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Abstract. The biological reserves aims the full preservation of biota and other natural attributes existing within 

its boundaries. In this sense, the present work intends to demonstrate the occupation and conservation of the 

Jaru’s biological reserve through remote sensing tools, using orbital images of different periods from LANDSAT 

satellite. It were used images of five distinct periods: 1973, 1984, 1991, 2001 and 2011 years, which enabled the 

generation of graphs and maps, together, allowing visualization of vegetation dynamics.When working with 

images of different periods it is possible to define and calculate the deforestation accomplished in these periods, 

setting the rate of expansion and the likely environmental impacts. The evolution of the removal of vegetation 

between 2001 and 2010 is worrying, considering that area is supposed to be preserved. Deforestation affects the 

reservation including the riparian forest, without any planning towards the future especially for preservation of 

the natural environment causing a lot of impacts on biodiversity and changing biotic. In addition to area studies, 

for the protection of reserves, it is necessary awareness activities and public policies, expansion of surveillance 

and effective actions of the competent bodies as ICMBio, IBAMA, SEDAM, and also joint actions of 

nongovernmental organizations (NGOs) and associations. 

 

Palavras-chave: Amazonian forest, satellite images, Landsat, deforestation, anthropic activities, floresta 

amazônica, imagens orbitais, Landsat, desflorestamento, atividades antrópicas. 

 

1. Introdução 

O ecossistema Amazônico, com cerca de seis milhões de quilômetros quadrados, possui 

60% de sua área situada no Brasil e é avaliado como o maior e mais biodiverso conjunto 

contínuo de florestas tropicais do planeta.  

Apesar de toda sua importância, a degradação da Floresta Amazônica tem ocorrido em 

ritmo acelerado, colocando em risco a biodiversidade da região e incorrendo na perda de 

várias espécies (PRIMACK & CORLETT, 2005). Este fato deve-se a alteração e a 

fragmentação de meios naturais, assim a subdivisão de áreas reduz os corredores ecológicos, 

essenciais para a distribuição e manutenção da vida animal. 

O Ministério do Meio Ambiente, MMA (1998) indica que Rondônia apresenta várias 

regiões consideradas prioritárias para conservação da natureza, principalmente por conter 

áreas com elevada diversidade biótica sob alta pressão antrópica.  

Neste contexto, está inserida a Reserva Biológica do Jaru (REBIO do Jaru), localizada no 

estado de Rondônia, disposta entre manchas da Floresta Amazônica e do Cerrado. A área é 

considerada de extrema importância para a conservação da natureza, principalmente pela 

diversidade de invertebrados, biota aquática e aves que mantêm, além de sua localização no 

“arco do desmatamento” (MMA, 1998). 
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Segundo o Art. 10 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), Lei n
o
 9.985, de 18 de Julho de 2000, a Reserva Biológica tem como objetivo a 

preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem 

interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de 

recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e 

preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 

A zona de amortecimento, segundo o SNUC, Art. 2
o
, inciso XVIII, é o entorno de uma 

unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

Vio (2001) ressalta que a zona de amortecimento, na verdade, não faz parte da unidade, 

mas fica sujeita, por força de Lei, a um modo de zoneamento obrigatório, que regula e permite 

certas atividades econômicas. Conforme parágrafo único do art. 49 da Lei do SNUC, a zona 

de amortecimento de uma unidade de conservação após ser definida formalmente não pode 

ser transformada em zona urbana. 

Para que as Unidades de Conservação cumpram efetivamente seu papel de conservação e 

proteção, precisam ser planejadas com base em sólido conhecimento técnico e científico além 

de se ter um monitoramento adequado da área onde a mesma se encontra.  

Contudo, o presente trabalho busca através de ferramentas de sensoriamento remoto 

demonstrar a ocupação e degradação da Reserva biológica do Jaru, utilizando-se de análise 

multitemporal (diferentes períodos) de imagens orbitais dos satélites Landsat 5 e 1, para 

identificar se existem áreas que estão sendo utilizadas de forma indevida. 

 

2. Metodologia de Trabalho 

 

2.1. Área de estudo 

A Reserva Biológica do Jaru, demonstrada na Figura 1, foi criada em 1979 com intuito de 

preservar amostras de Floresta Ombrófila Aberta. Localizada no limite leste do estado de 

Rondônia e recém ampliada (Decreto Federal de 02 de maio de 2006). A unidade mantém sob 

proteção 3.532 km² de floresta, em grande parte de composição primária. Tal Unidade de 

Conservação localiza-se nos municípios de Ji-Paraná, Vale do Anari e Machadinho D’Oeste, 

no limite do estado de Rondônia com o Mato Grosso (FILHO, 2007).  

 
Figura 1. Mapa de localização da Reserva Biológica do Jaru. 
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2.2.  Tratamento Digital de Imagens 
No presente trabalho foram utilizadas imagens dos satélites LANDSAT 1 e 5, adquiridas 

através do sítio do Serviço Geológico dos Estados Unidos ,USGS  (http://glovis.usgs.gov). 

Como a área da reserva se encontrava em duas cenas diferentes, órbita 231, pontos 66 e 67, 

aplicou-se a função mosaico para unir as duas imagens. 

É importante mencionar que toda a etapa de Processamento Digital de Imagens (PDI) foi 

realizada através do aplicativo Spring, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, INPE (http://www.dpi.inpe.br/spring).  

Para otimizar os processos de segmentação e classificação realizou-se a composição das 

cores (RGB), afim de visualizar com melhor detalhe as formas dispostas na imagem. 

Conseguinte a composição de cores foi feita a segmentação, processo no qual a imagem é 

divida em regiões. Entende-se por regiões, um conjunto de "pixels" adjacentes, que se 

espalham bidirecionalmente e que apresentam uniformidade (CÂMARA et al., 1996).  

O método utilizado para a classificação foi o Bhattacharya, algoritmo de agrupamento de 

dados supervisionado, aplicado sobre o conjunto de regiões, que por sua vez são 

caracterizadas por seus atributos estatísticos de média, matriz de covariância, e também pela 

área (CÂMARA et al., 1996). Foi gerado valores das áreas de cada classe, através do ícone 

medida de classes, apresentando um relatório dos valores da área e comprimento de cada 

classe. Após esta etapa, os dados foram tabulados em planilha eletrônica.  

No presente trabalho foram utilizadas imagens de cinco períodos distintos: anos de 1973, 

1984, 1991, 2001 e 2011.  

 

3. Resultados e Discussão 

Ao se trabalhar com imagens multitemporais é possível delimitar e calcular o 

desflorestamento referente aos períodos, definindo-se a taxa de expansão, bem como a direção 

do crescimento e os prováveis impactos ambientais que este processo poderá causar. 

A REBIO do Jaru contém diversas classes visuais, que podem ser determinados através 

de fatores como forma, textura e cor, e que podem ser observadas através das imagens 

orbitais, algumas das quais são demonstradas na Figura 2. 

 
Tentou-se a utilização de um maior número de classes, indicadas na Figura 2, entretanto 

na etapa de classificação as classes confundiam entre si, fato este que fez com que as classes 

fossem rearranjadas para diminuir a confusão entre elas gerando apenas cinco categorias, das 

quais três são encontradas em todas as imagens, Floresta que contém as categorias: relevo 

Figura 2. Imagem demonstrando as classes visuais que podem dentro da Reserva 

Biológica. 
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movimentado e floresta, Desflorestamento que contém as categorias: desmatamento, estrada, 

banco de areia e rocha exposta e Água que contém apenas a categoria rio, também foram 

criadas as classes Nuvem e Sombra, observadas apenas em imagens que as contenham. 

 

4.1. Pressões do desmatamento na Reserva Biológica do Jaru 

Através dos dados tabulados geraram-se gráficos que demonstram que houve 

desmatamento dentro das áreas pertencentes a reserva biológica do Jaru. Foram plotados 

gráficos e mapas, conjuntamente, possibilitando a visualização dos pontos onde o 

desmatamento ocorreu com maior intensidade. Os gráficos e mapas podem ser visualizados 

na Figura 3, os valores encontrados para cada categoria são demonstrados na Tabela 1. 

 
Os mapas das Figuras 3 b, c, d e e foram confeccionados com a área da REBIO antes do 

ampliamento realizado em 2006 e o mapa da Figura 2 a demonstra o atual limite da reserva. É 

importante mencionar também que a escala inserida no eixo vertical do gráfico é logarítimica, 

sendo que a mesma reduz a representação a uma escala mais fácil de ser visualizada e 

manejada.  

Através da figura 3 é possivel obervar que houve um desflorestamento nas áreas da 

REBIO. As regiões em vermelho no ano  1973 não contém regiões de desflorestamento, tais 

a b 

c

  a 

d

  a 

e

  a 

Figura 3 – Área (m
2
) de cada classe em 

formato de gráfico e mapa demonstrando 

pontos de desmatamento nos anos de 2011 

(a), 2001 (b), 1991 (c), 1984 (d) e1973 (e). 
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regiões encontradas ocorrem devido ao agrupamento das categorias desmatamento, estrada, 

banco de areia e rocha exposta, citados anteriormente. 

 

Tabela 1. Valores encontrados, por ano, para cada classe.  

Ano 
Floresta 

(km²) 

Desflorestamento 

(km²) 

Água 

(km²) 

Nuvem 

(km²) 

Sombra 

(km²) 

Total 

(km²) 

2011 6.068 584 48 2 3 6.705 

2001 5.496 118 40 - - 5.654 

1991 5.591 21 43 - - 5.655 

1984 5.599 15 41 - - 5.655 

1973 5.606 10 47 4 - 5.667 

 

A evolução da retirada de vegetação no período de 2001 e 2010 é preocupante, haja vista 

que está área deveria estar preservada, o que não ocorre. Em 2001 cerca de 118 km² da área 

total da REBIO foram desmatadas sendo a área de floresta cerca de 5.496  km² nesta mesma 

época. E em 2011 a área de desmatamento chegou a cerca de 584 km² sendo a área de floresta 

cerca de 6.068 km². 

É possível perceber que a área de Floresta aumentou de 2001 para 2011, entretanto não 

podemos esquecer que em 2006 a área total da reserva foi ampliada, logo, pode-se esperar que 

a área de floresta seja realmente maior que a de 2001. É importante mencionar também que a 

área de desmatamento aumentou consideravelmente de 2001 para 2011, entretanto devemos 

ponderar que uma parte desta não pertencia à REBIO sendo incorporada uma região que 

poderia já estar devastada. 

O desmatamento na reserva é causado pela ação do homem sobre a natureza, 

possivelmente devido à destruição de florestas para a obtenção de solo para cultivos agrícolas 

ou para extração de madeira, por parte da indústria madeireira. 

O desmatamento adentra a reserva inclusive na mata ciliar, sem nenhum planejamento 

voltado para o futuro em especial para preservação deste meio natural acarretando severos 

impactos dos mais variados sobre a biodiversidade e conseguintemente alterando os meios 

bióticos.  

 

4.2. Pressões do desmatamento na área de entorno da Reserva Biológica do Jaru 

Como grande parte do desmatamento foi visualizado na zona de amortecimento da 

REBIO, que foi utilizada neste trabalho como sendo uma zona de 10 km a mais do limite da 

reserva, optou-se por demonstrar também a área de entorno para inferirmos mais corretamente 

como se distribui as zonas de desmatamento na REBIO. 

Desta forma, a Figura 4 demonstra a distribuição do desmatamento na zona de 

amortecimento da reserva em conjunto com gráficos. Os eixos verticais dos gráficos da Figura 

4 também estão em escala logarítmica. Os valores das categorias encontradas para a zona de 

amortecimento são demonstrados na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Valores encontrados, por ano, para cada classe da zona de amortecimento. 

Ano 
Floresta 

(km²) 

Desflorestamento 

(km²) 

Água 

(km²) 

Nuvem 

(km²) 

Sombra 

(km²) 

Total 

(km²) 

2011 2.657 535 42 2 2 3.238 

2001 2.757 101 33 - - 2.891 

1991 2.848 10 33 - - 2.891 

1984 2.850 9 32 - - 2.891 

1973 2.860 3 36 4 - 2.903 

 

Os dados de 2001 e 2010 demonstram mais uma vez uma realidade preocupante, uma vez 

que, quase todo desmatamento encontrado na área da reserva acontece na zona de 

amortecimento, tal fator pode ser observado pois de todo desmatamento encontrado neste 

periodo grande parte ocorre na zona de entorno da reserva. Por exmeplo, no ano de 2011 o 

desmatamento equivale a 584 km² , sendo que cerca de 535 km² deste desmatamento acontece 

c d 

Figura 4 – Área (m
2
) de cada classe em 

formato de gráfico e mapa demonstrando 

pontos de desmatamento na zona de 

amortecimento nos anos de 2011 (a), 2001 

(b), 1991 (c), 1984 (d) e1973 (e). 

 

b a 

e 
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na zona de amortecimento. Ou seja, 92% do desmatamento que está acontecendo na área da 

REBIO se encontram na zona de amortecimento. 

Deve-se atentar a estes acontecimentos, pois a zona de amortecimento da unidade também 

deve estar sujeita a restrições de modo a minimizar danos decorrentes do aumento das 

pressões sobre os espaços protegidos, de modo a evitar os avanços sobre os limites das áreas 

protegidas. 

 

5. Conclusões 
 

Desta forma, é possível inferir que a área da reserva biológica do Jaru está sendo 

degradada por ações antrópicas, ações estas que geram grandes prejuízos e causam uma 

pressão sobre a REBIO, alguns dos agravantes relacionados a esse desmatamento são: 

destruição da biodiversidade, erosão e empobrecimento dos solos, enchente e assoreamento 

dos rios, diminuição dos índices pluviométricos, elevação das temperaturas, desertificação e 

proliferação de pragas e doenças. 

Para a redução dos impactos intensificados pelas ações do homem, é necessário 

iniciativas de conscientização da sociedade civil para o fomento de políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento sustentável da região, uma vez que tal área existe para a preservação 

do meio ambiente nativo. Além de atividades de conscientização e políticas públicas, faz-se 

necessário ações fiscalizadoras eficazes pelos órgãos competentes como o ICMbio, o 

IBAMA, a SEDAM, e também ações conjuntas de organizações não governamentais (ONGs) 

e associações para a diminuição de tais problemáticas. 
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