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Integração de mapeamento do uso e cobertura do solo a partir de imagens de alta 

resolução e dados de relevo e de solos no planejamento da restauração de ecossistemas 

florestais em uma bacia hidrográfica tropical 

Resumo 

Este trabalho teve como objetivo a avaliação e indicação de áreas prioritárias para 

restauração florestal em uma bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro, Brasil, 

impactada pela implantação de um polo petroquímico, através da integração do mapa de 

uso e cobertura de terra com dados de topografia e solos. A base cartográfica na escala 

1:10.000 foi atualizada através da interpretação de imagens WorldView 2, e dados 

topográficos foram obtidos com o uso de DGPS. No mapeamento do uso e cobertura foi 

utilizada classificação baseada em análise orientada a objetos, complementada por 

observações de campo e edição manual através de filtro de moda, obtendo-se uma exatidão 

total de 0,89 e um índice Kappa de 0,85. Foi atualizado o mapa de solos através da análise 

de dados de campo e de um modelo digital de elevação. Foi organizada uma base de dados 

para a análise integrada e seleção de áreas prioritárias para restauração florestal. 

Estabeleceram-se 4 classes de potencial com base no uso e cobertura do solo, declividade, 

aptidão de solos e a legislação ambiental, com as áreas degradadas e com pastagens, 

declividade média a alta e solos bem drenados de baixa fertilidade sendo consideradas de 

maior potencial.  

Abstract 

Integration of land use and cover mapping based on high-resolution imagery, relief 

and soil data for forest ecosystem restoration planning in a tropical watershed 



The goal of this work was the evaluation and indication of priority sites for forest 

ecosystem restoration in a tropical watershed located in Rio de Janeiro state, Brazil, 

impacted by the implementation of a petrochemical plant, by integration of land use and 

cover mapping with relief and soil spatial data. A cartographical base at 1:10000 scale was 

updated by interpretation of WorldView 2 images. Topographical data were obtained by 

use of a DGPS. Land use and cover mapping was made by a object-based image analysis, 

complemented by field data and a manual edition by the use of a mode filter, obtaining 0.89 

total accuracy and a Kappa index of 0.85. A soil map was detailed and updated by the 

analysis of soil samples data and a digital elevation model. A spatial database was 

organised for an integrated analysis and selection of priority sites for forest restoration. 

Four potential classes were established, based on land use and cover, slope, soil suitability 

and the country´s forest law, with degraded areas or pastures with medium to high slope, 

low fertility and well drained soils being selected as sites of higher potential. 

Palavras-chave: Aptidão florestal, geotecnologias, gestão de bacias hidrográficas.  

Key words: Forest suitability, geotechnologies, watershed management. 

1. Introdução 

 As diversas ferramentas relacionadas às geotecnologias permitem que dados 

temáticos possam ser rapidamente produzidos e atualizados, num mesmo sistema de 

projeção cartográfica, possibilitando diversos tipos de combinações e análises, com um alto 

grau de precisão geográfica (Assad & Sano 1998). O uso dessas ferramentas para a coleta, 

integração e análise de dados espaciais aplicados ao planejamento ambiental já está 

bastante difundido na América Latina (Santos, 2004, Batistella & Moran 2008). 



 A mata ciliar tem uma importância fundamental na manutenção dos ecossistemas 

característicos dos rios e adjacências, lagos, lagoas, córregos, represas e várzeas, 

contribuindo também para manutenção da conectividade ecológica de remanescentes 

florestais isolados (Rodrigues & Leitão-Filho 2000, Uezu & Cullen Jr 2012). O 

reflorestamento para a restauração da mata ciliar prioriza o uso de espécies nativas, com 

especial atenção para a atração e conservação da fauna, que atua na reprodução das 

espécies arbóreas como polinizadores ou dispersores de sementes, fator importante na 

busca da sustentabilidade do ecossistema restaurado (Kageyama et al. 2001).  

 A integração dos diversos fatores ambientais é fundamental para a caracterização 

dos ambientes visando o direcionamento das atividades silviculturais. A ação conjunta de 

tais fatores influencia nos processos formadores do relevo, no grau de desenvolvimento, 

fertilidade natural e profundidade dos solos, e na evolução da cobertura vegetal (Huggett 

1995). A avaliação das terras é o processo de prever o seu comportamento quando utilizada 

para atividades específicas, envolvendo a execução e interpretação de levantamentos do 

relevo, solos, vegetação, clima e outros aspectos do ambiente, com o objetivo de identificar 

e comparar tipos potenciais de uso (FAO, 1976). A classificação da aptidão das terras 

descreve a sua capacidade de suportar um determinado tipo, intensidade e qualidade de uso 

em bases sustentáveis (Bohrer 2000).  

 A bacia dos rios Macacu e Caceribu faz parte do sistema hidrográfico leste de 

contribuição da Baía da Guanabara, e está sujeita a impactos ambientais atuais e futuros 

resultantes da implantação do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro 

(COMPERJ) pela empresa estatal Petrobrás no município de Itaboraí, localizado na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (CONCREMAT 2007). Entre outras iniciativas visando 



mitigar e compensar esses impactos avaliados durante o processo de licenciamento 

ambiental o órgão responsável (Instituto Estadual do Ambiente - INEA) exigiu a 

restauração da cobertura florestal na faixa marginal dos rios de 4a e 5a ordem. Para atender 

parcialmente esta exigência, foram desenvolvidos estudos por uma equipe interdisciplinar, 

visando subsidiar a elaboração de projetos de reflorestamento da mata ciliar. Este trabalho 

tem como objetivo descrever o mapeamento do uso e cobertura do solo para avaliação e 

indicação de áreas prioritárias para a restauração dos ecossistemas florestais, através da 

integração com dados do relevo e solos, com a utilização de tecnologias geoespaciais. 

2. Metodologia 

2.1. Descrição da Área de Estudo 

 As rochas que compõem o embasamento estrutural das bacias hidrográficas da 

borda NE-E da Baía de Guanabara possuem litologias associadas a granitos e gnaisses do 

Pré-Cambriano (Heilbron et al. 2001). A área faz parte do Graben ou Rift da Guanabara, 

que abrange a área deprimida do relevo desde a Serra do Mar até os maciços costeiros 

(Almeida 1976).  

 A região das Escarpas e Reversos da Serra do Mar se caracteriza por apresentar 

feições morfológicas fortemente condicionadas pelo embasamento estrutural, expressas por 

linhas de falha, escarpas e relevos alinhados com dobramentos e falhamentos, 

predominando amplitudes topográficas superiores a 500 m e gradientes muito elevados, 

com coberturas de depósitos de tálus, colúvios e solos rasos, com afloramentos de rocha 

Dantas (2001). A paisagem da região de Colinas e Maciços Costeiros configura-se numa 

morfologia côncavo-convexa de colinas, ocorrendo feições relativamente planas em forma 

de alvéolo entre as colinas. Os maciços costeiros apresentam vertentes íngremes recobertas 



por depósitos coluviais e tálus e com algumas formações rochosas aparentes. Os depósitos 

sedimentares cenozóicos, relacionados a formações aluviais do baixo e médio curso dos 

rios da bacia, assim como planícies fluviomarinhas na borda da baía, são constituídas por 

terrenos mal drenados. Ocorrem também depósitos associados à Formação Macacu, com 

aspecto de relevo tabular. Em meados do século XX foram executadas diversas obras de 

retificação de canalização e drenagem, com os antigos meandros naturais substituídos por 

canais retilíneos, aprofundados, alargados e limitados por diques. O curso natural do rio 

Macacu foi alterado, com a conexão com o rio Guapimirim e separação do rio Caceribu, 

que passou a fluir diretamente para a baia (Dantas, 2001). 

 Os solos da região são na sua maioria bastante lixiviados e de fertilidade moderada, 

em função da drenagem intensa, geralmente apresentando baixos pH e teores de nutrientes. 

Os principais tipos de solos são encontrados são Latossolos, Argissolos, Cambissolos, 

Neossolos, Planossolos, Gleissolos e Solos Indiscriminados de Mangue (CPRM 2001). 

 A área das bacias está inserida na porção costeira do Bioma Mata Atlântica. Apesar 

de ocorrer uma variação climática local, com precipitação média anual de 1500-2500 mm 

crescente no sentido sul-norte (CPRM 2001), toda a bacia está inserida na Região da 

Floresta Ombrófila Densa (Veloso et al. 1991), com variações fisionômicas conforme o 

estágio de regeneração natural e a subformação florestal, relacionadas ao ambiente físico e 

a altitude. Com exceção das encostas mais íngremes e elevadas e de áreas protegidas por 

unidades de conservação, cobertas por florestas densas, de porte elevado, alta biomassa e 

biodiversidade (Kurtz & Araújo 2000), as outras áreas florestais apresentam alteração da 

estrutura e composição florística e um nível elevado de fragmentação, devido ao longo 

histórico de exploração florestal e uso agrícola, com o cultivo da cana-de-açúcar, café, 



banana, laranja e criação de gado. Apesar das obras de drenagem e aterros, ainda ocorrem 

áreas naturais relativamente extensas de campos de várzeas e brejos, e a maior área de 

manguezais remanescente do entorno da Baía da Guanabara (UFF 2007).  

2.2. Criação e Organização do Banco de Dados Espaciais 

 Inicialmente foram reunidos e organizados no banco de dados diversos arquivos 

provenientes de estudos prévios, bem como de outras fontes secundárias, compreendendo 

bases cartográficas e mapas temáticos (hidrografia, estradas, localidades, hipsometria, 

solos, geologia, vegetação, uso e cobertura do solo) com escalas variando entre 1:10.000-

1:100.000, provenientes da Petrobrás, Fundação CIDE (Centro de Informações e Dados do 

Rio de Janeiro), incluindo um Modelo de Elevação de Terreno (DEM) elaborado a partir de 

ortofotografias aéreas digitais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Foram reunidos também arquivos de imagens LANDSAT ETM+ e fotografias aéreas 

ortorretificadas.digitais P&B e coloridas, escalas 1:10.000 a 1:33.000. 

 A base cartográfica foi elaborada a partir da avaliação e atualização das bases 

existentes, interpretação das imagens orbitais WorldView 2 (DigitalGlobe 2011), e 

vetorização através do software ArgGis 9.3 (ESRI 2009), compreendendo a definição dos 

canais principais de hidrografia e edição das tabelas do banco de dados. A faixa marginal 

(buffer de 200 m) foi gerada utilizando os canais principais. Os canais secundários foram 

vetorizados separadamente e posteriormente anexados. As bases cartográficas nos diversos 

formatos foram convertidas para shapefile, gerando-se três camadas (hidrografia, estradas e 

altimetria), separando-se os vetores originais em vários planos de informações. Foram 

selecionadas curvas de nível com equidistância de 10 m, e foi realizada uma suavização. O 

mesmo procedimento foi utilizado para as camadas estradas e hidrografia. Todas as bases 



de cada camada foram agregadas e convertidas para a projeção Universal Transversa de 

Mercator (UTM) no Sistema de Referencial Geodésico South American Datum-1969 

(SAD-69).  

 Os pontos de controle no campo foram obtidos utilizando métodos de topografia 

tradicional. As cotas altimétricas dos perfis foram estabelecidas e ajustadas a cotas 

ortorretificadas, ajustando dados diferenciais de posicionamento e altura em relação ao 

elipsóide para o geóide. Foram mapeados os marcos geodésicos do IBGE num raio de 10 

km a partir dos canais, sendo utilizados 26 como referência para gerar uma nuvem de 

pontos. Foram estabelecidas as estações bases e demarcadas cotas altimétricas como 

referenciais de nível (RNs), posicionadas nas margens dos canais, para suporte ao 

estabelecimento das isolinhas cujas coordenadas e altimetria elipsoidal foram obtidas com 

rastreadores DGPS GTR de dupla frequência. Para a ortorretificação das cotas elipsoidais 

foi subtraído o valor obtido por meio de rastreamento sobre referenciais de nível, e 

posteriormente, ajustadas ao fator de correção geoidal, com auxílio do software MAPGEO 

2004, referenciadas ao Nível Médio do Mar. Foi estabelecido um RN em cada bacia, que 

serviram como estação-base para todos os levantamentos em modo cinemático, calculado a 

partir da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo GNSS, do IBGE. Para aquisição dos 

dados foi utilizado um Rover preso ao veículo, adquiridos a cada 1 segundo, com os dados 

armazenados diretamente no equipamento móvel. Os arquivos foram processados no 

programa GTR Processor 2.87, exportados e analisados em planilhas Excel. Os dados 

foram então convertidos e integrados à base cartográfica, possibilitando a geração de uma 

base planialtimétrica e de um novo DEM, com curvas de nível com intervalo de 5 m. 

2.3. Diagnóstico e Mapeamento dos Solos 



 A adequação do mapa de solos procurou redefinir os limites das unidades de 

mapeamento do levantamento realizado (CPRM 2001, EMBRAPA 2008) para a escala do 

trabalho, através da avaliação e correlação com características fisiográficas identificadas 

nas imagens WorldView 2 e nos trabalhos de campo. Foram coletadas amostras para a 

caracterização da fertilidade natural e para fornecer subsídios para a identificação dos tipos 

de solos e definição mais precisa dos limites das unidades. Foi realizado um 

reconhecimento da área através da interpretação de fotografias aéreas na escala 1:25.000, 

para uma avaliação preliminar e localização das amostras, sendo verificadas as condições 

atuais, a topografia e a cobertura vegetal, com as coletas obedecendo o critério de 

distribuição geográfica, de forma a representar diferentes usos do solo, e posicionadas com 

GPS manual. Foram coletadas amostras compostas com trado nas profundidades de 0-20 

cm e 20-40 cm, misturadas e homogeneizadas, separando-se 500 g de solo cada. O grau de 

hidromorfismo foi identificado através de sondagem a trado, sendo avaliada a profundidade 

do lençol freático de forma direta (presença de saturação) ou indireta, indicado pela 

presença de ferro reduzido influenciando a cor do solo, conforme a Escala Munsell de 

Cores (Lepsch 1991, EMBRAPA 1998, Santos 2005).  

 As amostras foram analisadas em laboratório segundo a composição granulométrica 

e a classificação textural, matéria orgânica, pH em água, acidez potencial, cálcio, magnésio 

e alumínio, potássio e sódio trocáveis (EMBRAPA, 1997). Para a análise da fertilidade 

foram calculadas as médias dos valores dos dados das análises químicas das amostras, 

posteriormente classificados com base em Freire et al. (2000). Para o enquadramento das 

unidades nas classes de aptidão florestal (FAO 1985, Lepsch 1991, Ramalho & Beek 1995) 

foram elencadas as variáveis profundidade, textura, conteúdo de fragmentos grosseiros, tipo 



de estrutura, drenagem do perfil, teor de matéria orgânica, fertilidade natural, pH, 

salinidade, declividade (estabelecida segundo as classes de relevo), pedregosidade e 

rochosidade superficial. 

2.4. Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo 

 Inicialmente foi estabelecida uma legenda preliminar a partir do mapeamento prévio 

da bacia (UFF 2007), baseado na classificação da vegetação e do uso do solo adotada pelo 

IBGE (Veloso et al. 1991), modificada em função da escala, do processamento digital das 

imagens e das informações de campo. Foram analisadas e interpretadas as imagens  

WorldView 2, processadas no software Definiens Developer 7.0. A classificação seguiu 

uma abordagem orientada a objeto, na qual dados espectrais e temáticos são utilizados na 

segmentação de imagens com base no grau de heterogeneidade dos objetos gerados (Cruz 

et al. 2007). A segmentação seguiu um processo bottom-up, isto é, foram delimitados 

inicialmente subobjetos e posteriormente agrupados em superobjetos segundo a legenda de 

classificação. Os critérios de segmentação no primeiro nível de classificação foram 

definidos pela escala e pelas características da imagem. Foram utilizadas as bandas 

espectrais correspondentes ao verde, vermelho e infravermelho próximo, todas com igual 

peso. O dado espectral recebeu um peso maior que a forma, e nesta a compacidade teve um 

peso superior ao da suavização. A modelagem das classes foi embasada em amostras 

coletadas em campo para a observação dos tipos de cobertura vegetal e de uso do solo, com 

apoio de GPS manual, para a seleção dos melhores descritores, utilizando-se a modelagem 

fuzzy. A classificação obtida passou por um processo de edição visual, ancorado nas 

informações de campo, dados secundários e leitura de imagens auxiliares. Posteriormente, 

foi aplicado um filtro de moda considerando 7x7 pixels, utilizando o software ERDAS 9.2, 



para suavização de contornos, visando minimizar a influência da estrutura de base 

matricial. A seguir foram eliminadas as áreas inferiores ao limiar de 100 m2. Para validar a 

exatidão foram utilizados duzentos pontos distribuídos segundo uma amostragem aleatória 

estratificada, com tamanho definido pela área parcial de cada classe de cobertura. 

2.4 Avaliação de Áreas Potenciais para Reflorestamento 

 A avaliação das áreas potenciais para a implantação de projetos de reflorestamento 

foi realizada com base na combinação de três camadas de dados temáticos produzidos, 

reclassificados através do software ArcGis 9.3. No mapa do uso e cobertura do solo, as 

classes de cobertura foram agrupadas em 4 classes de potencial (Tabela 1), utilizando como 

critérios a legislação ambiental, prioridades regionais de restauração e conservação 

ambiental, possíveis conflitos com outros tipos de uso do solo e restrições ambientais ao 

plantio e manutenção (Moraes 2006; Bergallo et al. 2009). A partir do DEM elaborado a 

partir da base planialtimétrica, foram obtidas 4 classes de declividade (Tabela 2), utilizando 

como critério a restrição à mecanização (Ramalho & Beek 1995). A seguir, as unidades do 

mapa de solos foram reclassificadas conforme as classes de aptidão para uso florestal e 

restrições de drenagem. Finalmente, os três mapas digitais foram sobrepostos, extraindo-se, 

através da combinação das classes de cada um, a definição de 4 classes de potencial, com 

diferentes graus de restrição. 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Mapeamento dos Solos 

 O mapeamento dos solos identificou nove (9) tipos de solos e dezenove (19) 

unidades de mapeamento, que podem caracterizar uma ou mais tipos ocorrendo em 

associação num mesmo polígono (Tabela 3). Os Latossolos são solos minerais não 



hidromórficos com horizonte B latossólico e em avançado estágio de intemperização, e em 

algumas unidades estão associados a Argissolos e Cambissolos. Os Argissolos são solos 

minerais não hidromórficos com horizonte B textural e argila de atividade baixa (Tb), e 

estão associados também a Cambissolos, Neossolos litólicos e Planossolos. Já os 

Cambissolos são solos pouco evoluídos, com horizonte B incipiente ou câmbico, rasos a 

pouco profundos. Os Neossolos Flúvicos são solos pouco evoluídos e sem horizonte B 

diagnóstico, derivados de sedimentos aluviais. Os Neossolos Litólicos, são solos rasos 

sobre rochas com profundidade de 50 cm, com horizonte C ausente ou incipiente. Os 

Gleissolos são solos minerais hidromórficos, com horizonte A seguido de horizonte glei e 

ausência de horizonte B, sendo encontrados Gleissolos Melânicos e Gleissolos Háplicos 

(horizonte superficial A moderado) e Gleissolos Tiomórficos (horizonte sulfúrico e/ou 

materiais sulfídricos até 100 cm), estes associados aos Solos Indiscriminados de Mangue, 

em terrenos expostos à variação de nível da água pela ação das marés (Embrapa 2006).  

 Os valores médios de pH variaram de 4,8 a 6,1, devido às condições ambientais que 

favorecem a lixiviação das bases e ao acúmulo de matéria orgânica nas áreas deprimidas. A 

maioria das unidades apresentam teores de elementos ou índices alto e muito alto, com 

predomínio de valores médios de carbono orgânico e de matéria orgânica, e valores de 

fósforo e potássio predominantemente altos, indicando que a fertilidade natural não 

representa limitação para o reflorestamento. Os valores de Al+++ variam de baixos a médios 

e a saturação com Al+++ é baixa. Os valores de Al++++H+ são predominantemente medianos, 

enquanto que os valores de sódio são em geral baixos, com exceção para a unidade GJi, 

onde apresentam-se altos. 



 De modo geral os solos da área mapeada possuem profundidade adequada ao 

desenvolvimento dos sistemas radiculares das árvores. A textura apresenta-se bem distinta, 

com classes variando de arenosa a argilosa, com predomínio de textura média. Não foram 

detectadas quantidade significativas de materiais grosseiros, indicando a inexistência de 

impedimentos ligados à pedregosidade e rochosidade. A estrutura maciça nas unidades GJi 

e GMa e a presença de estrutura colunar nos Planossolos, associada à textura argilosa no 

horizonte B, dificultam a penetração de raízes e a drenagem do perfil, ao contrário da 

estrutura granular presente nos Latossolos e Cambissolos  Os Argissolos apresentam-se mal 

drenados e os Gleissolos são muito mal drenados. Apenas a unidade GJi apresenta 

problemas de salinidade, enquanto a unidade GMa apresenta baixa salinidade (Tabela 4). 

3.2. Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo 

 O mapeamento mostra o predomínio de campos herbáceos na faixa marginal, 

principalmente pastagens sob uso pecuário extensivo, ocupando 51,5 % da área (Tabela 5). 

As culturas temporárias ocupam 8,6 %, enquanto que as culturas perenes ocupam pouco 

mais de 4 % da área. A vegetação hidrófila herbácea e arbustiva ocupa perto de 10 % da 

faixa marginal, concentrando-se principalmente nas planícies de inundação no baixo curso 

dos rios. Nas encostas com maior declividade ainda permanecem áreas de florestas, que 

ocupam 11,3 % da área, com a vegetação secundária se espalhando de forma fragmentada 

por pouco mais de 6 %. A urbanização segue um padrão rural de ocupação, pouco adensado 

e sem verticalização, ocupando cerca de 5 % da área, incluindo aterramentos. 

 A matriz de confusão indicou uma exatidão total de 89 % de acertos. As coberturas 

campestres apresentaram uma estimativa de 97,8 %, com 2 % de erros de omissão, sendo 

superestimadas em 14 % de erro de inclusão, confundindo principalmente com cultivos 



temporários. As florestas foram ligeiramente subestimadas e algumas amostras foram 

erroneamente classificadas como campo e vegetação secundária (15 % de erro de omissão), 

e uma estimativa de 85,2 % de acertos. O maior erro detectado correspondeu ao erro de 

omissão dos solos expostos (43 %), subestimados em relação às classes campo e 

urbanização média, provavelmente em virtude da pequena superfície da classe. As classes 

de campo inundáveis apresentaram erros de omissão de 20 % cada, e erros de inclusão de 

20 % na classe arbustiva e 14 % na classe herbácea, com confusões principalmente entre 

ambas as classes e com a classe campo. As áreas urbanas apresentaram 100% de acertos, 

sendo superestimadas ao classificar dentro da classe de urbanização média amostras de solo 

exposto, para um erro de inclusão de 20 %. O valor de 0,85 obtido através da índice Kappa 

(Landis & Koch 1977), indica um mapeamento satisfatório.  

 O mapeamento mostrou o predomínio de pastagens, seguidas por plantios perenes, 

com áreas menores com culturas anuais, ocorrendo ainda pequenos plantios de eucalipto. 

Foi constatada uma considerável área urbana periférica, com propriedades de pequeno 

tamanho, sem uso agrícola ou com pequenos pomares, hortas e criação de pequenos 

animais. A distribuição das classes indica uma certa variabilidade espacial, relacionada às 

características locais. As áreas ao longo do alto e médio curso dos rios possuem 

características predominantemente rurais, com cultivos agrícolas anuais (milho, mandioca, 

inhame) e perenes (citros, coco, goiaba), pecuária de pequeno porte e áreas urbanas restritas 

a pequenos povoados, com exceção da cidade de Cachoeiras do Macacu. Já o baixo curso é 

dominado por cultivos comerciais anuais e perenes nos solos férteis das planícies aluviais, 

pecuária extensiva sobre solos mal drenados e mais suscetíveis à inundação, incluindo 

ainda bairros das cidades de Tanguá e Itaboraí. Poucas propriedades mantém a vegetação 



natural nas Área de Preservação Permanente - APPs, ou esta encontra-se degradada e 

geralmente com largura inferior à prevista no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 

3.3 Avaliação de Áreas Potenciais para Reflorestamento 

 A avaliação resultou numa carta geral incluindo toda a área de trabalho na escala 

1:100.000 e 17 cartas na escala 1:10.000 (Figuras 1 e 2), nas quais estão representadas 3 

classes de potencial (e uma sem potencial), cada uma com 3 graus de restrição (e uma sem 

restrição), num total de 12 classes (Tabela 6). 64 % da área apresenta alto potencial, sendo 

17,5 % com restrição leve a moderada, 24 % apresenta potencial médio e somente 6 % não 

possui potencial para reflorestamento. Um fator importante é a definição da linha de 

margem dos rios, a partir da qual é medida a faixa marginal de proteção (APP), que varia 

de conforme a largura do rio ou canal de drenagem. Tendo em vista a escala espacial e a 

resolução original dos dados utilizados, foi adotado uma faixa de 200 m a partir da 

margem, o que resultou numa área total maior do que a estipulada pelo INEA, a qual 

somou-se o polígono localizado a jusante do COMPERJ, onde está previsto o 

reflorestamento de toda a área, de modo a constituir um buffer entre o COMPERJ e o 

manguezal de Guapimirim. 

 A metodologia adotada procurou atender uma demanda legal e empresarial 

específica, no entanto outros critérios como limites de propriedades, tamanho dos 

fragmentos florestais, distância e conectividade, hábitat para a fauna, entre outros podem 

ser incorporados, aumentando o valor da avaliação para a conservação da biodiversidade e 

melhoria da paisagem da bacia como um todo (Ribeiro et al. 2012, Uezu & Cullen Jr 2012).  

4. Conclusões 



 O trabalho representa um esforço conjunto interdisciplinar para levantar e descrever 

numa escala de detalhe, com o apoio do processamento digital e interpretação de imagens 

orbitais de alta resolução, SIG, trabalhos de campo com DGPS e estações digitais de 

trabalho, e análises de dados em laboratório, os principais fatores ambientais considerados 

como condicionantes para a implantação de projetos de restauração florestal nas faixas 

marginais de proteção da bacia dos rios Macacu e Caceribu. O uso de geotecnologias em 

todas as etapas do trabalho proporcionou o compartilhamento de dados e a elaboração de 

produtos em uma plataforma comum, onde os dados espaciais e seu atributos puderam ser 

visualizados e combinados, resultando em novos produtos, com destaque para o mapa de 

áreas potenciais para reflorestamento. A metodologia adotada pode ser alterada e adaptada 

conforme as necessidade de planejamento, com o uso de diferentes níveis de importância 

para a variáveis, atualização ou incorporação de novos dados, constituindo-se assim numa 

importante ferramenta para o planejamento ambiental das bacias hidrográficas estudadas. 
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Tabela 1 - Relação ente as classes de uso e cobertura do solo e o potencial para 

reflorestamento. 

Potencial para 
reflorestamento 

Classes de Cobertura 

Alto Campo (pastagem), solo exposto, floresta secundária em estágio inicial de regeneração. 

Médio Agricultura anual, campo inundável herbáceo. 

Baixo 
Agricultura perene, campo inundável arbustivo, manguezal degradado e 
reflorestamento com espécies exóticas. 

Sem potencial 
Áreas urbanas, floresta secundária em estágio médio e avançado de regeneração, corpos 
d'água. 

 

 

Tabela 2 - Relação ente classes de declividade e restrição para implantação de 

reflorestamentos mecanizados 

Classes de Declividade Restrição à Mecanização 

0 - 5o Sem restrição 

5 - 15o Restrição leve (equipamentos de pequeno porte) 

15 - 25o Restrição média (equipamentos de pequeno porte e/ou costais) 

25 - 45o Restrição forte (equipamentos costais e/ou trabalho manual) 

 



Tabela 3 - Descrição das unidade de mapeamento de solos  

Unidade Associação de Solos 

LVAd9  
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura argilosa ou muito argilosa A moderado 
relevo ondulado, forte ondulado + Latossolo Amarelo típico Distrófico Tb textura argilosa ou 
muito argilosa A moderado relevo ondulado, forte-ondulado. 

LVAd11  
Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura argilosa ou muito argilosa A moderado 
relevo forte ondulado + Latossolo Amarelo típico Distrófico Tb textura argilosa ou muito argilosa 
A moderado relevo forte ondulado 

LVAd12  

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura argilosa ou muito argilosa A moderado 
relevo forte ondulado, ondulado + Latossolo Amarelo típico Distrófico argissólico Tb textura 
argilosa ou muito argilosa A moderado + Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico 
latossólico Tb textura argilosa/muito argilosa o A moderado. 

LVAd19  

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura argilosa A moderado relevo forte 
ondulado, montanhoso + Latossolo Amarelo típico Distrófico Tb textura argilosa A moderado 
relevo forte ondulado, montanhoso + Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico latossólico típico 
Tb textura média/argilosa ou A moderado relevo forte ondulado, montanhoso 

LVAd26  

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura argilosa ou muito argilosa A moderado 
relevo forte ondulado, montanhoso + Latossolo Amarelo típico Distrófico Tb textura argilosa ou 
muito argilosa A moderado relevo forte ondulado, montanhoso + Cambissolo Háplico Distrófico 
típico Tb textura argilosa ou média A moderado relevo forte ondulado, montanhoso 

PAd3 
Argissolo Amarelo Distrófico típico Tb textura média/argilosa ou m A moderado relevo suave 
ondulado, ondulado + Argissolo Vermelho-Amarelo típico Distrófico Tb textura média/argilosa A 
moderado relevo suave ondulado, ondulado. 

PVAd1 
Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura média/argilosa A moderado relevo 
ondulado + Argissolo Amarelo câmbico Distrófico abrúptico típico Tb textura média/argilosa A 
moderado relevo ondulado 

PVAd2 
Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura média/argilosa A moderado relevo 
forte ondulado + Argissolo Amarelo cambico Distrófico abrúptico típico Tb textura 
média/argilosa A moderado relevo forte ondulado. 

PVAd5 
Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura média/argilosa ou muito argilosa A 
moderado relevo suave ondulado, ondulado + Argissolo Amarelo típico Distrófico abrúptico Tb 
textura média/argilosa ou A moderado relevo suave ondulado, ondulado. 

PVAd21 

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura média/argilosa A moderado relevo 
montanhoso + Argissolo Amarelo típico Distrófico Tb textura média/argilosa A moderado relevo 
montanhoso + Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura argilosa ou muito 
argilosa A moderado relevo montanhoso + Cambissolo Háplico Distrófico típico Tb textura 
média A moderado relevo montanhoso. 

PVAd24 

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico Tb textura média/argilosa A moderado relevo 
forte ondulado, montanhoso + Argissolo Amarelo típico Distrófico léptico Tb textura 
média/argilosa A moderado relevo forte ondulado, montanhoso + Neossolo Litólico Distrófico 
típico Tb textura média A moderado relevo forte ondulado, montanhoso. 

PVAd27 

Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico planossólico Tb textura arenosa/argilosa A moderado 
relevo suave ondulado, plano + Argissolo Amarelo planossólico Distrófico abrúptico Tb textura 
arenosa/argilosa A moderado relevo suave ondulado, plano + Planossolo Háplico Distrófico 
típico Tb textura arenosa/argilosa A moderado relevo suave ondulado, plano. 

CXbd4 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico Tb textura media ou argilosa A moderado ou A 
proeminente não rochoso ou rochoso relevo montanhoso, escarpado + Latossolo Vermelho-
Amarelo típico Distrófico Tb textura argilosa A moderado ou A proeminente relevo montanhoso, 
forte ondulado. 



CXbd6 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico Tb textura argilosa ou média A moderado ou A 
proeminente relevo montanhoso, forte ondulado + Latossolo Vermelho-Amarelo típico Distrófico 
Tb textura argilosa A moderado ou A proeminente relevo montanhoso, forte ondulado + 
Latossolo Amarelo Distrófico típico Tb textura argilosa A moderado ou A proeminente per relevo 
montanhoso, forte ondulado. 

SGd1 
Planossolo Háplico Distrófico típico Tb textura arenosa/argilosa ou A moderado relevo plano + 
Gleissolo Háplico típico Tb Distrófico Tb textura argilosa ou muito argilosa A moderado relevo 
plano. 

SGd2 
Planossolo Háplico Distrófico típico Tb textura arenosa/argilosa ou A moderado relevo plano + 
Planossolo Háplico típico Alumínico arênico Tb textura arenosa/argilosa A moderado relevo 
plano. 

RYbd2 
Neossolo Flúvico Tb Distrófico gleico Tb textura média ou média/argilosa A moderado relevo 
plano + Gleissolo Háplico típico Tb Distrófico típico Tb textura média ou argilosa A moderado 
relevo plano. 

GMa 

Gleissolo Melânico Alumínico típico Ta argilosa ou muito argilosa A húmico ou A proeminente 
relevo plano + Gleissolo Tiomorfico típico Húmico inceptico Ta textura argilosa ou muito 
argilosa A húmico ou A proeminente relevo plano + Gleissolo Háplico Ta Alumínico típico Ta 
textura argilosa A moderado relevo plano + Gleissolo Háplico Tb Distrófico típico Tb textura 
argilosa A moderado relevo plano. 

GJi 

Gleissolo Tiomórfico Hístico salino solódico Ta, Tb textura argilosa ou muito argilosa H hístico 
relevo plano + Gleissolo Tiomórfico salino Húmico típico Ta, Tb textura argilosa ou muito 
argilosa A húmico relevo plano + Gleissolo Tiomórfico Ortico típico solódico Ta, Tb textura 
argilosa ou muito argilosa A moderado relevo plano + Solos Indiscriminados de Mangue relevo 
plano. 

 



Tabela 4 - Enquadramento das classes de mapeamento dos solos em classes de aptidão, 

conforme os principais parâmetros físicos* 

Associação Profund. Textura Estrut. Dren. MO V% pH Salinid. Relevo Pedregos. Aptidão 

GJi B Arg M MD MA MB B SL PL NP M 

GMa B Arg M MD M M B MS PL NP M 

LVAd9 B Arg G BD M M B NS FO NP A 

LVAd11 B Arg G BD M M B NS FO NP A 

LVAd12 B Arg G BD M M B NS FO NP A 

LVAd19 B Arg G BD M M B NS FO NP A 

LVAd26 B Arg G BD M M B NS FO NP A 

PAd3 B Med/Arg B MOD M M B NS ON NP M 

PVAd1 B Med/Arg B MOD M M B NS ON NP M 

PVAd2 B Med/Arg B MOD M M B NS FO NP M 

PVAd5 B Med/Arg B MOD M M B NS ON NP M 

PVAd21 B Med/Arg B MOD M M B NS MO NP M 

PVAd24 B Med/Arg B MOD M M B NS FO NP M 

PVAd27 B Are/Arg B MOD M M B NS SO NP M 

CXbd4 B Med G BD M M B NS MO NP A 

CXbd6 B Med G BD M M B NS MO NP A 

SGd1 B Are/Arg C MD M M B NS PL NP M 

SGd2 B Are/Arg C MD M M B NS PL NP M 

RYbd2 B Med G MOD M M B NS PL NP A 
 
* Parâmetros físicos 

− Profundidade: B – Boa profundidade  
− Textura: Are(nosa), Med(ia), Arg(ilosa) 
− Estrutura: G - Granular, M - Maciça, B – Blocos e C – Colunar. 
− Drenagem: BD – Bem drenado, MOD – Moderadamente drenado – MD – Mal drenado. 
− Teor de matéria orgânica (MO) – MA – Muito alto e M – Médio. 
− Fertilidade natural (V%) – MB – Muito boa, M - Média 
− pH: B – Bom 
− Salinidade: NS – Não salino, MS – Moderadamente salino, SL - Salino. 
− Relevo (declividade): PL - plano, SO - suave ondulado, ON - ondulado, FO - forte ondulado e MO - 

 montanhoso e escarpado). 
− Pedregosidade e Rochosidade superficial: NP – Não pedregoso e não rochoso. 

 



Tabela 5 - Distribuição de áreas das diferentes classes de uso e cobertura vegetal 

Classes de cobertura Área (ha) % 

Floresta  1232,1 11,33 

Vegetação secundária  670,1 6,16 

Campo inundável arbustivo  542,2 4,99 

Campo inundável herbáceo 487,1 4,48 

Campo/pastagem 5600,9 51,52 

Agricultura 932,4 8,58 

Cultura perene 455,6 4,19 

Reflorestamento 1,5 0,01 

Urbana média densidade 276,9 2,55 

Urbano baixa densidade 123,2 1,13 

Solo exposto 216,9 1,99 

Água 332,7 3,06 

Sombra 0,7 0,01 

Total 10872,4 100,00 

 

 

Tabela 6 - Distribuição de áreas das diferentes classes de potencial para reflorestamento. 

Potencial para reflorestamento Área (ha) % 

Alto  5629,7 45,59 

Alto com restrição leve 1589,6 12,87 

Alto com restrição moderada 585,2 4,74 

Alto com restrição forte 121,71 0,99 

Médio   3000,7 24,30 

Médio  com restrição leve 52,9 0,43 

Médio  com restrição moderada 3,4 0,03 

Médio  com restrição forte 0,1 0,00 

Baixo   503,1 4,07 

Baixo  com restrição leve 94,3 0,76 

Baixo  com restrição moderada 5,3 0,04 

Sem potencial 760,3 6,15 

Água 3,2 0,03 

Total 12350 100 

 

 



 

Figura 1- Mapa das áreas potenciais para reflorestamento nas faixas marginais dos rios da bacia dos Rio Macacu e Caceribu. 



  

 

Figura 2 - Detalhe do mapa das áreas potenciais para reflorestamento cobrindo partes da 

faixa marginal do rio Caceribu e afluentes. 


