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“Discere, quomodo ad. 

Connexa omnia intellegitis quia omne.” 

 

“Learn how to see.  

Realize that everything connects to everything else”. 

(Leonardo da Vinci)  



RESUMO 

Avaliando o Bioma do Cerrado, além das queimadas promovidas visando a 

rebrota das pastagens, também tem-se a prática extrativista, muitas vezes apoiada por 

desmatamento sem planejamento adequado. Essas matas exploradas e, por muitas vezes 

degradadas pelo homem durante a busca por matérias primas e expansões antrópicas, 

podem apresentar toda uma diversidade de fauna e flora ainda não registradas e, dessa 

forma, apresentam potencial tendência ao desaparecimento, além de colaborar com o 

possível desenvolvimento da degradação do solo. Para auxiliar no monitoramento 

ambiental de forma prática e eficaz, os Sistemas de Informações Geográficas – SIGs 

passaram a ser utilizados. Utilizando metodologias adequadas, como a elaboração de um 

Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra - MCVUT, é possível traçar estratégias 

adequadas de gestão ambiental e municipal, que se refletem diretamente no 

desenvolvimento econômico e social da região. O mapa para esse estudo foi elaborado 

utilizando as cenas 218/073 e 218/074 do satélite Landsat 8, adquiridas em agosto de 

2016. A preparação envolveu reprojeção, mosaicagem, corte e correção atmosférica das 

imagens do Landsat 8, convertendo os valores dos pixels de números digitais para a 

grandeza física de refletância. Ao concluir a classificação foi necessária a realização da 

filtragem da imagem, visando amenizar os pixels isolados, os quais promovem uma 

espécie de ruído na imagem classificada. O dados obtidos foram cruzados com 

levantamentos anteriores realizados nos anos de 2014 e 2015. As classes que 

apresentaram aumento na área de ocupação, tanto em 2015 quanto em 2016, foram as 

classes de Solo Descoberto (257,10% em 2015 e 17,31% em 2016) e Campos e Pastagens 

(59,31% em 2015 e 103,01% em 2016). Já a classe que apresentou queda de sua 

ocorrência nos mesmos anos observados foi a classe Cerradão, diminuindo 60,02% em 

2015 e 51,74% em 2016. De acordo com os resultados obtidos, o mosaico da paisagem 

dentro do município de Sete Lagoas pode estar apresentando sinais de degradação, uma 

vez que classes antrópicas estão aumentando e a paisagem natural (cerrado) está 

diminuindo em termos de área de ocupação, o que pode indicar ausência de políticas 

públicas e estratégias de manutenção da cobertura vegetal nativa. 

 

 

Palavras-Chave: Geoprocessamento. Sensoriamento Remoto. MCVUT.  



ABSTRACT 

Evaluating the Brazilian Savanna (Cerrado), besides the use of fires to promote 

the regrowth of the pastures, also have an extractive practice, often supported by 

deforestation without adequate planning. These forests, exploited and often degraded by 

man, in a search for raw materials and anthropic expansions, can act on the diversity of 

fauna and flora not yet registered and, in this way, have a potential tendency to disappear, 

besides the process of soil degradation. To assist the environmental monitoring in a 

practical and effective way, the Geographical Information Systems - GIS are now used. 

Through the use of adequate methodologies, such as mapping of vegetation cover and 

land use, it is possible to draw appropriate environmental and municipal management 

strategies, which reflect directly on the economic and social development of the region. 

The map for this study is based on 218/073 and 218/074 Landsat 8 satellite scenes, 

acquired in August 2016. There was done a compilation of reprojection, mosaicking, 

slicing and atmospheric correction of these images, besides converting the pixel values 

from digital numbers to the physical magnitude of reflectance. After finishing the 

classification process, there was necessary to run geostatistic filters with the purpose of 

eliminating some isolated pixels to avoid noise in the classified images. Two classes show 

an increase in therms of occupation area, in both the years of 2015 and 2016, Bared Soil 

(257.10% in 2015 and 17, 31% in 2016) and Open Fields and Pastures (59.31% in 2015 

and 103.01% in 2016). However, the class of “Cerradão” presented a decrease in its 

occurrence falling from 60.02% in 2015 to 51.74% in 2016. According to the results, the 

mosaic of the landscape within the municipality of Sete Lagoas may be showing signs of 

degradation, since anthropic classes are increasing and the natural landscape (cerrado) is 

decreasing in terms of area of occupation, which can indicate absence of public policies 

and strategies for maintaining native vegetation cover. 

 

 

Keywords: Geoprocessing. Remote Sensing. Vegetation Cover and Land Use. 
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1. INTRODUÇÃO 

Abordando os diferentes biomas presentes no Brasil, tem-se a ocorrência do 

Cerrado que chama a atenção pela expressiva alteração da sua cobertura vegetal, devido 

a diversos fatores. Avaliando o cerrado, além das queimadas promovidas visando a 

rebrota das pastagens, também verifica-se a prática extrativista, muitas vezes apoiada por 

desmatamento sem planejamento adequado (Cândido, 2013; Ferreira et al., 2016). 

Essas paisagens naturais exploradas e, por muitas vezes, degradadas pelo homem 

durante a busca por matérias primas e expansões antrópicas, podem apresentar toda uma 

atividade e diversidade de fauna e flora ainda não registradas e, dessa forma, apresentam 

potencial tendência ao desaparecimento, além de colaborar com o possível 

desenvolvimento da degradação do solo. Isto desperta uma preocupação por parte da 

população humana em termos de conservação de suas matas nativas e recursos naturais 

presentes nos municípios (Lisboa et al., 2004). 

Para sanar a necessidade do monitoramento ambiental de forma prática e eficaz, 

os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), passaram a ser utilizados, 

principalmente a partir de 1990, quando tais técnicas e métodos se tornaram mais 

acessíveis e práticos. Ao alimentar o banco de dados desses sistemas com diversos níveis 

de informações regionais, é possível identificar, registrar habitats e determinar áreas de 

conservação prioritárias de forma dinâmica, permitindo tomadas de decisões quanto à 

intervenções locais (Hirsch, 2003). 

Ao aplicar técnicas mais modernas de geoprocessamento e, utilizando imagens de 

satélites que, muitas vezes, são disponibilizadas de forma livre e sem custos, os 

procedimentos necessários para a determinação de tomada de decisões se tornam cada 

vez mais viáveis, não apenas economicamente, mas também, operacionalmente, devido a 

significativa redução no tempo necessário para realizar a extração das informações, 

mesmo em regiões que apresentam extensas áreas geográficas para serem monitoradas 

(Sá et al., 2010; Brito et al., 2016). 

Uma técnica altamente recomendada para esse tipo de monitoramento é a 

elaboração de um Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra (MCVUT). É uma técnica 

de sensoriamento remoto que possibilita adquirir informações essenciais para avaliar a 

situação estrutural do ecossistema local e, ao realizar esse mesmo tipo de levantamento 

para diferentes períodos de observação, ou seja, uma análise temporal, é possível 
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determinar o rumo evolutivo da dinâmica da paisagem da região estudada (Sá et al., 2010; 

Brito et al., 2016). 

Utilizando metodologias adequadas é possível traçar estratégias viáveis de gestão 

ambiental do território municipal que se refletem diretamente no desenvolvimento 

econômico e social da região. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi elaborar o 

MCVUT do município de Sete Lagoas para o ano de 2016 e compará-lo aos 

levantamentos realizados nos anos de 2014 e 2015, visando revelar possíveis mudanças 

na cobertura vegetal e uso da terra do município. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para avaliar o padrão de ocupação em uma determinada área é necessário entender 

que a paisagem registrada atualmente nem sempre se manteve da mesma forma, e 

possivelmente irá se alterar futuramente, o que é reflexo de influências naturais e 

antrópicas (Ferreira et al., 2016). 

Essas alterações podem provocar impacto direto nas características 

fitofisiográficas da região, interferindo na atividade e estrutura do ecossistema e 

colocando em risco a oferta de serviços ecológicos, que são de suma importância não 

apenas em regiões remotas, mas também para a agricultura praticada na zona rural em 

torno de grandes centros urbanos (Cândido, 2013). 

Para que o planejamento rural e a gestão municipal ocorram de forma adequada 

torna-se necessário, não apenas o levantamento da matriz da paisagem atual, mas também 

a comparação desses dados aos obtidos previamente, visando descobrir tendências 

evolutivas no padrão de ocupação e entender a dinâmica da paisagem regional. A partir 

desse tipo de estudo é possível elaborar um planejamento racional e integrado da região 

capaz de amenizar problemas típicos de desenvolvimento antrópico descontrolado 

(Almeida et al., 2008). 

Em termos de cobertura vegetal e uso da terra, os sensores orbitais dos satélites 

de mapeamento da superfície terrestre desempenham um papel fundamental no 

levantamento de dados, fornecendo informações atualizadas da região. Assim, torna-se 

possível a realização de acompanhamentos e análises que guiarão programas de 
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monitoramento e planejamento ambiental mais adequados para cada situação estudada 

(Almeida et al., 2008). 

Segundo Andrade (1998), a análise temporal da dinâmica da paisagem natural e 

antrópica, em tempo hábil, somente se tornou possível a partir do momento em que 

imagens de satélites foram integradas às metodologias, permitindo uma avaliação mais 

coesa do nível de desenvolvimento da região estudada. 

Aplicando o processamento digital de imagens (PDI) às imagens de satélite é 

possível tratá-las visando realçar suas características, o que facilitará a identificação, 

extração, análise e interpretação de informações específicas presentes na área de interesse 

(Geopixel, 2007). 

Toda coleta de dados sobre um objeto ou fenômeno, sem que ocorra contato físico 

entre o coletor e o objeto de estudo em questão, é considerado como Sensoriamento 

Remoto. Uma das formas existente para essa coleta de dados pode ser feito através do 

registro da radiação eletromagnética (REM) refletida, absorvida ou emitida pelo objeto 

estudado. Isto deve ser realizado para cada uma das classes de cobertura vegetal e uso da 

terra encontradas na região de estudo, e caracteriza a curva de refletância ou assinatura 

espectral da classe. Assim, o coletor utiliza sensores específicos para registrar cada uma 

dessas características, quantificá-las e, dessa forma, analisá-las e interpretá-las (Nunes, 

1999). 

As técnicas de sensoriamento remoto evoluíram muito nas últimas décadas e, onde 

apenas se utilizavam imagens multiespectrais, atualmente utiliza-se diversos índices, 

como por exemplo o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), que 

apresenta valores variando de 1, o qual representa pleno desenvolvimento e atividade 

fisiológica vegetal, até -1, onde estão representadas feições com total ausência de 

clorofila. Esses índices melhoram consideravelmente o processo de interpretação e 

classificação sem o aumento expressivo do custo ou tempo de geoprocessamento. Tais 

técnicas de sensoriamento remoto permitem a aquisição de dados reais e atuais sobre o 

padrão de uso regional de forma prática, rápida e adaptável (Kong et al., 2016). 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Área de Estudo 

O município de Sete Lagoas, localizado no estado de Minas Gerais, coordenadas 

19° 26’12” S e 44°15’12” W foi escolhido para o estudo devido ao conhecimento prévio 

da área, o que colabora na calibração das amostras de assinaturas espectrais e, dessa 

forma, gera um impacto positivo na qualidade da classificação. De acordo com o 

levantamento realizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) em 2010, o município de Sete Lagoas apresenta 214.152 habitantes e área de 

536,644 km2, sendo essa última informação atualizada no ano de 2015. Visando a 

consistência da análise dos dados obtidos no estudo, a área do município considerada foi 

de 537,42 km2, obtida através de cálculo de atributos, realizado diretamente por meio do 

programa de SIG, e através da camada vetorial dos limites do município registrado no 

ano de 2013 (Figura 1). 

 

3.2. Base Cartográfica 

A base cartográfica de dados utilizada foram os levantamentos da cobertura 

vegetal e uso da terra realizado por Lima e Silva & Hirsch (2014) e Silva, Hirsch & Ferraz 

(2015), elaborados a partir das cenas 218/073 e 218/074 do satélite Landsat 8 OLI / TIRS, 

ambas com aquisição no mês de agosto de seus respectivos anos. 

Como os levantamentos anteriores foram feitos por diferentes classificadores, foi 

necessário realizar a operação de reclassificação das imagens que, nesse caso, consistiu 

em agrupar diferentes classes em macroclasses menos específicas, visando a equalização 

das categorias de classificação. 

Na elaboração do atual MCVUT de 2016, também foram utilizadas as cenas 

218/073 e 218/074 do satélite Landsat 8 OLI / TIRS, ambas com data de aquisição em 17 

de agosto de 2016, sendo essa, compatível com as datas de aquisição das cenas utilizadas 

nos levantamentos anteriores.  
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Figura 1 – Município de Sete Lagoas identificado na cena registrada pelo satélite Landsat 8.  



14 
 

3.3. Geoprocessamento 

Todas as etapas de preparação, interpretação e classificação das imagens foram 

realizadas através do plugin Semi-Automatic Classification Plugin (SCP) integrado ao 

programa QGIS 2.8.6, seguindo as instruções e recomendações de Jensen (1996), Hirsch 

(2003), Ponzoni & Shimabukuro (2010) e Congedo (2016). 

A preparação das imagens para a classificação envolveu as seguintes etapas: 

a) Reprojeção: As imagens registradas pelo Landsat, tem suas projeções 

definidas para o hemisfério norte por padrão. Assim, a reprojeção se fez 

necessária, para que os dados fossem especializados de forma correta;  

b) Mosaicagem: A área de estudo se localiza numa região de transição de 

cenas do Landsat 8, dessa forma, para mapear toda a área de interesse, duas 

cenas foram necessárias e, assim, a mosaicagem serviu para uni-las, 

permitindo processá-las como uma única cena. 

c) Corte: Como a área de estudo se concentrava em apenas um município, o 

corte foi utilizado para descartar o excesso das imagens, liberando mais 

memória computacional e tornando todo o processo mais dinâmico. 

d) Correção atmosférica: Consiste na correção de qualquer distorção no 

registro das imagens pelos sensores do Landsat 8, levando em 

consideração dados atmosféricos obtidos no dia da aquisição das imagens, 

como por exemplo, radiância, refletância, constante termal, elevação e 

distância do sol. Assim, os valores dos pixels registrados em cada imagem, 

são convertidos de números digitais (DN) para valores físicos de 

refletância corrigida. 

Após a realização das devidas correções, as bandas 2 até 7 foram refinadas usando 

a banda 8 como referência para a realização do procedimento de pansharpening, ou 

filtragem, que consiste em utilizar a banda 8 (pancromática) para melhorar a resolução 

espacial das demais bandas, passando-as de 30 metros/pixel para 15 metros/pixel. 

Visando aquisição de dados complementares para o treinamento do algoritmo e 

assim melhorando a separação das classes espectrais, bandas de temperatura e de Índice 

de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI) foram geradas e incluídas juntamente 

com as demais bandas do sensor Imageador Terrestre Operacional (OLI) do satélite 

Landsat 8. 
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O NDVI se baseia no fato da clorofila presente nas folhas absorver intensamente 

o comprimento de onda vermelho na faixa do visível, enquanto sua própria estrutura 

parenquimatosa reflete, em grande parte, a faixa do infravermelho próximo (Compton, 

1979; Ichoku, 2000; Tucker et al., 2001; Lourenço & Ladim, 2004; Medeiros, 2014). 

Assim, a banda NDVI foi gerada utilizando a banda 4 situada no Vermelho Visível (RED) 

e banda 5 situada no Infravermelho Próximo (NIR), já corrigidas e refinadas pelo 

procedimento de pansharpening, utilizando a equação proposta por Rouse et al. (1973): 

NDVI = (NIR - RED) / (NIR + RED) 

A banda 10, que é adquirida através do Sensor Infravermelho Termal (TIRS), foi 

utilizada para a obtenção da temperatura, a qual foi processada diretamente pelo SCP, 

seguindo a metodologia de Congedo (2016). Os pixels da imagem resultante retornam 

valores de temperatura em graus Celsius (oC) na ordem das dezenas e, para que o 

histograma multibanda das amostras não se desconfigurasse durante a etapa de 

treinamento, a banda de temperatura foi dividida por 100, fazendo com que os valores da 

mesma passassem para a ordem dos decimais, sendo esta, a mesma ordem das demais 

bandas que apresentam valores de refletância.  

A partir desse ponto, foi possível a elaboração de um Bandset contendo 8 bandas, 

como pode ser conferido na Tabela 1. 

Tabela 1 – Detalhamento das bandas utilizadas para a elaboração do Bandset 

 

BANDA FAIXA UNIDADE DESCRIÇÃO 

Temperatura  oC/100 Temperatura em graus Celsius/100 

NDVI -1 a 1 - 
Índice de Vegetação da Diferença 

Normalizada 

2 0.45 a 0.51 
Micrômetros 

(μm) 
Azul Visível (BLUE) 

3 0.53 a 0.59 
Micrômetros 

(μm) 
Verde Visível (GREEN) 

4 0.64 a 0.67 
Micrômetros 

(μm) 
Vermelho Visível (RED) 

5 0.85 a 0.88 
Micrômetros 

(μm) 
Infravermelho Próximo (NIR) 

6 1.57 a 1.65 
Micrômetros 

(μm) 

Infravermelho de Ondas Curtas 1 

(SWIR) 

7 2.11 a 2.29 
Micrômetros 

(μm) 

Infravermelho de Ondas Curtas 2 

(SWIR) 
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O Bandset possibilitou realizar diferentes combinações de bandas, que resultavam 

em diferentes padrões de cores representativos para cada tipo de cobertura vegetal e uso 

da terra presente na área estudada (Figura 2). 

Essas combinações permitiram a identificação e criação de Regiões de Interesse 

(ROI’s), que servem para definir e calibrar os parâmetros de classificação. As ROI’s 

foram devidamente identificadas utilizando macroclasses (Hidrografia, Terreno, Urbano 

e Vegetação), que são classificações mais generalistas, e classes que, por sua vez, são as 

classificações mais específicas presentes dentro das macroclasses. Para esse estudo, 

foram consideradas as classes detalhadas na Tabela 2. 

Tabela 2 – Detalhamento das classes identificadas no estudo. Cerradão; 

  

CLASSE DESCRIÇÃO 

Área Urbana Região de concentração antrópica. Cidades, vilarejos, indústrias. 

Campo e Pastagem 
Áreas destinadas à pecuária, ocupadas predominantemente por 

gramíneas. 

Cerradão 

Vegetação mais alta e densa do que o cerrado, no entanto mais 

baixa e menos densa do que a mata. As árvores, em sua maioria, 

são as mesmas que as do cerrado, porém mais desenvolvidas. 

Cerrado 
Mata xerófita de formação arbórea aberta, com vegetação 

herbácea abundante e cujas árvores são pequenas e tortuosas. 

Eucalipto Áreas ocupadas por monocultura de espécies de Eucalipto 

Hidrografia Corpos hídricos como rios, córregos e lagoas. 

Solo Descoberto 
Áreas com baixa ocorrência de cobertura vegetal e estruturas 

antrópicas. 

Terreno Cárstico 
Terrenos constituídos de rocha calcária. Dolinas, vales secos, 

vales cegos, cones cársticos 

Vegetação Irrigada Áreas de cultivo agrícola. Monoculturas agrícolas, pivôs. 
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Figura 2-Combinações de bandas utilizadas durante o processo de amostragem de ROI’s

Amarelo: Monocultura Rosa: Área Urbana 

Azul: Corpos Hídricos Rosa: Pastagens 

Verde: Diferentes níveis de 

Desenvolvimento Vegetal 

Laranja Intenso: Solo 

Descoberto 
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A cada amostra adquirida através das ROI’s, foi possível verificar a formação de 

comportamentos espectrais no histograma multibanda (Figura 3).  

O histograma é um diagrama ou gráfico de linhas, que registra as bandas 

amostradas no eixo das abscissas, enquanto as relaciona com seus respectivos valores de 

pixel no eixo das ordenadas, de acordo com as ROI’s adquiridas. 

A plotagem do histograma com as assinaturas espectrais, indica o quão as mesmas 

estão distintas umas das outras, sendo que, quanto mais as linhas representativas das 

classes estiverem afastadas umas das outras, menor será o grau de confusão do algoritmo 

classificador, refletindo, dessa forma, em uma melhor classificação da imagem. 

Adicionalmente, o histograma mostra em quais bandas cada classe se difere melhor e 

onde há uma possível sobreposição das amostras, o que é útil na identificação de 

comprimentos de onda específicos para classes de interesse. 

Após isto, todas as amostras recolhidas foram processadas utilizando a ferramenta 

de mesclagem de ROI’s, obtendo as assinaturas espectrais de cada classe de interesse. 

Cada tipo de objeto apresenta uma interação distinta em diferentes comprimentos 

de onda e, ao ser atingido por uma fonte de radiação, suas próprias características físico-

químicas influenciam no modo em que o objeto absorve ou reflete cada faixa do espectro 

incidente. Dessa forma, quando adquirimos amostras através das ROI's de uma classe, 

temos diferentes níveis de refletância e absorbância em diferentes comprimentos de onda, 

estas registradas pelas bandas utilizadas. Assim, é possível adquirir uma espécie de 

assinatura própria para diferentes tipos de coberturas da superfície (Steffen, 2002; 

Figueiredo, 2005). 

O algoritmo geoestatístico de classificação utilizado foi por Distância Mínima, 

não apenas pelos valores satisfatórios de Distância Euclidiana das amostras, mas também 

por ser o algoritmo recomendado para a classificação de imagens multiespectrais, 

segundo Congedo (2016). 

Ao concluir a classificação foi necessária a realização da filtragem da imagem, 

visando eliminar pixels isolados, os quais promovem apenas uma espécie de ruído na 

imagem classificada. Após a realização da filtragem foi realizado o procedimento de 

vetorização da imagem, que converte a camada de classificação, originalmente no 

formato raster, para formato vetorial, tornando as etapas de análises mais dinâmicas. 
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Os dados obtidos através da classificação da cobertura vegetal e uso da terra nos 

diferentes anos foram submetidos ao teste estatístico ANOVA de Dois Critérios, realizado 

com o auxílio do programa BioEstat (Ayres et al., 2007), para verificar a possibilidade de 

comparação entre os MCVUT’s gerados no período de observação. Para tal análise, os 

diferentes anos foram considerados como os tratamentos, enquanto as classes de 

cobertura vegetal e uso da terra presentes em cada ano estudado foram consideradas os 

blocos.  

 

Figura 3- Diferentes ROI’s registradas para o treinamento do algoritmo de classificação. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O histograma gerado após o processo de amostragem das ROI’s, relaciona as 

diferentes bandas do Bandset, com seus respectivos valores associados.  

No eixo das abscissas, temos as bandas ordenadas pelos seus respectivos 

comprimentos de onda centrais (μm), enquanto, no eixo das ordenadas, temos seus 

respectivos valores associados, sendo eles a temperatura (μm=1), o índice (μm=2) e as 

refletâncias (μm=3 a 8) (Figura 4). 

A atual interpretação e classificação de 2016 resultou em um MCVUT contendo 

9 classes distintas para a região estudada (Figura 5), compatíveis com a reclassificação 

dos levantamentos realizados nos anos de 2015 (Figura 6) e 2014 (Figura 7). 

Por meio da tabela de atributos foi possível quantificar as diferentes classes 

espectrais obtidas neste estudo e anexar os resultados em uma planilha contendo os 

levantamentos passados. Dessa forma foi possível avaliar a dinâmica ocorrida no padrão 

de ocupação da cobertura vegetal e do uso da terra, dentro da área de estudo, nos três anos 

avaliados (Tabela 3). 

Tabela 3- Área, em hectares, ocupada por cada classe no município de Sete 

Lagoas, separadas pelos anos de observação. 

Classes 2014 2015 Atualização % 2016 Atualização % 

Área Urbana 4968,49 4603,48 -365,01 -7,35 5013,70 410,22 8,91 

Campo e Pastagem 8950,67 14302,55 5351,88 59,79 25431,33 11128,78 77,81 

Cerradão 17572,31 7072,99 -10499,32 -59,75 6799,93 -273,06 -3,86 

Cerrado 17796,53 20175,70 2379,17 13,37 13662,09 -6513,61 -32,28 

Eucalipto 611,55 174,59 -436,96 -71,45 249,26 74,67 42,77 

Hidrografia 120,46 182,86 62,40 51,80 152,47 -30,39 -16,62 

Solo Descoberto 395,49 1472,19 1076,70 272,24 1727,00 254,81 17,31 

Terreno Cárstico 2039,89 4277,89 2238,00 109,71 581,57 -3696,32 -86,41 

Vegetação Irrigada 1450,05 1451,70 1,65 0,11 124,71 -1326,99 -91,41 

ÁREA TOTAL 53905,45 53713,94 -191,51 -0,36 53742,07 28,13 0,05 
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Figura 4- Histograma apresentando as assinaturas espectrais para cada tipo de cobertura da superfície estudada.  
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Figura 5- Mapa da cobertura vegetal e uso da terra no município de Sete Lagoas em 2016.  
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Figura 6- Mapa da cobertura vegetal e uso da terra no município de Sete Lagoas em 2015.  
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Figura 7- Mapa da cobertura vegetal e uso da terra no município de Sete Lagoas em 2014. 
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Segundo o teste ANOVA de Dois Critérios, utilizado para comparar os dados de 

cobertura vegetal e uso da terra, não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os três mapeamentos realizados, 2014, 2015 e 2016 (F = 0,0001; p = 0,9997). Isto valida 

a comparação entre as diferentes classificações, independente do fotointérprete. 

Entretanto, houve diferença estatisticamente significativa entre as classes espectrais 

levantadas (F = 9,1872; p = 0,0002) sendo esse, um resultado já esperado devido a própria 

natureza da dinâmica no mosaico da paisagem (Tabela 4). Após essa análise preliminar, 

os dados foram submetidos ao teste de Tukey, com α = 5%. 

Tabela 4 - Quadros de resumo do teste de ANOVA de Dois Critérios. 

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM 

Tratamentos 2 2375,9858 1187,9930 

Blocos 8 1185142083,6990 148142760,4620 

Erro 16 350414999,8610 21900937,4910 

 

 

 

 

O resultado obtido das análises temporais mostra que, apesar das flutuações 

registradas nas classes dos levantamentos anteriores, a maioria delas não apresentou 

alteração estatisticamente significativa.  

As classes Área Urbana, Cerrado e Hidrografia permaneceram dentro de uma 

faixa relativamente próxima de área ocupada durante os 3 anos avaliados.  

A área ocupada por monocultura de Eucalipto apresentou forte queda entre os 

levantamentos de 2014 e 2015, enquanto foi registrado um aumento entre os 

levantamentos de 2015 e 2016. Essa flutuação pode ser explicada pelos cortes realizados 

nos talhões, onde a queda seria o final de um ciclo de obtenção de madeira, enquanto o 

aumento seria a transição entre as fases jovem e maduro de um novo ciclo produtivo. 

A área ocupada por Terreno Cárstico dobrou de tamanho entre os levantamentos 

de 2014 e 2015, mas, ao realizar a análise entre os anos de 2015 e 2016, observou-se que 

sua área reduziu em para um quinto em relação a 2015.  

Vegetação Irrigada se manteve praticamente constante ao comparar o 

levantamentos de 2014 e 2015, mas apresentou queda brusca de sua área ao comparar 

2015 e 2016. A queda pode ser representada pela própria colheita, o que ocasionaria a 

F (tratamentos) = 0,0001 

p (tratamentos) = 0,9997 

F (blocos) = 9,1872 

p (blocos) = 0,0002 
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mudança da classe local para solo descoberto ou até mesmo pastagem, caso a área 

apresente sinais de domínio de plantas espontâneas. 

As classes que apresentaram aumento na área de ocupação, tanto em 2015, quanto 

em 2016, foram as classes de Solo Descoberto (272,24% em 2015 e 17,31% em 2016) e 

Campos e Pastagens (59,79% em 2015 e 77,81% em 2016).  

Já a classe que apresentou decréscimo na sua ocorrência no mesmo período de 

ocupação foi a classe Cerradão, apresentando queda de 59,75% em 2015 e uma nova 

queda de 3,86% em 2016. 

 

5. CONCLUSÃO 

Ao avaliar os diferentes mapeamentos realizados verifica-se uma perceptível 

queda da área ocupada pelas classes naturais de Cerradão e Cerrado, ao passo em que foi 

registrado um aumento expressivo da área ocupada pelas classes antrópicas de Solo 

Descobertos, Campos e Pastagens. 

De acordo com os resultados obtidos, dentro do município de Sete Lagoas, a 

cobertura vegetal nativa pode estar apresentando sinais de degradação, uma vez que os 

tipos de uso da terra revelam que as pastagens são áreas abertas, guiadas por pastejo livre 

e, possivelmente, sem a devida manutenção da cobertura vegetal original. Tais práticas 

podem levar à degradação da pastagem e, caso permaneçam, pode evoluir para a 

degradação do próprio solo. 

Considerando o quadro identificado neste estudo, recomenda-se a necessidade de 

fiscalização ambiental e acompanhamento técnico em campo por extensionistas rurais nas 

áreas identificadas como de risco, focando na estratégia de uma melhor manutenção da 

cobertura vegetal nativa, ou até a readequação de práticas de cultivo agrícola e de pastejo 

do gado comuns no município de Sete Lagoas. 
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