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Resumo: Diante da importância econômica, social e ambiental Bacia Hidrográfica do Rio Doce, o 
presente trabalho realizou um mapeamento espacial e temporal do uso e ocupação do solo na 
referida bacia para os anos de 1987, 1997 e 2007, utilizando como ferramenta computacional o 
software ENVI com o intuito de desenvolver mapas de uso e ocupação do solo para a área e 
quantificar a cobertura vegetal da bacia.Foram constatadas mudanças mais expressivas no que diz 
respeito à supressão de vegetação em volta dos núcleos urbanos de Colatina e Baixo Guandu e na 
parte sul da bacia. A área total suprimida em 30 anos na porção capixaba da bacia do Rio Doce foi de 
271,2 Km².Este conhecimento é importante, pois auxiliará na elaboração de propostas que minimizem 
a degradação ambiental na bacia, bem como a previsão e quantificação dessa degradação para 
futuros cenários de uso e ocupação do solo.  
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INTRODUÇÃO 
 

A bacia hidrográfica do Rio Doce 
apresenta uma extensão territorial de 83.400 
km2, dos quais 86% pertencem ao estado de 
Minas Gerais e 14% ao estado do Espírito 
Santo. A bacia abrange as áreas de 228 
municípios, e quase um quarto da população 
capixaba. 
A economia da bacia do Rio Doce está 
baseada principalmente nas atividades de 
agricultura, pecuária de leite e corte, 
suinocultura, hortifrutigranjeiros, indústrias, 
mineração e geração de energia. 
Originalmente a bacia era coberta por Mata 
Atlântica e atualmente é observada a 
existência de uma cobertura vegetal 
constituída por pastos e capoeiras em estado 
avançado de desertificação, com vegetação 
secundária em estado de sucessão ecológica, 
lagoas eutrofizadas, nascentes desprotegidas 
e processos erosivos (Fonseca, 1985), 
demonstrando a predominância da atividade 
pecuária. 
 
Uma análise dos processos de ocupação e 
crescimento econômico da bacia do Rio Doce, 
concentrados principalmente nos últimos 50 

anos, mostra que se estabeleceram de uma 
forma totalmente desordenada, sem levar em 
conta os possíveis reflexos futuros. A erosão 
se tornou um dos maiores problemas 
ambientais da bacia do Rio Doce  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os cálculos para referentes ao estudo estão 
demonstrados a seguir. 
 
Calculo das áreas para o ano de 1987: 

• Uso Agropastoril e outros: Área da 
bacia com uso agropastoril e outros: 
9.170,89 Km². 

• Solo Exposto:Área da bacia com solo 
exposto: 165,83 Km². 

• Cobertura florestal: Área da bacia com 
cobertura florestal: 4.844,72 Km². 

• Mancha Urbana: A Área da bacia 
coberta por núcleos urbanos é: 23,47 
Km². 

 
Para o ano de 1997, as áreas calculadas 
estão apresentadas a seguir: 

• Uso Agropastoril e outros: Área da 
bacia com uso agropastoril e outros: 
9.250,99 Km². 
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• Solo Exposto:Área da bacia com solo 
exposto: 198,25 Km² 

• Cobertura florestal: Área da bacia com 
cobertura florestal:4.628,08 Km² 

• Mancha Urbana: A Área da bacia 
coberta por núcleos urbanos é: 33,38 
Km². 

 
Adiante os cálculos relativos ao ano de 
2007: 

 
• Uso Agropastoril e outros: Área da 

bacia com uso agropastoril e outros: 
9.532,38 Km². 

• Solo Exposto:Área da bacia com solo 
exposto: 183,30 Km² 

• Cobertura florestal: Área da bacia com 
cobertura florestal: 4.573,52 Km² 

• Mancha Urbana: A Área da bacia 
coberta por núcleos urbanos é: 43,26 
Km². 

 
CONCLUSÃO 
 
Com relação à presença de cobertura florestal 
na bacia, observou-se uma supressão da 
vegetação, com redução de 271,2 Km², ou 
seja, 5,6 % do total referente ao ano de 1987. 
Grande parte da vegetação suprimida foi para 
originar regiões para pastagem. Destaca-se a 
supressão em volta dos núcleos urbanos de 
Colatina e Baixo Guandu e na parte sul da 
bacia. É considerável a presença de florestas 
plantadas do gênero Eucalyptus na região ao 
entorno da Reserva de Sooretama 
 
Paralelo à presença de cobertura vegetal, 
observa-se um aumento na presença de usos 
do solo para agricultura e pastagem nos anos 
referidos, com um aumento de 3,9 %. 
Destaca-se este aumento em volta dos 
núcleos urbanos de Colatina e Baixo Guandu 
e na parte sul da bacia. 
A presença de florestas plantadas foi mais 
expressiva na região do município de Linhares 
e Sooretama, no entorno da reserva de 
Sooretama, e isto a partir do ano de 1997. Tal 
desenvolvimento deve vir permeado de uma 
atuação presente e ativa do órgão ambiental 
competente. 
Com os aspectos observados neste trabalho, 
como diminuição da cobertura florestal, 
aumento dos núcleos populacionais e das 
áreas de pastagens, constata-se que a bacia 
do Rio Doce, área de vital importância 
econômica, social e ambiental, para o estado 
do Espírito Santo precisa de adequada 
atenção dos órgãos públicos competentes, 
bem como dos respectivos comitês de bacias 
hidrográficas, sendo necessário que as 

atividades de manejo sustentável de bacias 
hidrográficas alie desenvolvimento econômico 
ao desenvolvimento humano, cultural e 
ambiental, preservando e angariando recursos 
para as gerações futuras. 
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