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Nota: Todas as marcas e imagens de hardware, software e outros, utilizados e/ou mencionados
nesta obra, são propriedades de seus respectivos fabricantes e/ou criadores. Os autores se
responsabilizam totalmente pelo conteúdo descrito no livro. O objetivo dos autores é disponibilizar
para os usuários do aplicativo computacional ArcGIS® 9.3 (ArcInfo®) um material de referência para
suas aplicações práticas e teóricas relacionadas com os dados espaciais, contribuindo de forma
positiva com o fabricante do ArcGIS® 9.3 (Empresa ESRI), pois, dessa forma, mais usuários irão se
interessar e adquirir o produto.

REQUISITOS BÁSICOS DE HARDWARE E SOFTWARE
Requisitos de Hardware:
•
•
•
•
•

Capacidade de memória RAM: 512 Mb (recomendado acima de 1 Gb).
Capacidade de disco rígido: acima de 80 Gb.
Placa de vídeo: SuperVGA (recomendado placa de vídeo que permita trabalhar com
animações gráficas tridimensionais).
Monitor: colorido de 14 pol. (recomendado 15 ou maior).
Unidade de DVD-ROM de velocidade 24x ou superior.

Requisitos de Software:
•
•

Sistema operacional Windows® XP ou versões superiores.
ArcGIS® 9.3 completo com todas as extensões habilitadas em idioma inglês.

AQUISIÇÃO DO LIVRO
O livro poderá ser adquirido na home-page MUNDO DA GEOMÁTICA que apresenta o seguinte
endereço eletrônico: http://www.mundogeomatica.com.br ou pelo e-mail: mundogeomatica@yahoo.com.br.

SOBRE A BASE DE DADOS
A base de dados “Livro_APPs_ArcGIS_93.rar” necessária para a resolução dos exercícios do livro
deverá ser BAIXADA GRATUITAMENTE da home-page do MUNDO DA GEOMÁTICA que apresenta o
seguinte endereço eletrônico: http://www.mundogeomatica.com.br. Nesta home-page, você deverá
clicar sobre a figura do livro “MAPEAMENTO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ARCGIS
9.3” indo para a home-page do livro e, posteriormente, realizar o download do arquivo
“Livro_APPs_ArcGIS_93.rar”.
A base de dados espaciais é referente à sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, localizada no
município de Alegre, ES, disponibilizada com cortesia pelo IBGE e IEMA. Após sua aquisição, esta
deverá ser extraída para dentro da Unidade C de seu computador. A Figura 1 mostra como deverá
ficar a Unidade C após a extração e descompactação da pasta Livro_APPs_ArcGIS_93. A
descrição da origem dos dados espaciais é apresentada na Tabela 1.

PREFÁCIO
Foi pensando no grande potencial do ArcGIS® 9.3, que nos aventuramos a escrever este livro, que
tem como principal objetivo ensinar, passo a passo, como utilizar as ferramentas deste aplicativo
computacional, utilizando-se de uma linguagem clara e interpretável.

5

Este livro foi idealizado a partir da necessidade de se criar um material prático, inteligente, objetivo,
rápido e de fácil entendimento a todos os leitores.

Figura 1. Pasta “Livro_APPs_ArcGIS_93” extraída dentro da unidade C.

Tabela 1. Descrição da origem dos dados espaciais.
DADOS ESPACIAIS

FONTE

ARQUIVOS DISPONIBILIZADOS POR ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
Aerofotos digitais na escala 1:35.000

IEMA
IBGE

Curvas de nível
com posterior edição
SHAPEFILES FOTOINTERPRETADOS SOBRE AEROFOTOS DIGITAIS NA ESCALA 1:2.000
Uso e cobertura da terra
Hidrografia
Sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte
Nascentes
Quadrante da área de estudo
Fazenda fictícia para delimitação da reserva legal
Arquivos de texto (.txt) com linhas de comando com o
objetivo de facilitar ao usuário o mapeamento das APPs de
topo de morro
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1. INTRODUÇÃO
Nos termos da Lei Federal 4.771/65 (BRASIL, 2010), conhecida como Código Florestal, Área de
Preservação Permanente é a área, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico
de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas.
A delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), é imprescindível no processo de
conservação e recuperação dos recursos naturais. A Resolução do CONAMA n.º. 303, de 20 de
março de 2002 (BRASIL, 2002), dispõe sobre parâmetros, definições e limites das APPs,
considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil, mesmo que tardia, por força da
Convenção Ramsar, de 1971, Convenção da Biodiversidade, de 1992, e dos compromissos
derivados da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992.
Embora o Brasil possua uma Legislação ambiental considerada por muitos como uma das mais bem
elaboradas do mundo, a mesma possui deficiência em sua implementação, principalmente pelo fato
da grande extensão territorial do país, o que a torna uma Legislação lenta e pouco praticada. Um dos
fatores que contribui para isto é a deficiência em investimentos que visam julgar as agressões
causadas nas áreas prioritárias para a conservação ambiental (EUGENIO et al., 2010).
Atualmente, as APPs estão submetidas a grandes extensões de degradação devido à intensificação
das pressões antrópicas sobre o ambiente. Assim, observa-se um processo de substituição das
paisagens naturais por outros tipos de uso e ocupação da terra, além da conversão das áreas com
cobertura florestal em fragmentos florestais, causando problemas ambientais e, em muitos casos,
afetando a disponibilidade de recursos naturais importantes à vida (ARES, 2006).
As metodologias que utilizam Geotecnologia vêm se destacando como uma alternativa bastante
viável para se reduzir significativamente o tempo gasto com o mapeamento das áreas serem
protegidas e por consequência otimizar o período hábil de fiscalização do cumprimento das leis
pertinentes à Legislação.
Um dos empecilhos para o monitoramento das APPs refere-se ao ponto de vista técnico, o qual, se
faz necessário o envolvimento de profissionais especializados e o uso de dados altamente precisos
da área de estudo. Tais dados geralmente são disponibilizados em uma escala muito pequena e por
consequência possuem pouca riqueza de detalhes. Contudo, a utilização de equipamentos e o
desenvolvimento de sofisticados algoritmos e a sua incorporação ao conjunto de funções de
Geotecnologia, tem permitido o processamento rápido e eficiente dos dados necessários para a
caracterização das variáveis morfométricas do terreno (OLIVEIRA, 2002).
A Geotecnologia adequa-se perfeitamente à abordagem territorial na medida em que permite a
distribuição espacial dos dados, a visualização das relações espaciais, a detecção de processos de
concentração e de dispersão de fluxos e contra fluxos, bem como a identificação dos processos
históricos de comportamento dos dados (PINA, 1998).
É possível acompanhar as mudanças introduzidas pelo homem e as respectivas respostas da
natureza por meio das bacias hidrográficas, pois são consideradas, pelo caráter integrador,
excelentes unidades de gestão dos elementos naturais e sociais. As bacias hidrográficas têm sido
utilizadas como unidade de planejamento e gerenciamento, compatibilizando os diversos usos e
interesses pela água, e garantindo sua qualidade e quantidade (GUERRA e CUNHA, apud SANTOS,
2001). Assim, é de fundamental importância que todos nós que estamos inseridos numa bacia
hidrográfica, proprietários ou não de imóveis rurais e, principalmente, as pessoas que residem nas
proximidades das APPs, sejam conscientizadas sobre a vital importância da utilização correta dos
recursos naturais e da preservação dessas áreas.
Diante do exposto, este livro pretende ensinar, passo a passo, como utilizar as ferramentas do
aplicativo computacional ArcGIS 9.3®, para:
a. Delimitar as APPs (de faixa marginal, nascentes, encostas e topo de morro) com base na
Legislação e Resolução ambiental brasileira; e
b. Identificar e analisar as áreas de confronto entre o tipo de uso e cobertura da terra nas APPs.
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2. ÁREA DE ESTUDO E APPs A SEREM MAPEADAS

41°28'0"W

41°27'0"W

SUB-BACIA HIDROGRÁFICA
DO CÓRREGO HORIZONTE

20°47'0"S

20°47'0"S

20°46'0"S

ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

41°29'0"W

20°46'0"S

20°45'0"S

Neste livro, iremos realizar todos os mapeamentos na sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte,
afluente do rio Itapemirim, localizada no distrito de Rive, município de Alegre, Estado do Espírito
Santo, com área de 13.18 km², compreendida entre as coordenadas geográficas 41º27’00” e
41º30’58” de longitude Oeste e 20º45’06” e 20º48’16” de latitude Sul (Figura 2).

Nascentes
Cursos d'água
Sub-bacia hidrográfica
1
km

20°48'0"S
41°30'0"W

0,5
E: 1:33.000

Projeção Universal Transversa de Mercartor - UTM
Datum: WGS 84 - Zona 24 K
Orgs:. Dr. Alexandre Rosa dos Santos.
Telma Machado de Oliveira Peluzio.
41°29'0"W

41°28'0"W

20°48'0"S

0

41°27'0"W

Figura 2. Sub-bacia do córrego Horizonte, Alegre, ES.

De acordo com as características geográficas e ambientais da sub-bacia hidrográfica do córrego
Horizonte, baseado no Art. 3º da Resolução do CONAMA n.º 303, de 20 de março de 2002 (BRASIL,
2002), descrita na íntegra no ANEXO A, as APPs a serem mapeadas são mostradas na Tabela 2.

Tabela 2. APPs a serem mapeadas na sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre, ES.
DEFINIÇÕES

LIMITES

Cursos d’água com menos de
dez metros de largura

Largura de 30 m.

Nascente ou olho d’água

Raio de 50 m.

Encostas (Declividade)

Declividade > 100% ou 45 graus.

Topo de morros e montanhas

Áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a
dois terços da altura mínima da elevação em relação à base.
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3. MAPEAMENTO DAS APPs NO ARCGIS 9.3®
Neste tópico, você irá utilizar todo o potencial do aplicativo computacional ArcGIS 9.3®, incluindo
suas principais ferramentas básicas e comandos, com o intuito de realizar o mapeamento das APPs
da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre, ES (Figura 3 e 4) (Tabela 3).
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APPs DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO HORIZONTE SEM SOBREPOSIÇÃO

Ampliação

APPs Totais = 5,88 km² (44,65%)

7702000
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Figura 3. APPs sem sobreposição da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre, ES.

ATENÇÃO
Caso seja necessário, você poderá fazer o
download gratuito, na home-page deste livro,
do arquivo intitulado Video_3D_APPs.rar, que
mostra uma animação 3D de um vôo gravado
sobre a área de estudo, evidenciando as APPs
totais que serão mapeadas neste livro.

Figura 4. Vista tridimensional das APPs sem sobreposição da sub-bacia hidrográfica do córrego
Horizonte, Alegre, ES.
Tabela 3. Área real de cada APP e seus percentuais em relação à área total de APP e à área da subbacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre, ES.
Apps
Nascentes
Declividade
Cursos d'água
Topo de morro
Total
12

Área
(km²)
0,127
0,006
1,866
3,886
5,884

Porcentagem da área em
relação à área total de APP
2,16
0,13
31,68
66,03
100,00

Porcentagem da área em
relação à área de estudo
0,97
0,06
14,14
29,48
44,65

OBSERVAÇÃO
A. Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas cujos cumes estejam separados entre si por
distâncias inferiores a quinhentos metros, a Área de Preservação Permanente abrangerá o
conjunto de morros ou montanhas, delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois
terços da altura em relação à base do morro ou montanha de menor altura do conjunto,
aplicando-se o que segue:
II. agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até quinhentos metros entre seus
topos;
III. identifica-se o menor morro ou montanha;
IV. traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços deste; e
V. considera-se de preservação permanente toda a área acima deste nível.
B. Para fins didáticos, o livro considera rios como uma única linha para a geração de APPs,
desconsiderando, portanto, o ponto de maior cheia como consta no Art. 2º, da Resolução
o
CONAMA n 303/2002. Além disso, considera-se que cada início de rio exista apenas uma
nascente.

3.1 PREPARAÇÃO DA BASE DE DADOS DO PROJETO A SER ELABORADO
NO ARCGIS 9.3®
1. Após o download gratuito da base de dados “Livro_APPs_ArcGIS_93.rar”, diretamente da
home-page do MUNDO DA GEOMÁTICA (http://www.mundogeomatica.com.br), esta deverá ser
extraída para dentro da Unidade C de seu computador.
2. Feche o Windows Explorer.
3. No Windows, clique sobre o botão Iniciar.
4. Clique em Todos os programas.
5. Clique em ArcGIS.
6. Clique em ArcMap.
5

4
2

3

1

6

7. Na caixa de diálogo ArcMap, marque a opção A new empty map.
8. Clique no botão OK.
9. Clique sobre o botão Add Data .

9
7
8

10. Vá para o diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
11. Selecione todos os arquivos vetoriais e raster, exceto as imagens aero_bch1, aero_bch2 e
aero_bch3 deste diretório.
12. Clique sobre o botão Add.
13

13. Na caixa de mensagem Create pyramids for mde_quad (3436 x 3925), clique sobre o botão
Yes. A caixa de mensagem está dizendo: Esta imagem matricial ou raster não está em pirâmides.
Pirâmides permitem a exibição rápida de resoluções variadas.
OBSERVAÇÃO
Pirâmides podem melhorar o desempenho durante a manipulação de imagens matriciais, pois
aceleram sua exibição, recuperando apenas os dados em uma resolução específica necessária para
a visualização, principalmente quando aumentamos o zoom.
10
13

12
11

14.
15.
16.
17.

No menu File, clique na opção Save.
Na caixa de diálogo Salvar como, vá para o diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
Na caixa de entrada Nome do arquivo, digite APPs_Sub_Bacia_Corrego_Horizonte.
Clique no botão Salvar.

14

15

17

16

18. Na tabela de conteúdos, desative as layers Fazenda_Ficticia, Uso_Terra_Aerofoto e
Quadrante_Estudo.
19. Clique sobre o símbolo da layer Sub_Bacia_Corrego_Horizonte e retire o seu preenchimento
(Fill Color = No Color), deixando a linha de contorno com coloração preta (Outline Color =
Black) e veja o resultado.

19

18
VEJA O
RESULTADO
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3.2 MAPEAMENTO DAS APPs DE NASCENTES
DISSOLUÇÃO DOS PONTOS REPRESENTATIVOS DA LAYER DE NASCENTES
1. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer Nascentes e, na
janela de menu rápido, clique na opção Open Attribute Table.
2. Observe na tabela Attributes of Nascentes que existem 60 pontos representativos das
nascentes que precisam ser dissolvidos em uma única linha e, em uma nova tabela que irá
representar todos os 60 pontos. Feche a tabela Attributes of Nascentes.

1

VEJA O
RESULTADO

2

3. Na barra de ferramenta Standard, clique sobre a opção ArcToolbox™ .
4. No ArcToolbox, expanda a opção Data Management Tools. Posteriormente, expanda a opção
Generalization e dê um clique duplo na ferramenta Dissolve.
5. No dropdown da opção Input Features, selecione a layer Nascentes.
6. No dropdown da opção Output Feature Class, digite Nascentes_Dissolvida dentro do diretório
de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
7. No painel Dissolve_Field(s) marque o campo Id.
8. Clique no botão OK.
9. Na caixa de mensagem Dissolve, clique no botão Close.
5
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10. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Nascentes_Dissolvida e, na janela de menu rápido, clique na opção Open Attribute Table.
11. Observe na tabela Attributes of Nascentes_Dissolvida que agora existe apenas uma única
linha que representa todos os 60 pontos vetoriais das nascentes. Feche a tabela Attributes of
Nascentes_Dissolvida.
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ANÁLISE DE PROXIMIDADE
A análise de proximidade, também conhecida como operação de Buffer, consiste em gerar
subdivisões geográficas bidimensionais na forma de faixas, cujos limites externos possuem uma
distância fixa x e cujos limites internos são formados pelos limites da expressão geográfica em
exame. A análise de proximidade pode ser efetuada ao redor de subdivisões geográficas 0-D, 1-D e
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2-D, sempre gerando uma subdivisão geográfica 2-D. Por exemplo, se um ponto está definindo uma
nascente, pode-se determinar um polígono circular com raio de 50 metros ao redor da nascente,
representando sua APP (Figura 5).

R = 50 m

APPs DE NASCENTES

Figura 5. APP de nascentes com Buffer de 50 m de raio.
1. No ArcToolbox™, expanda a opção Analysis Tools. Posteriormente, expanda a opção
Proximity e dê um clique duplo na ferramenta Buffer.
2. Na caixa de diálogo Buffer, no dropdown da opção Input Features, selecione a layer
Nascentes_Dissolvida.
3. No dropdown da opção Output Feature Class, digite APPs_Nascentes dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_APPs_ ArcGIS_93.
4. Selecione a unidade Meters.
5. Digite o valor de 50.
6. Clique no botão OK.
7. Na caixa de mensagem Buffer, clique no botão Close.
8. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Nascentes_Dissolvida e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção Remove.

2

3

1
5
4
6

7

8

CRIAÇÃO DE UM NOVO CAMPO NA TABELA DE ATRIBUTO DE APPs DE NASCENTES
1. Clique com o botão direito do mouse sobre a layer APPs_Nascentes e, na janela de menu
rápido, clique sobre a opção Open Attribute Table.
2. Na tabela Attribute of APPs_Nascentes, clique sobre o botão Options e, na janela de menu
rápido, clique sobre a opção Add Field.
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Na caixa de diálogo Add Field, na caixa de entrada Name, digite NOME.
No dropdown da opção Type, selecione Text.
Para a opção Length, digite 25.
Clique sobre o botão OK.
Na barra de ferramentas Standard, clique sobre o botão Editor Tollbar
para ativar a barra de
ferramentas Editor.
Na barra de ferramentas Editor, clique sobre o botão Editor e, posteriormente, sobre a opção
Start Edititng.
Novamente, na tabela Attribute of APPs_Nascentes, dê um clique duplo na linha em branco
abaixo do cabeçalho NOME e digite APPs_Nascentes.
Na barra de ferramentas Editor, clique na opção Stop Editing do menu Editor.
Clique sobre o botão Sim para salvar a edição.
Feche a barra de ferramentas Editor.
Feche a tabela Attribute of APPs_Nascentes.
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14. Desative a layer Curvas_Nivel_20m_Quadrante_Estudo.
15. Clique sobre o símbolo da layer APPs_Nascentes e aplique a cor azul celeste para seu
preenchimento (Fill Color = Moorea Blue), deixando a linha de contorno também com a cor azul
celeste (Outline Color = Moorea Blue). Aplique zoom sobre uma área desejada e veja o
resultado.
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3.3 MAPEAMENTO DAS APPs DE CURSOS D’ÁGUA
Vamos utilizar os conhecimentos adquiridos no tópico 3.2 deste livro, para realizar o mapeamento das
APPs de cursos d’água, apenas mostrando a descrição, passo a passo, das etapas, sem a
apresentação de figuras.

DISSOLUÇÃO DAS LINHAS REPRESENTATIVAS DA LAYER DE CURSOS D’ÁGUA
1. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Hidrografia_Aerofoto e, na janela de menu rápido, clique na opção Open Attribute Table.
2. Observe que na tabela Attributes of Hidrografia_Aerofoto que existem 207 linhas
representativas dos cursos d’água, e estas precisam dissolvidos em uma única linha e, em uma
nova tabela que irá representar todos as 207 linhas. Feche a tabela Attributes of
Hidrografia_Aerofoto.
3. No ArcToolbox™, expanda a opção Data Management Tools. Posteriormente, expanda a
opção Generalization e dê um clique duplo na ferramenta Dissolve.
4. No dropdown da opção Input Features, selecione a layer Hidrografia_Aerofoto.
5. No dropdown da opção Output Feature Class, digite Hidrografia_Aerofoto_Dissolvida dentro
do diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
6. No painel Dissolve_Field(s) marque o campo Id.
7. Clique no botão OK.
8. Na caixa de mensagem Dissolve, clique no botão Close.
9. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Hidrografia_Aerofoto_Dissolvida e, na janela de menu rápido, clique na opção Open Attribute
Table.
10. Observe na tabela Attributes of Hidrografia_Aerofoto_Dissolvida, que agora existe apenas
uma única linha, representando todos as 207 linhas vetoriais dos cursos d’água. Feche a tabela
Attributes of Attributes of Hidrografia_Aerofoto_Dissolvida.

ANÁLISE DE PROXIMIDADE OU OPERAÇÃO BUFFER
1. No ArcToolbox™, expanda a opção Analysis Tools. Posteriormente, expanda a opção
Proximity e dê um clique duplo na ferramenta Buffer.
2. Na caixa de diálogo Buffer, no dropdown da opção Input Features, selecione a layer
Hidrografia_Aerofoto_Dissolvida.
3. No dropdown da opção Output Feature Class, digite APPs_Cursos_Dagua dentro do diretório
de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
4. Selecione a unidade Meters.
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Digite o valor de 30.
Clique no botão OK.
Na caixa de mensagem Buffer, clique no botão Close.
Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Hidrografia_Aerofoto_Dissolvida e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção Remove.

CRIAÇÃO DE UM NOVO CAMPO NA TABELA DE ATRIBUTO DE APPs DE CURSOS D’ÁGUA
1. Clique com o botão direito do mouse sobre a layer APPs_Cursos_Dagua e, na janela de menu
rápido, clique sobre a opção Open Attribute Table.
2. Na tabela Attribute of APPs_Cursos_Dagua, clique sobre o botão Options e, na janela de
menu rápido, clique sobre a opção Add Field.
3. Na caixa de diálogo Add Field, na caixa de entrada Name, digite NOME.
4. No dropdown da opção Type, selecione Text.
5. Para a opção Length, digite 25.
6. Clique sobre o botão OK.
7. Na barra de ferramentas Standard, clique sobre o botão Editor Tollbar
para ativar a barra de
ferramentas Editor.
8. Na barra de ferramentas Editor, clique sobre o botão Editor e, posteriormente, sobre a opção
Start Edititng.
9. Novamente, na tabela Attribute of APPs_Cursos_Dagua, dê um clique duplo na linha em
branco abaixo do cabeçalho NOME e digite APPs_Cursos_Dagua.
10. Na barra de ferramentas Editor, clique na opção Stop Editing do menu Editor.
11. Clique sobre o botão Sim para salvar a edição.
12. Feche a barra de ferramentas Editor.
13. Feche a tabela Attribute of APPs_Cursos_Dagua.
14. Arraste a layer APPs_Nascentes para cima da layer APPs_Cursos_Dagua.
15. Clique sobre o símbolo da layer APPs_Cursos_Dagua e aplique a cor azul muito claro para seu
preenchimento (Fill Color = Sodalite Blue), deixando a linha de contorno também com a cor azul
muito claro (Outline Color = Sodalite Blue). Veja o resultado.
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3.4 MAPEAMENTO DAS APPs DE DECLIVIDADE (ENCOSTAS)
Vamos utilizar os conhecimentos adquiridos nos tópicos 3.2 e 3.3 deste livro, com pequenas
modificações, para realizar o mapeamento das APPs de declividade, apenas mostrando a descrição,
passo a passo, das etapas, sem a apresentação de figuras, com pequenas exceções.
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GERAÇÃO DO MODELO DIGITAL DE ELEVAÇÃO HIDROLOGICAMENTE CONSISTENTE
(MDEHC)
1. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Curvas_Nivel_20m_Quadrante_Estudo e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção
Open Attribute Table.
2. Na tabela Attributes of Curvas_Nivel_20m_Quadrante_Estudo, veja que o campo a ser
utilizado para a geração do MDEHC é chamado de Altitude. Feche a tabela Attributes of
Curvas_Nivel_20m_Quadrante_Estudo.
1
2
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3. No ArcToolbox™, expanda a opção Spatial Analyst Tools. Posteriormente, expanda a opção
Interpolation e dê um clique duplo na ferramenta Topo to Raster.
4. Na caixa de diálogo Topo to Raster, no dropdown da opção Input feature data, selecione a
layer Curvas_Nivel_20m_Quadrante_Estudo.
5. No campo Field, selecione o campo Altitude.
6. Na caixa de entrada Output surface raster, digite MDEHC dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
7. Na caixa de entrada Output cell size digite 10.
OBSERVAÇÃO
O olho humano permite distinguir uma medida linear de aproximadamente 0,1 mm. Porém, um ponto
só será perceptível com valores em torno de 0,2 mm de diâmetro em termos médios. Este valor de
0,2 mm é adotado como a precisão gráfica percebida pela maioria dos usuários e caracteriza o erro
gráfico vinculado à escala de representação. Dessa forma, a precisão gráfica de um mapa está
diretamente ligada a este valor fixo de 0,2 mm, estabelecendo-se assim, em função direta da escala a
precisão das medidas da carta, por exemplo. Como a escala cartográfica (origem: IBGE) da layer de
curvas de nível utilizado em nosso trabalho é de 1:50.000 (equidistância de 20 m) e, sabendo que,
1mm = 0,001m, temos que:
Resolução = Tamanho da célula = Denominador da escala x 0,0002 m
Resolução = 50000 x 0,0002 m
Resolução = 10 m

8. No
dropdown
da
opção
Output
Curvas_Nivel_20m_Quadrante_Estudo.
9. Clique no botão OK.

Extent,

selecione

Same
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9
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10. Na caixa de mensagem Topo to Raster, clique no botão Close e veja o resultado.
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GERAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE DECLIVIDADE
1. Na barra de ferramenta Standard, clique no menu View, aponte para Tollbars e, posteriormente,
na barra de ferramentas Spatial Analyst.
2. Novamente na barra de ferramenta Standard, clique no menu Tools e, posteriormente, na opção
Extensions.
3. Na caixa de diálogo Extensions, marque a extensão Spatial Analyst.
4. Clique sobre o botão Close.
5. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, clique em Options.

3

1

4

5

6. Na caixa de diálogo Options, na guia General, na caixa de entrada Working directory, vá para
o diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
7. No dropdown da opção Analysis mask, selecione a layer Sub_Bacia_Corrego_Horizonte.
8. Clique na guia Extent.
9. No dropdown da opção Analysis extent, selecione a opção Same as Layer
“Sub_Bacia_Corrego_Horizonte”.
10. Clique na guia Cell Size.
11. No dropdown da opção Analysis cell size, selecione a opção Same as Layer “MDEHC”.
12. Clique no botão OK.
13. No menu Spatial Analyst, aponte para Surface Analysis e clique na opção Slope.
14. Na caixa de diálogo Slope, selecione MDEHC no dropdown Input surface.
15. Selecione a opção Degree em Output measurement.
16. Aceite todas as outras opções e, na caixa de entrada Output raster, digite o nome Declive
dentro do diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
17. Clique sobre o botão OK e veja o resultado.
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RECLASSIFICAÇÃO DA IMAGEM MATRICIAL DE DECLIVIDADE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

No menu Spatial Analyst, clique na opção Reclassify.
Na caixa de diálogo Reclassify, selecione declive no dropdown da opção input raster.
Clique no botão Classify.
Na caixa de diálogo Classification, selecione 2 no dropdown da opção Classes.
No painel Break Values, entre com os valores 45 na primeira quebra de valor.
Clique sobre o botão OK.
Na caixa de diálogo Reclassify, digite NoData na frente do intervalo 0,015869 – 45.
Na frente do intervalo 45 – 50,136032, digite 1.
Na caixa de entrada Output raster, digite o nome APPs_Declive dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
10. Clique sobre o botão OK e veja o resultado.
11. No menu Spatial Analyst, aponte para Convert e clique na opção Raster to Features.
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12. Na caixa de diálogo Raster to Features, no dropdown da opção Input raster, selecione a layer
APPs_Declive.
13. No dropdown da opção Field, selecione o campo VALUE.
14. No dropdown da opção Output geometry type, selecione a representação vetorial Polygon.
15. Na caixa de entrada Output features, digite o nome APPs_Declive_1 dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
16. Clique sobre o botão OK.
17. Na tabela de conteúdos, mantenha pressionada a tecla CTRL e selecione as layers
apps_declive e Declive. Posteriormente, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Declive e, na janela de menu rápido, clique na opção Remove.
18. Clique sobre o símbolo da layer apps_declive_1 e aplique a cor vermelha para seu
preenchimento (Fill Color = Mars Red), deixando a linha de contorno também com a cor
vermelha (Outline Color = Mars Red).
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DISSOLUÇÃO DOS POLÍGONOS REPRESENTATIVOS DA LAYER DE DECLIVIDADE
1. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer apps_declive_1
e, na janela de menu rápido, clique na opção Open Attribute Table.
2. Observe na tabela Attributes of apps_declive_1 que existem 5 polígonos representativos da
layer de declividade que precisam ser dissolvidos numa única linha em uma nova tabela que irá
representar todos os 5 polígonos. Feche a tabela Attributes of apps_declive_1.
3. No ArcToolbox™, expanda a opção Data Management Tools. Posteriormente, expanda a
opção Generalization e dê um clique duplo na ferramenta Dissolve.
4. No dropdown da opção Input Features, selecione a layer apps_declive_1.
5. No dropdown da opção Output Feature Class, digite APPs_Declividade dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_APPs_Reserva_Legal_ArcGIS_93.
6. No painel Dissolve_Field(s), marque o campo GRIDCODE.
7. Clique no botão OK.
8. Na caixa de mensagem Dissolve, clique no botão Close.
9. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
APPs_Declividade e, na janela de menu rápido, clique na opção Open Attribute Table.
10. Observe na tabela Attributes of APPs_Declividade que agora existe apenas uma única linha
representando todos as 5 polígonos de declividade. Feche a tabela Attributes of
APPs_Declividade.
11. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer apps_declive_1
e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção Remove.
CRIAÇÃO DE UM NOVO CAMPO NA TABELA DE ATRIBUTO DE APPs DE DECLIVIDADES
1. Clique com o botão direito do mouse sobre a layer APPs_Declividade e, na janela de menu
rápido, clique sobre a opção Open Attribute Table.
2. Na tabela Attribute of APPs_Declividade, clique sobre o botão Options e, na janela de menu
rápido, clique sobre a opção Add Field.
3. Na caixa de diálogo Add Field, na caixa de entrada Name, digite NOME.
4. No dropdown da opção Type, selecione Text.
5. Para a opção Length, digite 25.
6. Clique sobre o botão OK.
7. Na barra de ferramentas Standard, clique sobre o botão Editor Tollbar
para ativar a barra de
ferramentas Editor.
8. Na barra de ferramentas Editor, clique sobre o botão Editor e, posteriormente, sobre a opção
Start Edititng.
9. Novamente, na tabela Attribute of APPs_Declividade, dê um clique duplo na linha em branco
abaixo do cabeçalho NOME e digite APPs_Declividade.
10. Na barra de ferramentas Editor, clique na opção Stop Editing do menu Editor.
11. Clique sobre o botão Sim para salvar a edição.
12. Feche a barra de ferramentas Editor.
13. Feche a tabela Attribute of APPs_Declividade.
14. Clique sobre o símbolo da layer APPs_Declividade e aplique a cor vermelha para seu
preenchimento (Fill Color = Mars Red), deixando a linha de contorno também com a cor
vermelha (Outline Color = Mars Red).
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3.5 MAPEAMENTO DAS APPs DE TOPOS DE MORRO
Devido a complexidade para o mapeamento das APPs de topos de morro, vamos criar uma nova
armação de dados denominada Topo_Morro que receberá todas as novas layers que culminará na
elaboração da layer final que será intitulada APPs_Topo_Morro.

PREPARAÇÃO DA NOVA ARMAÇÃO DE DADOS DE TOPOS DE MORRO
1. Na tabela de conteúdos, dê dois cliques lentos sobre o nome Layers da armação de dados
Layers e, posteriormente, escreva APPs_Gerais.
2. Na barra de ferramentas Standard, clique no menu Insert e, posteriormente, na opção Data
Frame.
3. Na nova armação de dados New Data Frame 1, novamente, dê dois cliques lentos sobre seu
nome e, posteriormente, escreva APPs_Topos_Morro.
4. Arraste a layer MDEHC da armação APPs_Gerais para a armação de dados APPs_Topo_Morro
e, posteriormente, minimize a armação de dados APPs_Gerais.
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IDENTIFICAÇÃO DAS DEPRESSÕES ESPÚRIAS DO MDEHC
Neste tópico vamos identificar as depressões espúrias do MDEHC (Figura 6). No entanto,
inicialmente, será necessário gerar a layer de direção de fluxo d’água.
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Depressão
espúria

Figura 6. Depressões espúrias do MDEHC.

DIREÇÃO DE FLUXO D’ÁGUA: a imagem matricial de direção de fluxo d’água será representada
pelos códigos 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128 que depende da direção do escoamento da água das
maiores para as menores elevações do MDE (Figura 7).

ELEVAÇÃO (MDE)

DIREÇÃO DE FLUXO NO MAPA

DIREÇÃO DE FLUXO

Figura 7. Esquema representativo da direção de fluxo d’água.

1. No ArcToolbox™, expanda a opção Spatial Analyst Tools, posteriormente a opção Hydrology
e dê um clique duplo em Flow Direction.
2. Na caixa de diálogo Flow Direction, selecione a layer MDEHC na caixa de entrada da opção
Input surface raster.
3. Na caixa de saída Output flow direction raster, digite o nome Dir_Fluxo dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
4. Clique sobre o botão OK.
5. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Flow Direction e veja
o resultado.
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6. No Hydrology, dê um clique duplo em Sink.
7. Na caixa de diálogo Sink, selecione a layer Dir_Fluxo na caixa de entrada da opção Input flow
direction raster.
8. Na caixa de saída Output raster, digite o nome Depressoes dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
9. Clique sobre o botão OK.
10. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Flow Direction e veja
o resultado. Observe que o MDEHC contém 158 depressões espúrias.

7

10
8

6

9

VEJA O
RESULTADO

VEJA O
RESULTADO

PREENCHIMENTO DAS DEPRESSÕES ESPÚRIAS
Neste tópico iremos utilizar a função Fill para preencher as depressões espúrias do MDEHC (Figura
8).

Preenchimento da
depressão

Figura 8. Preenchimento das depressões espúrias do MDEHC.

1. No Hydrology, dê um clique duplo em Fill.
2. Na caixa de diálogo Fill, selecione a layer MDEHC na caixa de entrada da opção Input surface
raster.
3. Na caixa de saída Output surface raster, digite o nome MDEHC_Fill dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
4. Clique sobre o botão OK.
5. Após alguns minutos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Fill.
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GERAÇÃO DA LAYER DE CUMES
Para geração da layer de cumes, inicialmente, vamos configurar as opções da barra de ferramentas
Spatial Analyst.
1. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique sobre a opção
Options.
2. Na caixa de Diálogo Options, clique na guia General.
3. No dropdown da opção Analysis mask selecione a layer MDEHC_Fill.
4. Clique na guia Extent.
5. No dropdown Analysis extent, selecione a opção Same as Layer MDEHC_Fill.
6. Clique na guia Cell Size.
7. No dropdown Analysis cell size, selecione a opção Same as Layer MDEHC_Fill.
8. Clique sobre o botão OK.
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Para geração da layer de cumes, também será necessário gerar as layers de: a) Modelo Digital de
Elevação Invertido - MDEHC_Inv, b) Direção de Fluxo D’água Invertido - Dir_Fluxo_Inv e c) Máscara
de cume – Cume_Masc.
a) Geração da layer de Modelo Digital de Elevação Invertido - MDEHC_Inv
1. No menu Spatial Analyst, clique na opção Raster Calculator.
2. Na caixa de diálogo Raster Calculator, digite a linha de comando MDEHC_Inv = [MDEHC_Fill] *
- 1. Veja a OBSERVAÇÃO abaixo.
3. Clique no botão Evaluate.
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OBSERVAÇÃO
Caso você tenha dificuldade em digitar a linha de comando para geração da layer MDEHC_Inv, no
Bloco de notas do Windows, abra o arquivo intitulado MDEHC_Inv.txt, situado dentro do diretório
de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93\Linhas_Comando_APPs, selecione, copie e cole a linha de
comando dentro da caixa de diálogo Raster Calculator.
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b) Geração da layer de Direção de Fluxo D’água Invertido - Dir_Fluxo_Inv
1. No Hydrology dê um clique duplo em Flow Direction.
2. Na caixa de diálogo Flow Direction, selecione a layer MDEHC_Inv na caixa de entrada da opção
Input surface raster.
3. Na caixa de saída Output flow direction raster, digite o nome Dir_Fluxo_Inv dentro do diretório
de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
4. Clique sobre o botão OK.
5. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Flow Direction e veja
o resultado.
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c) Geração da layer de máscara de cumes – Cume_Masc
1. No Hydrology, dê um clique duplo em Sink.
2. Na caixa de diálogo Sink, selecione a layer Dir_Fluxo_Inv na caixa de entrada da opção Input
flow direction raster.
3. Na caixa de saída Output raster, digite o nome Cume_Masc dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
4. Clique sobre o botão OK.
5. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Sink e veja o
resultado. Observe que na área de estudo existem 215 máscaras de cumes que, no próximo
tópico, darão origem à layer de cumes.
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d) Geração da layer de cumes - Cumes
Finalmente, de posse da máscara de corte de cumes (Cume_Masc), será possível gerar a layer de
cumes.
1. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique sobre a opção
Options.
2. Na caixa de Diálogo Options, clique na guia General.
3. No dropdown da opção Analysis mask selecione a layer Cume_Masc.
4. Clique sobre o botão OK.
5. No menu Spatial Analyst, clique na opção Raster Calculator.
6. Na caixa de diálogo Raster Calculator, digite a linha de comando Cumes = [MDEHC_Fill]. Veja
a OBSERVAÇÃO abaixo.
7. Clique no botão Evaluate.
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OBSERVAÇÃO

Caso você tenha dificuldade em digitar a linha de comando para geração da layer Cumes, no Bloco
de notas do Windows, abra o arquivo intitulado Cumes.txt, situado dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93\Linhas_Comando_APPs, selecione, copie e cole a linha de comando
dentro da caixa de diálogo Raster Calculator.
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GERAÇÃO DAS REGIÕES DE DOMÍNIO DAS ELEVAÇÕES
De posse da direção de fluxo d’água invertida (Dir_Fluxo_Inv), iremos gerar a layer representativa do
domínio das elevações intitulada Bacias_Inv.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique sobre a opção
Options. Na caixa de Diálogo Options, clique na guia General. No dropdown da opção
Analysis mask selecione a layer MDEHC_FILL. Clique sobre o botão OK.
No Hydrology, dê um clique duplo em Basin.
Na caixa de diálogo Basin, selecione a layer Dir_Fluxo_Inv na caixa de entrada da opção Input
flow direction raster.
Na caixa de saída Output raster, digite o nome Bacias_Inv dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
Clique sobre o botão OK.
Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Basin e veja o
resultado. Observe que na área de estudo existem 258 regiões de domínio das elevações.
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GERAÇÃO DE UMA TABELA DE ATRIBUTO VAT
As imagens matriciais utilizadas no ArcGIS 9.3®, por padrão, apresentam a extensão denominada
Grid. Existem dois tipos de Grids: inteira e pontos flutuantes. As Grids inteiras representam dados
discretos e as Grids de pontos flutuantes representam dados contínuos. Os atributos de uma Grid
inteira são armazenados numa tabela de atributo VAT. Esta tabela de atributo apresenta um registro
para cada valor exclusivo na Grid. Por exemplo, se 4638 pixels têm o valor de 1 representando uma região
de domínio de elevação, a tabela de atributo VAT será representada por: VALUE = 1 e COUNT = 4638
(Figura 9).

VEJA O
EXEMPLO

Figura 9. Exemplo de uma tabela de atributo (VAT).

Agora, vamos utilizar a função Raster Calculator para gerar a tabela de atributos VAT para a layer
Bacias_Inv.
1. No menu Spatial Analyst, clique na opção Raster Calculator.
2. Na caixa de diálogo Raster Calculator, digite a linha de comando Buildvat [Bacias_Inv]. Veja a
OBSERVAÇÃO abaixo.
3. Clique no botão Evaluate.
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OBSERVAÇÃO
Caso você tenha dificuldade em digitar a linha de comando para geração da tabela de atributo
Attributes of bacias_inv.vat, no Bloco de notas do Windows, abra o arquivo intitulado
Buildvat.txt,
situado
dentro
do
diretório
de
trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93\
Linhas_Comando_APPs, selecione, copie e cole a linha de comando dentro da caixa de diálogo
Raster Calculator.

GERAÇÃO DOS CUMES MÁXIMOS
Para geração dos cumes máximos, teremos que utilizar a função Zonal Statistics (Estatística por
Zona) demonstrada na Figura 10. Esta função realiza o cálculo estatístico sobre os valores de uma
imagem matricial baseado nas zonas de uma outra fonte de dados.

=

IMAGEM MATRICIAL DE
ZONAS A (Bacias_Inv)

IMAGEM MATRICIAL DE
VALORES B (Cumes)

IMAGEM MATRICIAL DE SAÍDA
C (Cumes_Max)

EXPLICAÇÃO DA FUNÇÃO ZONAL STATISTICS BASEADO NO TIPO DE ESTATÍSTICA MÁXIMA DA
IMAGEM MATRICIAL B
Os valores das imagens matriciais A, B e C devem ser inteiros.
Na imagem matricial C, cada zona da imagem matricial A, será representada pelo valor máximo dos
pixels da imagem B.
Obs: Pode-se aplicar outros tipos de estatísticas como: mínima, média, mediana, desvio padrão,
somatório, etc.

Figura 10. Demonstração prática da função Zonal Statistics.
OBSERVAÇÃO
Devido a grande dificuldade de encontrar na literatura exemplos práticos de demonstrações
matemáticas de funções de SIG, as figuras e exemplos práticos demonstrados neste livro podem ser
utilizados pelos leitores em futuras publicações, desde que citem a referência deste livro, pois todos
os exemplos práticos, figuras e sequenciamento, passo a passo, das etapas de processamento,
foram produzidas pelo Prof. Dr. Alexandre Rosa dos Santos e sua equipe de pesquisa.
1. No ArcToolbox™, expanda a opção Spatial Analyst Tools, posteriormente a opção Zonal e dê
um clique duplo em Zonal Statistics.
2. Na caixa de diálogo Zonal Statistics, selecione a layer Bacias_Inv na caixa de entrada da opção
Input raster or feature zone data.
3. No dropdown da opção Zone field, selecione o campo VALUE.
4. No dropdown da opção Input value raster, selecione a layer Cumes.
5. Na caixa de saída Output raster, digite o nome Cumes_Maximos dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
6. No dropdown da opção Statistics type, selecione MAXIMUM.
7. Clique sobre o botão OK.
8. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Zonal Statistics e
veja o resultado.
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9. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique sobre a opção
Options.
10. Na caixa de Diálogo Options, clique na guia General.
11. No dropdown da opção Analysis mask selecione a layer Cumes.
12. Clique sobre o botão OK.

10
11

12

Para finalizar este tópico será necessário utilizar duas novas funções denominadas Con e SetNull
demonstradas abaixo.

FUNÇÃO CON
Na álgebra de mapas, a função CON apresenta a seguinte sintaxe:
Con(<condition>, <true_expression>, <false_expression>)
Exemplo: outraster = con(inraster1 > 100, 1, 2)
Explicação: neste exemplo, na imagem matricial de saída outraster, os pixels que apresentam
valores iguais a 1 (expressão verdadeira) serão oriundos dos pixels que apresentam valores maiores
que 100 na imagem matricial de entrada inraster1, enquanto que os pixels que não satisfazem a
expressão verdadeira (expressão falsa) na imagem de entrada inraster1, serão representados pelo
valor de 2 na imagem matricial de saída outraster.
34

FUNÇÃO SETNULL
Na álgebra de mapas, a função SETNULL é usado para mudar todos os valores que satisfazem uma
condição especificada para NODATA (nenhum dado). A função SETNULL pode ser usada para
eliminar certos pixels para futura consideração dentro de um modelo ou para criar uma máscara.
Exemplo: outraster = setnull(inraster1 > 100, inraster1)
Explicação: na expressão acima, qualquer pixel com um valor maior do que 100 na imagem matricial
de entrada inraster1 será definido para NODATA (nenhum dado) na imagem matricial de saída
outraster, sendo que os pixels restantes manterão seu valor original.
13. No menu Spatial Analyst, clique na opção Raster Calculator.
14. Na caixa de diálogo Raster Calculator, digite a linha de comando Cumes_Mde = con([Cumes]
== [Cumes_Maximos], [Cumes], setnull([Cumes])). Veja a OBSERVAÇÃO abaixo.
15. Clique no botão Evaluate.
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OBSERVAÇÃO
Caso você tenha dificuldade em digitar a linha de comando para geração da layer Cumes_Mde, no
Bloco de notas do Windows, abra o arquivo intitulado Cumes_Mde.txt, situado dentro do diretório
de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93\Linhas_Comando_APPs, selecione, copie e cole a linha de
comando dentro da caixa de diálogo Raster Calculator.
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DETERMINAÇÃO DA ALTITUDE DA BASE
1. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique sobre a opção
Options.
2. Na caixa de Diálogo Options, clique na guia General.
3. No dropdown da opção Analysis mask selecione a layer MDEHC_Fill.
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4. Clique sobre o botão OK.
5. Novamente no Zonal, dê um clique duplo em Zonal Statistics.
6. Na caixa de diálogo Zonal Statistics, selecione a layer Bacias_Inv na caixa de entrada da opção
Input raster or feature zone data.
7. No dropdown da opção Zone field, selecione o campo VALUE.
8. No dropdown da opção Input value raster, selecione a layer MDEHC_Fill.
9. Na caixa de saída Output raster, digite o nome MDEHC_Base dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
10. No dropdown da opção Statistics type, selecione MINIMUM.
11. Clique sobre o botão OK.
12. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Zonal Statistics e
veja o resultado.
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DETERMINAÇÃO DA DECLIVIDADE MÁXIMA
1. No ArcToolbox™, expanda a opção Spatial Analyst Tools, posteriormente a opção Surface e
dê um clique duplo em Slope.
2. Na caixa de diálogo Slope, selecione a layer MDEHC_Fill na caixa de entrada da opção Input
raster.
3. Na caixa de saída Output raster, digite o nome Declive_MDEHC dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
4. No dropdown da opção Output measurement, selecione PERCENT_RISE.
5. Clique sobre o botão OK.
6. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Slope e veja o
resultado.
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7. Novamente no Zonal, dê um clique duplo em Zonal Statistics.
8. Na caixa de diálogo Zonal Statistics, selecione a layer Bacias_Inv na caixa de entrada da opção
Input raster or feature zone data.
9. No dropdown da opção Zone field, selecione o campo VALUE.
10. No dropdown da opção Input value raster, selecione a layer Declive_MDEHC.
11. Na caixa de saída Output raster, digite o nome Dec_Max_MDEHC dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
12. No da opção Statistics type, selecione MAXIMUM.
13. Clique sobre o botão OK.
14. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Zonal Statistics e
veja o resultado.
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CLASSIFICAÇÃO DAS ELEVAÇÕES COMO MORROS E MONTANHAS
1. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique sobre a opção
Options.
2. Na caixa de Diálogo Options, clique na guia General.
3. No dropdown da opção Analysis mask selecione a layer Cumes_Mde.
4. Clique sobre o botão OK.
5. No menu Spatial Analyst, clique na opção Raster Calculator.
6. Na caixa de diálogo Raster Calculator, digite a linha de comando Terco_TM_1 =
Con(((([Cumes_Mde] - [MDEHC_Base]) >= 50) & (([Cumes_Mde] - [MDEHC_Base]) <= 300) &
([Dec_Max_MDEHC] > 30)) - (([Cumes_Mde] - [MDEHC_Base]) > 300), ([Cumes_Mde] (([Cumes_Mde] - [MDEHC_Base]) / 3)), SetNull([Cumes_Mde])). Veja a OBSERVAÇÃO
abaixo.
7. Clique no botão Evaluate.
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OBSERVAÇÃO
Caso você tenha dificuldade em digitar a linha de comando para geração da layer Terco_TM_1, no
Bloco de notas do Windows, abra o arquivo intitulado Terco_TM_1.txt, situado dentro do diretório
de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93\Linhas_Comando_APPs, selecione, copie e cole a linha de
comando dentro da caixa de diálogo Raster Calculator.
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AGRUPAMENTO DOS MORROS OU MONTANHAS COM DISTÂNCIA DE PROXIMIDADE
INFERIOR A 500 METROS E APLICAÇÃO DA ALTITUDE DA MENOR ELEVAÇÃO
1. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique sobre a opção
Options.
2. Na caixa de Diálogo Options, clique na guia General.
3. No dropdown da opção Analysis mask selecione a layer Terco_TM_1.
4. Clique sobre o botão OK.
5. No ArcToolbox™, expanda a opção Spatial Analyst Tools, posteriormente a opção Math e dê
um clique duplo em Int.
6. Na caixa de diálogo Int, selecione a layer Terco_TM_1 na caixa de entrada da opção Input
raster or constant value.
7. Na caixa de saída Output raster, digite o nome Terco_TM_Int dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
8. Clique sobre o botão OK.
9. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Int e veja o resultado.
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10. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, aponte para Convert e
clique sobre a opção Raster to Features.
11. Na caixa de Diálogo Raster to Features, no dropdown da opção Input raster, selecione a layer
Terco_TM_Int.
12. No dropdown da opção Field selecione o campo VALUE.
13. No dropdown da opção Output geometry type selecione o campo Point.
14. Na caixa de saída Output features, digite o nome Terco_TM_Ponto dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
15. Clique sobre o botão OK e veja o resultado.
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16. No ArcToolbox™, expanda a opção Analysis Tools. Posteriormente, expanda a opção
Proximity e dê um clique duplo na ferramenta Buffer.
17. Na caixa de diálogo Buffer, no dropdown da opção Input Features, selecione a layer
terco_tm_ponto.
18. No dropdown da opção Output Feature Class, digite Terco_TM_249_5m dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
19. Selecione a unidade Meters.
20. Digite o valor de 249,5.
21. Clique no botão OK.
22. Na caixa de mensagem Buffer, clique no botão Close e veja o resultado

39

17
18

20
19
16

21

VEJA O
RESULTADO

VEJA O
RESULTADO

23. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Terço_TM_249_5m e, na janela de menu rápido, aponte para a opção Joins and Relates e
clique em Join.
24. Na caixa de diálogo Join Data, no dropdown What do you want to join to this layer?, selecione
a opção Join data from another layer based on spatial location (juntar os dados de uma outra
layer baseado na localização espacial).
25. No dropdown da opção 1 (Choose the layer to join to this layer, or load spatial data from
disk:), selecione a layer terco_tm_ponto.
26. Marque a opção Minimum.
27. Para a caixa de entrada 3, digite Terco_TM_249_5m_Junto dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
28. Clique no botão OK.
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Abaixo, veja o resultado. Observe na tabela de atributos Terco_TM_249_5m_Junto que os valores
de elevação mínimos da layer terco_tm_ponto foram adicionado à layer Terco_TM_249_5m_Junto
no campo intitulado Min_GRID_C.
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ANTES

DEPOIS

29. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer terco_tm_ponto
e, na janela de menu rápido, aponte para a opção Joins and Relates e clique em Join.
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30. Na caixa de diálogo Join Data, no dropdown What do you want to join to this layer?, selecione
a opção Join data from another layer based on spatial location (juntar os dados de uma outra
layer baseado na localização espacial).
31. No dropdown da opção 1 (Choose the layer to join to this layer, or load spatial data from
disk:), selecione a layer Terco_TM_249_5m_Junto.
32. Para a caixa de entrada 3, digite Terco_TM_2 dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
33. Clique no botão OK e veja os resultados abaixo.

30
31

32
33

VEJA O
RESULTADO

VEJA O
RESULTADO

VEJA OS
RESULTADOS

ANTES
DEPOIS

42

34. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, aponte para Convert e
clique sobre a opção Features to Raster.
35. Na caixa de diálogo Features to Raster, no dropdown da opção Input features, selecione a layer
Terco_TM_2.
36. No dropdown da opção Field selecione o campo Min_GRID_C.
37. No dropdown da opção Output cell size digite 10.
38. Na caixa de saída Output raster, digite o nome Terco_TM_3 dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
39. Clique sobre o botão OK e veja o resultado.
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DETERMINAÇÃO DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM TOPOS DE MORROS E
MONTANHAS
1. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique sobre a opção
Options.
2. Na caixa de Diálogo Options, clique na guia General.
3. No dropdown da opção Analysis mask selecione a layer MDEHC_Fill.
4. Clique sobre o botão OK.
5. No ArcToolbox™, expanda a opção Spatial Analyst Tools, posteriormente a opção Zonal e dê
um clique duplo em Zonal Statistics.
6. Na caixa de diálogo Zonal Statistics, selecione a layer Bacias_Inv na caixa de entrada da opção
Input raster or feature zone data.
7. No dropdown da opção Zone field, selecione o campo VALUE.
8. No dropdown da opção Input value raster, selecione a layer Terco_TM_3.
9. Na caixa de saída Output raster, digite o nome Terco_Final dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
10. No dropdown da opção Statistics type, selecione MAXIMUM.
11. Clique sobre o botão OK.
12. Após alguns segundos, clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Zonal Statistics e
veja o resultado.
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13. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, clique sobre a opção
Options.
14. Na caixa de diálogo Options, clique na guia General.
15. No dropdown da opção Analysis mask selecione a layer Terco_Final.
16. Clique sobre o botão OK.
17. No menu Spatial Analyst, clique na opção Raster Calculator.
18. Na caixa de diálogo Raster Calculator, digite a linha de comando APP_TM =
Con(([MDEHC_Fill] >= [Terco_Final]), [MDEHC_Fill], SetNull([MDEHC_Fill])). Veja a
OBSERVAÇÃO abaixo.
19. Clique no botão Evaluate e veja o resultado.
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OBSERVAÇÃO
Caso você tenha dificuldade em digitar a linha de comando para geração da layer APP_TM, no Bloco
de notas do Windows, abra o arquivo intitulado APP_TM.txt, situado dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93\Linhas_Comando_APPs, selecione, copie e cole a linha de comando
dentro da caixa de diálogo Raster Calculator.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

No menu Spatial Analyst, clique na opção Reclassify.
Na caixa de diálogo Reclassify, selecione APP_TM no dropdown da opção input raster.
Clique no botão Classify.
Na caixa de diálogo Classification, selecione que 1 no dropdown da opção Classes.
No painel Break Values, entre com o valor 9999.
Clique sobre o botão OK.
Na caixa de diálogo Reclassify, na caixa de entrada Output raster, digite o nome APP_TM_R
dentro do diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
27. Clique sobre o botão OK e veja o resultado.
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28. Na barra de ferramentas Spatial Analyst, no menu Spatial Analyst, aponte para Convert e
clique sobre a opção Raster to Features.
29. Na caixa de Diálogo Raster to Features, no dropdown da opção Input raster, selecione a layer
APP_TM_R.
30. No dropdown da opção Field selecione o campo VALUE.
31. No dropdown da opção Output geometry type selecione o campo Polygon.
32. Na caixa de saída Output features, digite o nome APP_TM_Vetor dentro do diretório de trabalho
C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
33. Clique sobre o botão OK e veja o resultado.
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34. Expanda a armação de dados APPs_Gerais e arraste a layer app_tm_vetor da armação de
dados APPs_Topos_Morro para cima da layer Fazenda_Ficticia da armação de dados
APPs_Gerais.
35. Clique com o botão direito do mouse sobre a armação de dados APPs_Gerais e, na janela de
menu rápido, clique na opção Activate e veja o resultado.
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36. Na janela do ArcToolbox™, expanda o menu Analysis Tolls, posteriormente sobre Extract e,
então, dê um clique duplo sobre o comando Clip.
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37. Na caixa de diálago Clip, selecione a layer app_tm_vetor do dropdown Input Features.
38. Selecione a layer Sub_Bacia_Corrego_Horizonte do dropdown Clip Features.
39. Na caixa de entrada da opção Output Feature Class, entre com o nome APPs_TM_Corte dentro
do diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
40. Clique no botão OK.
41. Clique sobre o botão Close da caixa de mensagem Clip e veja o resultado.
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DISSOLUÇÃO DOS POLÍGONOS REPRESENTATIVOS DA LAYER DE TOPOS DE MORRO
1. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer APPs_TM_Corte
e, na janela de menu rápido, clique na opção Open Attribute Table.
2. Observe na tabela Attributes of APPs_TM_Corte que existem 17 polígonos representativos da
layer de topos de morro que precisam ser dissolvidos numa única linha em uma nova tabela que
irá representar todos os 17 polígonos. Feche a tabela Attributes of APPs_TM_Corte.
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3. No ArcToolbox™, expanda a opção Data Management Tools. Posteriormente, expanda a
opção Generalization e dê um clique duplo na ferramenta Dissolve.
4. No dropdown da opção Input Features, selecione a layer APPs_TM_Corte.
5. No dropdown da opção Output Feature Class, digite APPs_Topos_Morro dentro do diretório de
trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
6. No painel Dissolve_Field(s) marque o campo GRIDCODE.
7. Clique no botão OK.
8. Na caixa de mensagem Dissolve, clique no botão Close.

4
5

3
6
7

9. Na tabela de conteúdos, mantenha pressionada a tecla Ctrl e selecione as layers
APPs_TM_Corte e app_tm_vetor. Posteriormente, clique com o botão direito do mouse sobre
a layer APPs_TM_Corte e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção Remove.
10. Arraste a layer APPs_Topos_Morro para baixo da APPs_Cursos_Dagua.
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CRIAÇÃO DE UM NOVO CAMPO NA TABELA DE ATRIBUTO DE APPs DE TOPOS DE MORRO
1. Clique com o botão direito do mouse sobre a layer APPs_Topos_Morro e, na janela de menu
rápido, clique sobre a opção Open Attribute Table.
2. Na tabela Attribute of APPs_Topos_Morro, clique sobre o botão Options e, na janela de menu
rápido, clique sobre a opção Add Field.
3. Na caixa de diálogo Add Field, na caixa de entrada Name, digite NOME.
4. No dropdown da opção Type, selecione Text.
5. Para a opção Length, digite 25.
6. Clique sobre o botão OK.
7. Na barra de ferramentas Standard, clique sobre o botão Editor Tollbar
para ativar a barra de
ferramentas Editor.
8. Na barra de ferramentas Editor, clique sobre o botão Editor e, posteriormente, sobre a opção
Start Edititng.
9. Novamente, na tabela Attribute of APPs_Topos_Morro, dê um clique duplo na linha em
branco abaixo do cabeçalho NOME e digite APPs_Topos_Morro.
10. Na barra de ferramentas Editor, clique na opção Stop Editing do menu Editor.
11. Clique sobre o botão Sim para salvar a edição.
12. Feche a barra de ferramentas Editor.
13. Feche a tabela Attribute of APPs_Topos_Morro.
14. Clique sobre o símbolo da layer APPs_Declividade e aplique a cor vermelha para seu
preenchimento (Fill Color = Mars Red), deixando a linha de contorno também com a cor
vermelha (Outline Color = Mars Red).
15. Clique sobre o símbolo da layer APPs_Topos_Morro e aplique a cor verde escuro para seu
preenchimento (Fill Color = Fir Green), deixando a linha de contorno também com a cor verde
escuro (Outline Color = Fir Green).

VEJA
VEJA
APPsO
O
RESULTADO
RESULTADO
GERADAS

15

3.6 APPS TOTAIS SEM SOBREPOSIÇÃO
Na prática, sabe-se que algumas APPs se sobrepõem, como é o caso da APP do início dos rios com
as APP das nascentes. Em nosso caso, área gerada da APP das nascentes deverá ser calculada e
subtraída da APP da parte sobreposta da APP do início dos rios (Figura 11). Como a área de um
círculo de 50 m de raio é de 7.854m² ( A = πR 2 ) e a área de sobreposição é de 4.217m², a área
efetiva de APP de cada nascente é de 3.637m² (46%).
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Figura 11. Área efetiva da APP de nascente.
Os dados obtidos individualmente no mapeamento de cada classe de APP deverão ser agrupados
em um único plano de informação, obedecendo a uma ordem de prioridade, com a seguinte
disposição das classes:
1º)
2º)
3º)
4º)

APPs_Nascentes;
APPs_Cursos_Dagua;
APPs_Declividade;
APPs_Topos_Morros.

Do agrupamento destas classes num único plano de informação, será obtido o mapa final de APPs
(APPs_Nascentes_Cursos_Dagua_ Declividade_Topos_Morro) sem que exista uma sobreposição de
áreas.
1. No ArcToolbox™, expanda a opção Analysis Tools. Posteriormente, expanda a opção Overlay
e dê um clique duplo na ferramenta Update.
2. No dropdown da opção Input Features, selecione a layer APPs_Nascentes.
3. No dropdown da opção Update Feature, selecione a layer APPs_Cursos_Dagua.
4. No caixa de entrada da opção Output Feature Class digite APPs_Nascentes_Cursos_Dagua
dentro do diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
5. Clique no botão OK.
6. Na caixa de mensagem Update, clique no botão Close e veja o resultado.
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Vamos repetir os passos anteriores para atualizar as layers APPs_Declidade e APPs_Topos_Morro.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Novamente, dê um clique duplo na ferramenta Update.
No dropdown da opção Input Features, selecione a layer APPs_Nascentes_Cursos_Dagua.
No dropdown da opção Update Feature, selecione a layer APPs_Declividade.
No caixa de entrada da opção Output Feature Class digite APPs_Nascentes_Cursos_Dagua_
Declividade dentro do diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
Clique no botão OK.
Na caixa de mensagem Update, clique no botão Close e veja o resultado.
Novamente, dê um clique duplo na ferramenta Update.
No dropdown da opção Input Features, selecione a layer APPs_Nascentes_Cursos_Dagua_
Declividade.
No dropdown da opção Update Feature, selecione a layer APPs_Topos_Morro.
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16. No caixa de entrada da opção Output Feature Class digite APPs_Nascentes_Cursos_Dagua_
Declividade_Topos_Morro dentro do diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
17. Clique no botão OK.
18. Na caixa de mensagem Update, clique no botão Close e veja o resultado.
19. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
APPs_Nascentes_Cursos_Dagua_Declividade_Topos_Morro e, na de menu rápido, clique na
opção Open Attribute Table e veja o resultado. Observe que, finalmente, temos as 4 APPs
calculadas sem sobreposição.

VEJA O
RESULTADO

CÁLCULO DA ÁREA E PORCENTAGEM DAS ÁREAS EM RELAÇÃO À ÁREA TOTAL DE APP E
DA ÁREA DE ESTUDO
1. Na tabela Attribute of APPs_Nascentes_Cursos_Dagua_Declividade_Topos_Morro, clique
sobre o botão Options e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção Add Field.
2. Na caixa de diálogo Add Field, na caixa de entrada Name, digite AREA.
3. No dropdown da opção Type, selecione Double.
4. Clique sobre o botão OK.

1

2
3

4
5. Clique com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho do campo AREA e, na janela de menu
rápido, clique sobre a opção Calculate Geometry.
6. Na caixa de mensagem Calculate Geometry, clique sobre o botão Yes.
7. Na caixa de diálogo Calculate Geometry, no dropdown da opção Property, selecione Area.
8. No dropdown da opção Units, selecione Square Kilometers [sq km] (quilômetros quadrado).
9. Clique no botão OK. Veja o resultado.

7
8
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10. Novamente, clique sobre o botão Options e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção Add
Field.
11. Na caixa de diálogo Add Field, na caixa de entrada Name, digite Porc_APPs (abreviação da
Porcentagem da área em relação à área total de APP).
12. No dropdown da opção Type, selecione Double.
13. Clique sobre o botão OK.

10

11

12

13
14. Clique com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho do campo Porc_APPs e, na janela de
menu rápido, clique sobre a opção Field Calculator.
15. Na caixa de mensagem Field Calculator, clique sobre o botão Yes.
16. Na caixa de diálogo Field Calculator, no painel Fields, dê um clique duplo sobre o campo
AREA. Observe que este campo será adicionado no painel Porc_APPs =.
17. Clique sobre o botão
(multiplicação).
18. Dê um espaço no teclado e digite 100.
19. Clique sobre o botão
(divisão).
20. Novamente, dê um espaço no teclado e digite 5.8844 (somatório do campo AREA = área total
das APPs sem sobreposição).
21. Clique sobre o botão OK e veja o resultado.
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Vamos repetir os passos anteriores para criar um novo campo intitulado de Porc_AREA (abreviação
da Porcentagem da área em relação à área da sub-bacia hidrográfica do Córrego do horizonte que é
de 13,18km²).
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Clique sobre o botão Options e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção Add Field.
Na caixa de diálogo Add Field, na caixa de entrada Name, digite Porc_AREA.
No dropdown da opção Type, selecione Double.
Clique sobre o botão OK.
Clique com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho do campo Porc_AREA e, na janela de
menu rápido, clique sobre a opção Field Calculator.
Na caixa de mensagem Field Calculator, clique sobre o botão Yes.
Na caixa de diálogo Field Calculator, no painel Fields, dê um clique duplo sobre o campo
AREA. Observe que este campo será adicionado no painel Porc_AREA =.
Clique sobre o botão
(multiplicação).
Dê um espaço no teclado e digite 100.
Clique sobre o botão
(divisão).
Novamente, dê um espaço no teclado e digite 13.18 (área total da sub-bacia hidrográfica do
Córrego do horizonte.
Clique sobre o botão OK e veja o resultado.
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Finalmente, caso seja necessário, você pode utilizar todos os conhecimentos mostrados no livro
“ArcGIS 9.3 TOTAL – Aplicações para Dados Espaciais”, escrito e publicado (2ª edição), por Santos
et al. (2010), referente ao Capítulo 3 intitulado: “ELABORANDO MAPAS NO ARCMAP™ para gerar o
layout do mapa de APPs sem sobreposição da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre,
ES (Figura 12 e Tabela 4)
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Figura 12. APPs sem sobreposição da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre, ES.
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Tabela 4. Área real de cada APP e seus percentuais em relação à área total de APP e à área da subbacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre, ES.
Área
(km²)
0,127
0,006
1,866
3,886
5,884

Apps
Nascentes
Declividade
Cursos d'água
Topo de morro
Total

Porcentagem da área em
relação à área total de APP
2,16
0,13
31,68
66,03
100,00

Porcentagem da área em
relação à área de estudo
0,97
0,06
14,14
29,48
44,65

4. CONFRONTO DO USO DA TERRA COM AS APPS TOTAIS
Neste tópico, vamos confrontar a layer de uso da terra (Uso_Terra_Aerofoto) com as APPs totais
geradas sem sobreposição (APPs_Nascentes_Cursos_Dagua_Declividade_ Topos_Morro), com o
objetivo de avaliar a porcentagem de ocorrência de cada classe de uso da terra no interior das APPs
da área de estudo.
1. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Uso_Terra_Aerofoto e, na de menu rápido, clique na opção Open Attribute Table e veja o
resultado. Observe que na área de estudo existem 26 classes de uso da terra.
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2. Na janela do ArcToolbox™, expanda o menu Analysis Tolls, posteriormente sobre Extract e,
então, dê um clique duplo sobre o comando Clip.
3. Na caixa de diálago Clip, selecione a layer Uso_Terra_Aerofoto do dropdown Input Features.
4. Selecione a layer APPs_Nascentes_Cursos_Dagua_Declividade_Topos_Morro do dropdown
Clip Features.
5. Na caixa de entrada da opção Output Feature Class, entre com o nome
Uso_Terra_APPs_Totais dentro do diretório de trabalho C:\Livro_APPs_ArcGIS_93.
6. Clique no botão OK.
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5
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7. Na tabela de conteúdos, clique com o botão direito do mouse sobre a layer
Uso_Terra_APPs_Totais e, na de menu rápido, clique na opção Open Attribute Table e veja o
resultado. Observe que agora, após o confronto do uso da terra com as APPs totais, na área de
estudo existem 24 classes de uso da terra.
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8. Na tabela Attributes of Uso_Terra_APPs_Totais, clique com o botão direito do mouse sobre o
cabeçalho do campo Área e, na janela de menu rápido, clique sobre a opção Calculate
Geometry.
9. Na caixa de mensagem Calculate Geometry, clique sobre o botão Yes.
10. Na caixa de diálogo Calculate Geometry, no dropdown da opção Property, selecione Area.
11. No dropdown da opção Units, selecione Square Meters [sq m] (metros quadrado).
12. Clique no botão OK. Veja o resultado.
13. Novamente, clique com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho do campo Perímetro e, na
janela de menu rápido, clique sobre a opção Calculate Geometry.
14. Na caixa de mensagem Calculate Geometry, clique sobre o botão Yes.
15. Na caixa de diálogo Calculate Geometry, no dropdown da opção Property, selecione Perimeter.
16. No dropdown da opção Units, selecione Meters [m] (metros).
17. Clique no botão OK. Veja o resultado.
18. Clique com o botão direito do mouse sobre o cabeçalho do campo Porcentage e, na janela de
menu rápido, clique sobre a opção Field Calculator.
19. Na caixa de mensagem Field Calculator, clique sobre o botão Yes.
20. Na caixa de diálogo Field Calculator, no painel Fields, dê um clique duplo sobre o campo
Área. Observe que este campo será adicionado no painel Porcentage =.
(multiplicação).
21. Clique sobre o botão
22. Dê um espaço no teclado e digite 100.
23. Clique sobre o botão
(divisão).
24. Novamente, dê um espaço no teclado e digite 5864889.26 (área total do uso da terra no interior
das APPs).
25. Clique sobre o botão OK e veja o resultado.
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É possível observar que o do total da área destinada às APPs, 42,16% desta, é representada pela
classe de pastagem, evidenciando o não cumprimento da Legislação e Resoluções Ambientais.
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Finalmente, caso seja necessário, você poderá gerar o layout do mapa de confronto de uso da terra
com as APPs da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte, Alegre, ES (Figura 13).
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Figura 13. Confronto de uso da terra com as APPs da sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte,
Alegre, ES.
Mediante os resultados apresentados neste estudo, podem-se recomendar, de acordo com Louzada
(2008), algumas medidas de controle e prevenção para recuperar as áreas da sub-bacia hidrográfica
do córrego Horizonte, Alegre, ES, tais como:
-

A recuperação vegetal com práticas de reflorestamento, o qual pode ser feito pelo plantio de
mudas ou ressemeio;

-

Fiscalização mais efetiva dos órgãos ambientais, com o intuito de prevenir e multar os possíveis
infratores; e

-

E a criação de um Sistema que possa fornecer informações relevantes à implantação de projetos
de uso e cobertura da terra, proteção e conservação ambiental da bacia.

AQUISIÇÃO DE LIVROS E SOFTWARES NO SITE MUNDO DA GEOMÁTICA
É com grande satisfação que agradecemos seu interesse em ter adquirido este material bibliográfico.
O propósito da equipe de pesquisa orientada pelo professor Dr. Alexandre Rosa dos Santos
(coordenador da home-page MUNDO DA GEOMÁTICA: www.mundogeomatica.com.br) é
desenvolver livros e softwares com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento acadêmico e
profissional dos usuários de diferentes áreas de conhecimento, reforçando suas habilidades e
competências.

5. EXERCÍCIOS PROPOSTOS
1. De acordo com as imagens matriciais A e B, mostradas abaixo, utilize a função ZONAL
STATISTICS para gerar a imagem matricial C, baseado nos seguintes tipos de estatística:
a) Mínima.
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Média.
Mínima.
Média.
Mediana.
desvio padrão.
Somatório.

IMAGEM MATRICIAL DE
ZONAS A (sub-bacias)

IMAGEM MATRICIAL DE
VALORES B (elevação)

2. Explique, detalhadamente, o significado das linhas de comando, para as funções CON e
SETNULL, descritas abaixo:
outraster = con(inraster1 > 5, sin(inraster1), cos(inraster1))
outraster = setnull(inraster1 > 45, inraster1)
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ANEXO A
ÁREAS PROTEGIDAS – Áreas de Preservação Permanente

RESOLUÇÃO CONAMA nº 303 de 2002

RESOLUÇÃO CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002
Publicada no DOU nº 90, de 13 de maio de 2002, Seção 1, página 68
Correlações:
·Complementada pela Resolução no 302/02
·Alterada pela Resolução nº 341/03 (acrescenta novos considerandos)
·Revoga a Resolução nº 4/85
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente.
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pela Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto nas Leis nos 4.771, de 15 de
setembro de 1965, 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e o seu Regimento Interno, e
Considerando a função sócio-ambiental da propriedade prevista nos arts. 5º, inciso XXIII, 170, inciso VI, 182, § 2o, 186, inciso II e 225 da
Constituição e os princípios da prevenção, da precaução e do poluidor-pagador;
Considerando a necessidade de regulamentar o art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que concerne às Áreas de
Preservação Permanente;
Considerando as responsabilidades assumidas pelo Brasil por força da Convenção da Biodiversidade, de 1992, da Convenção Ramsar, de
1971 e da Convenção de Washington, de 1940, bem como os compromissos derivados da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992;
Considerando a conveniência de regulamentar os arts. 2º e 3º da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, no que concerne às Áreas de
Preservação Permanente; (considerandoacrescentado pela Resolução nº 341/03);
Considerando ser dever do Poder Público e dos particulares preservar a biodiversidade, notadamente a fl ora, a fauna, os recursos hídricos,
as belezas naturais e o equilíbrio ecológico, evitando a poluição das águas, solo e ar, pressuposto intrínseco ao reconhecimento e exercício do
direito de propriedade, nos termos dos arts. 5º , caput (direito à vida) e inciso XXIII (função social da propriedade), 170, VI, 186, II, e 225, todos
da Constituição Federal, bem como do art. 1.299, do Código Civil, que obriga o proprietário e posseiro a respeitarem os regulamentos
administrativos; (considerando acrescentado pela Resolução nº 341/03)
Considerando a função fundamental das dunas na dinâmica da zona costeira, no controle dos processos erosivos e na formação e recarga de
aqüíferos; (considerando acrescentado pela Resolução nº 341/03);
Considerando a excepcional beleza cênica e paisagística das dunas, e a importância da manutenção dos seus atributos para o turismo
sustentável; (considerando acrescentado pela Resolução nº 341/03);
Considerando que as Áreas de Preservação Permanente e outros espaços territoriais especialmente protegidos, como instrumentos de
relevante interesse ambiental, integram o desenvolvimento sustentável, objetivo das presentes e futuras gerações, resolve:
Art. 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições e limites referentes às Áreas de Preservação
Permanente.
Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d`água perene ou intermitente;
II - nascente ou olho d`água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea;
III - vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou cabeceiras de cursos d`água, onde há ocorrência de solos
hidromórficos, caracterizado predominantemente por renques de buritis do brejo (Mauritia fl exuosa) e outras formas de vegetação típica;
IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre cinqüenta e trezentos metros e encostas com declividade superior a
trinta por cento (aproximadamente dezessete graus) na linha de maior declividade;
V - montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior a trezentos metros;
VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou superfície de lençol d`água adjacente ou, nos relevos ondulados,
pela cota da depressão mais baixa ao seu redor;
VII - linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma seqüência de morros ou de montanhas, constituindo-se no divisor de
águas;
VIII - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se
encontram diferentes comunidades que recebem infl uência marinha, também consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da
natureza do substrato do que do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas
e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado;
IX - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou
arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos
limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina;
X - duna: unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos
ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação;
XI - tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a dez por cento, aproximadamente seis graus e
superfície superior a dez hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de
seiscentos metros de altitude;
XII - escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco graus, que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e
planalto, estando limitada no topo pela ruptura positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de declividade,
englobando os depósitos de colúvio que localizam-se próximo ao sopé da escarpa;
XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios:
a) definição legal pelo poder público;
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana:
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1. malha viária com canalização de águas pluviais,
2. rede de abastecimento de água;
3. rede de esgoto;
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e
2

c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km .
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de:
a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de largura;
b) cinqüenta metros, para o curso d’água com dez a cinqüenta metros de largura;
c) cem metros, para o curso d’água com cinqüenta a duzentos metros de largura;
d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a seiscentos metros de largura;
e) quinhentos metros, para o curso d’água com mais de seiscentos metros de largura;
II - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso,
a bacia hidrográfica contribuinte;
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de:
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;
b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d`água com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será
de cinqüenta metros;
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e
encharcado;
V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura mínima da
elevação em relação a base;
VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura, em relação à base, do pico
mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a mil metros;
VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e cinco graus na linha de maior declive;
VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura em faixa nunca inferior a cem metros em projeção
horizontal no sentido do reverso da escarpa;
IX - nas restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima;
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;
X - em manguezal, em toda a sua extensão;
XI - em duna;
XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham tais elevações, a critério do órgão ambiental competente;
XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias;
XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçados de extinção que constem de lista elaborada pelo Poder Público
Federal, Estadual ou Municipal;
XV - nas praias, em locais de nidifi cação e reprodução da fauna silvestre.
Parágrafo único. Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a
quinhentos metros, a Área de Preservação Permanente abrangerá o conjunto de morros ou montanhas, delimitada a partir da curva de nível
correspondente a dois terços da altura em relação à base do morro ou montanha de menor altura do conjunto, aplicando-se o que segue:
I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até quinhentos metros entre seus topos;
II - identifica-se o menor morro ou montanha;
III - traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços deste; e
IV - considera-se de preservação permanente toda a área acima deste nível.
Art. 4º O CONAMA estabelecerá, em Resolução específica, parâmetros das Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o
regime de uso de seu entorno.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução CONAMA no 4, de 18 de setembro de 1985.

JOSÉ CARLOS CARVALHO - Presidente do Conselho

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 13 de maio de 2002.
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