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RESUMO 

 
O geoprocessamento consiste em um conjunto de técnicas que visam selecionar e compilar informações 
referentes às alterações geográficas de qualquer natureza, bem como a sua inter-relação com demais eventos 
concomitantes ou provenientes dessas alterações. O presente trabalho irá apresentar a situação atual das Áreas 
de Preservação Permanente (APPs) do município de Coxilha utilizando de ferramentas computacionais, como 
os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs). Os mapas demonstram que Coxilha tem muitas nascentes e 
afluentes em sua extensão territorial e vários outros rios que cortam a área municipal. A situação das APP, 
próxima a mancha urbana não está com a preservação total necessária. Considerando que mesmo que a rede 
hidrográfica esteja em uma escala que implica em generalizações, pode-se notar claramente onde foram 
desmatadas as áreas e onde a mata ciliar ainda existe. A lei n° 12.651/2012 diz que é responsabilidade comum 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, a criação de políticas 
para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e 
rurais. Para o município estar regularizado com essa lei o correto seria que fossem restauradas as áreas 
degradadas e preservadas as demais. Essa atitude seria de suma importância para as nascentes e rios que ali 
nascem para a manutenção da vida presente e vindoura. E assim se estaria cumprindo uma Lei que traz 
benefícios sociais e ambientais. 
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INTRODUÇÃO 

O geoprocessamento consiste em um conjunto de técnicas que visam selecionar e compilar informações 
referentes às alterações geográficas de qualquer natureza, bem como a sua inter-relação com demais eventos 
concomitantes ou provenientes dessas alterações. O geoprocessamento aplicado ao meio ambiente é importante 
para a sociedade sobre três óticas: Ecológica: ou seja, a preservação e utilização sustentável das áreas urbanas 
e rurais, mantendo a fauna e flora intactas. Social: a utilização sustentável permite que os recursos naturais não 
se esgotem rapidamente, mantendo a qualidade de vida para as gerações futuras. Legislativa: a legislação 
ambiental na grande maioria dos países está muito rigorosa com as políticas ambientais adotadas, as pesadas 
penas pelo descumprimento das leias ambientais são um fato mais do que suficiente para que se adote um 
planejamento consciente com foco na sustentabilidade das atividades (COLUNISTA PORTAL, 2013). 
 
A utilização de um SIG torna-se uma ferramenta importante a ser usada na gestão de bacias hidrográficas, no 
controle e monitoramento ambiental, na elaboração de Estudos de Impactos Ambientais (EIA), Relatórios de 
Impactos Ambientais (RIMA), diagnóstico e prognósticos ambientais, mapeamento temático, geomorfológico, 
pedológico, geológico, vegetacional, hidrológico, etc., visto que pode proporcionar, além do armazenamento 
de imagens e informações, o cruzamento destes, permitindo assim uma visão mais ampla e precisa do local em 
estudo (OZANAN, 2012). 
 
Esse presente trabalho tem como objetivo levantar a situação ambiental das Áreas de Preservação Permanente 
(APP) de Coxilha, utilizando ferramentas Sistemas de Informação Geográfica (SIGs). 
 
 
METODOLOGIA UTILIZADA 
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Coxilha está localizada na região Norte do Rio Grande do Sul, no Planalto Médio, com altitude média de 
721m. A sua latitude é de 28°07'38''S, longitude de 52° 17' 46'' W, conforme o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Sua extensão geográfica é de 422,79 Km². A área urbana é de 5,3 km² e o perímetro rural 417,03 km². 
Conforme o Censo realizado pelo IBGE em 2010 sua população é de 2.826 habitantes. 
 
Coxilha limita-se com os seguintes municípios: Norte: Sertão; Sul: Passo Fundo; Leste: Vila Lângaro e Mato 
Castelhano; Oeste: Pontão e Passo Fundo (PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA). 
 
A ferramenta computacional utilizada para a composição dos mapas foi o SIG, o Quantum GIS (QGIS), versão 
2.4.0. Essa ferramenta é de suma importância para a elaboração de mapas de APPs, pois fornece agilidade e a 
possibilidade de geração de mapas de boa qualidade. 
 
A execução do trabalho teve inicio determinando o município o que seria para realizado o trabalho. Após isto, 
foram baixados do site do IBGE e no site que apresenta a Base Vetorial Contínua do Rio Grande do Sul 
(HASENACK e WEBER, 2010) os arquivos .shp (shapefile) referentes ao sistema viário, hidrografia linha e 
polígonos, pontos cotados, unidades de federação, limite do RS, mancha urbanas e o limite municipal das 
cidades do RS. Após os dados vetoriais  baixados, os mesmos foram descompactados e importados para o 
QGIS. Os dados importados foram formatados e rotulados, mudando a cor, estilo da linha e passando todos 
para o Sistema de Referência de Coordenadas SIRGAS 2000.  
 
Em seguida foram feitos os recortes dos mapas para o município proposto, e a mancha urbana foi elaborada a 
partir da criação de um dado vetorial, onde foi desenhado com a ferramenta lápis, todo o crescimento da área 
urbana e consequentemente a delimitação dessa nova área. Após isto foi elaborado no Compositor de 
Impressão o primeiro mapa base do município (Figura. 01), o qual apresenta a hidrografias (linhas e 
polígonos), a mancha urbana, os pontos cotados, o sistema viário e o limite do município. 
 
Desse modo esse mapa forneceu a base para a produção dos demais mapas. Em seguida foram demarcadas 
todas as nascentes e utilizada à ferramenta de geração de buffer para iniciar a delimitação das APPs. Os limites 
das APPs foram determinados de acordo com o Novo Código Florestal (Lei Nº 12.651/2012), e considerou-se, 
hipoteticamente, que todos os rios do município tenham, no máximo, 10 metros de largura com APP de 30 
metros, e que todas as nascentes devem conter um raio de APP de 50 metros (Figura. 02), o que nos fornecerá 
subsídios para um levantamento prévio da situação ambiental das APPs no município. 
 
A base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul na escala 1:50.000 contém os elementos da 
altimetria (pontos cotados e curvas de nível), hidrografia, sistema viário, manchas urbanizadas e o limite do 
Estado, resultantes da vetorização de 462 cartas da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG) e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na escala 1:50.000 do estado do Rio Grande do Sul. Os 
dados espaciais estão disponíveis para download, em três diferentes sistemas de coordenadas: coordenadas 
geodésicas (latitude e longitude), projeção conforme cônica de Lambert e projeção UTM (fuso 21 e fuso 22 
individualizados) (HASENACK e WEBER, 2010). 
 
O compositor de impressão fornece grandes recursos de layout e impressão. O layout pode ser impresso ou 
exportado para formatos de imagens, Postscript, PDF ou para SVG. Para a composição de impressão foi criado 
um novo título, adicionado um novo mapa, desenhado um retângulo dentro da página e ajustado o mapa no 
centro da tela. Então foi adicionada a legenda, a rosa dos ventos, a escola e informações adicionais. Após isso, 
foi salvo o arquivo como PDF, para assim se obter o mapa na forma para impressão. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O primeiro mapa (Figura. 01) demonstra que Coxilha tem muitas nascentes afluentes em sua extensão 
territorial, e vários outros rios que cortam a mesma. Entre os que nascem no município temos: Arroio Bugre, 
Arroio Bugio, Arroio São Sebastião, entre outros. Os rios que cortam o município são: o Rio Passo Fundo, Rio 
Piracuce entre outros rios e arroios.  
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A elevação do município de acordo com os pontos cotados varia de 615m a 755m. 
 
No sistema viário as principais rodovias que cortam o município são a RS 135, a RS 463 e a BR 153. 
 

 
Figura 1. Mapa base do município de Coxilha/RS. Fonte: Michele Terres Cramer 

 
No segundo mapa (Figura. 02) observam-se todas as áreas de APP que deveriam ser preservadas no município 
segundo a Lei 12.651/2012.  
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Figura 2. Áreas de APP do município de Coxilha/RS (Imagem extraída do Bing Maps). Fonte: Michele 

Terres Cramer 
 
 
No terceiro mapa (Figura. 03) é apresentada com maior detalhe a situação das APPs, próximas da mancha 
urbana. Em alguns locais conseguimos perceber que a cidade está dentro da mesma, e em outros pontos ela não 
está com a preservação total necessária. Esta figura demostra também que as APPs não estão totalmente 
preservadas. Considerando que mesmo que a rede hidrográfica esteja em uma escala que implica em 
generalizações, pode-se notar claramente onde foram desmatadas as áreas e onde a mata ciliar ainda existe. A 
porção escolhida é uma das nascentes dos Arroios do Bugre, Arroio Bugio, Arroio Cachoeira e Arroio São 
Sebastião. 
 
No Art. 4. parágrafo IV da Lei 12.651/2012 diz que é responsabilidade comum da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, a criação de políticas para a preservação e 
restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais (BRASIL, 
2012). Para o município estar regularizado com essa lei o correto seria que fossem restauradas essas áreas 
degradadas e preservar as demais. Essa atitude seria de suma importância para as nascentes e rios que ali 
nascem para a manutenção da vida presente e vindoura. E assim estaria cumprindo com uma Lei que traz 
grandes benefícios sociais e ambientais. 
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Figura 3. Mancha urbana e áreas de APPs que devem ser preservadas (Imagem extraída do Bing Maps). 

Fonte: Michele Terres Cramer 
 
Desse modo, após analisar os dados obtivemos as seguintes afirmações: 
 
- A hidrografia desse município é muito abundante, há muitas nascentes que formam vários arroios que cortam 
não só Coxilha, mas cidades ao entorno; 
 
- O perímetro do buffer das áreas de APPs é 1.196,270 km; 
 
- No município contem aproximadamente 263 nascentes em toda sua extensão territorial; 
 
- O sistema viário tem duas grandes rodovias: a rodovia estadual RS 135 e a federal BR 153 (chamada de 
Transbrasiliana); 
 
- Os pontos cotados descrevem que há variações de altitude demonstrando que há ondulações no relevo; 
 
- A mancha urbana em relação à extensão territorial é muito pequena, pois a parte que é abrangida por áreas 
agrícolas e pecuárias é muito maior que a parte urbana. 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
1. COLUNISTA PORTAL, 19 de junho de 2013. Disponível em: 

<http://www.portaleducacao.com.br/biologia/artigos/48277/geoprocessamento-aplicado-ao-meio-
ambiente>. Acesso em: 24 de jul. de 2015. 

2. HASENACK, H.; WEBER, E.(org.) Base cartográfica vetorial contínua do Rio Grande do Sul - escala 
1:50.000. Porto Alegre: UFRGS Centro de Ecologia. 2010. 1 DVD-ROM. (Série Geoprocessamento n.3). 
ISBN 978-85-63483-00-5 (livreto) e ISBN 978-85-63843-01-2 (DVD). 

3. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). Cidades. Disponível em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430597>.  Acesso em: 22 de jul. 2015. 

4. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). Portal de Mapas. Disponível 
em: <http://portaldemapas.ibge.gov.br/portal.php#homepage>. Acesso em: 23 de maio de 2015. 



 

VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS - 23 a 26/11/2015 

 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 6

5. PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA. Geografia. Disponível em 
<http://www.pmcoxilha.rs.gov.br/> Acesso em: 29 de jun. 2015. 

6. LEI Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em: 22 de jul. de 2015.  

7. OZANAN DIAS. SIG e GPS na gestão ambiental, novembro 2012. Disponível em: 
<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAfd5cAD/sig-gps-na-gestao-ambiental>. Acesso em: 22 de jul. 
2015. 


