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RESUMO 

 

As técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento constituem um instrumental 

poderoso na avaliação e monitoramento ambiental e para a geração de informações que 

possam orientar o gerenciamento dos recursos naturais visando o desenvolvimento 

sustentável. As métricas de Ecologia da Paisagem fornecem indicadores espaciais 

relacionados às condições ecológicas de fragmentos florestais, enquanto os índices espectrais 

de vegetação permitem avaliar a densidade ou vigor da vegetação a partir de imagens orbitais. 

No município de Juiz de Fora em Minas Gerais o processo histórico de ocupação e exploração 

da terra e atualmente a expansão urbana provocaram uma intensa fragmentação da cobertura 

florestal, colocando em risco a manutenção da biodiversidade e a qualidade ambiental no 

município, tornando-se necessário a adoção de estratégias para a obtenção de informações que 

subsidiem planos de conservação e recuperação ambiental. Desta forma foram utilizadas 

métricas da Ecologia da Paisagem e o índice NDVI obtidos de imagens do satélite Landsat 

TM-5 nos anos de 1987 e 2008 com o objetivo de avaliar e monitorar as condições dos 

fragmentos florestais no período. As imagens Landsat obtidas gratuitamente do INPE foram 

tratadas com auxílio de aplicativos para processamento digital de imagens e Sistemas de 

Informação Geográfica – SIG. Sobre as imagens Landsat foram realizados o 

georreferenciamento, a conversão dos valores digitais para reflectância e a correção 

atmosférica, que consistiram na fase de pré-processamento. A partir das imagens corrigidas 

foi gerado o índice NDVI do município nas duas datas. Em seguida foi aplicada a 

classificação digital supervisionada através do algoritmo de Máxima Verossimilhança para a 

obtenção dos mapas de Uso e Cobertura da terra em 1987 e 2008. A partir destes mapas foram 

selecionados os fragmentos florestais sobre os quais foram calculadas as métricas de Ecologia 

da Paisagem e extraídos os valores médios do NDVI. Os mapas de Uso e Cobertura da terra 

indicaram alterações na paisagem do município, principalmente com relação às áreas de solo 

exposto e de capoeira, possivelmente em razão da expansão urbana e de mudanças nas 

atividades rurais no período. Com relação aos fragmentos florestais analisados as principais 

mudanças obtidas foram: o aumento na área ocupada (11%) e no tamanho médio (22,2%), 

aumento na distância entre os vizinhos mais próximos (7,1%), e a redução na área ocupada 

por fragmentos com alto NDVI (31%). Os resultados obtidos mostraram alterações 

quantitativas importantes no Uso e Cobertura da terra e no grau de fragmentação da cobertura 

florestal do município no intervalo de 21 anos, e demonstraram o potencial das técnicas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento na avaliação e monitoramento dos recursos 

naturais. 
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ABSTRACT 

 

The techniques of Remote Sensing and Geoprocessing constitute a powerful instrument in the 

evaluation and ambient monitoring and for the generation of information that can guide the 

management of the natural resources aiming at the sustainable development. The metric ones 

of Ecology of the Landscape supply space pointers related the ecological conditions of forest 

patches, while some spectral vegetation index allow to evaluate the density or vigor of the 

vegetation from orbital images. In the city of Juiz de Fora in Minas Gerais State the historical 

process of occupation and exploration of the land and the urban expansion had currently 

provoked an intense spalling of the forest covering, placing at risk the maintenance of the 

biodiversity and the ambient quality in the city, becoming necessary the adoption of strategies 

for the attainment of information that subsidize plans of conservation and ambient recovery. 

In such a way the Ecology of the Landscape and gotten index NDVI of images Landsat TM-5 

in the years of 1987 and 2008 with the objective had been used metric of to evaluate and to 

monitor the conditions of the forest patches in the period. Landsat the gotten images of the 

INPE had been gratuitously dealt with aid of applicatory for digital processing of images and 

Geographic Information Systems - GIS. On the Landsat images the georreference, the 

conversion of the digital values to reflectance and the atmospheric correction had been carried 

through, that had consisted of the daily pay-processing phase. From the corrected images 

index NDVI of the city in the two dates was generated. After that the supervised digital 

classification through the algorithm of Maximum Likelihood was applied, for the attainment 

of the maps of Use and Covering of the land in 1987 and 2008. From these maps the forest 

patches had been selected on which the metric ones of Ecology of the Landscape had been 

calculated and extracted the average values of the NDVI. The maps of Use and Covering of 

the land had indicated alterations in the landscape of the city, mainly with relation the 

secondary vegetation (capoeira) and displayed ground areas, possibly in reason of the urban 

expansion and changes in the agricultural businesses in the period. With regard to the forest 

patches analyzed the main gotten changes they had been: the increase in the busy area (11%) 

and in the average size (22.2%), increase in the distance enters the neighbors next (7.1%), and 

the reduction in the busy area for patches with high NDVI (31%). The gotten results had 

shown to important quantitative alterations in the Use and Covering of the land and in the 

spalling degree of the forest covering of the city in the interval of 21 years, and had 

demonstrated to the potential of the techniques of remote sensing and geoprocessing in the 

evaluation and monitoring of the natural resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

A minimização dos impactos provenientes do uso inadequado dos recursos naturais requer a 

obtenção de uma série de informações que possam orientar os tomadores de decisão na 

elaboração de planos de conservação e recuperação ambiental, visando o desenvolvimento 

econômico e social de maneira sustentável. No entanto, isto não tem ocorrido em grande parte 

dos municípios brasileiros, principalmente pela complexidade e longo tempo demandados 

pelos diagnósticos ambientais. Os interesses econômicos e políticos que inevitavelmente 

subsidiam tais estudos exigem rapidez e custo reduzido, dificultando a elaboração de 

diagnósticos em escalas mais abrangentes. Dessa forma torna-se indispensável a utilização de 

metodologias e ferramentas mais ágeis e eficientes através do processamento de dados obtidos 

por sensoriamento remoto e técnicas de geoprocessamento, que atualmente são fundamentais 

no levantamento dos recursos naturais e no monitoramento ambiental.  

A cobertura florestal é um importante indicador das condições ambientais, principalmente por 

sua função reguladora dos processos hidrológicos e do ecossistema. Por isso, o 

monitoramento de áreas florestais assume um papel preponderante nas ações de planejamento, 

conservação e recuperação ambiental.  

A fragmentação florestal representa um dos principais impactos ambientais provenientes da 

exploração excessiva e desordenada do solo, onde o crescimento urbano e a expansão da 

fronteira agrícola têm gerado enormes pressões sobre os ecossistemas florestais, 

intensificando os processos de fragmentação e perda da diversidade biológica, causando 

prejuízos não só a estes ecossistemas, mas também às comunidades humanas em função da 

redução da oferta de serviços ambientais, como fornecimento de água, manutenção da 

qualidade dos solos e do ar, além do aumento expressivo dos riscos de desastres ambientais 

como enchentes e movimentos de massa.  

A Ecologia da Paisagem tem se firmado como uma importante área do conhecimento para 

análise dos padrões espaciais e funcionais dos ecossistemas no contexto ambiental, através da 

obtenção de métricas ou índices de paisagem, que permitem avaliações em diferentes escalas 

espaciais e temporais. Estes índices possibilitam a descrição do nível de uniformidade ou 

fragmentação espacial de uma paisagem, essenciais para avaliação dos mecanismos 

ecológicos responsáveis pelas distribuições populacionais. (CEMIN et al, 2005). 
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Esta ciência contribui para o entendimento dos padrões e processos envolvidos na 

manutenção de paisagens fragmentadas, possibilitando o estabelecimento de estratégias para a 

manutenção da biodiversidade, seja pela proteção dos ambientes remanescentes, seja pela 

restauração dos mesmos. (ALMEIDA, 2008).      

As técnicas de processamento digital de imagens de satélite aliado aos Sistemas de 

Informação Geográficas (SIG) têm sido amplamente empregadas nos estudos de 

monitoramento ambiental, pois permitem análises espaciais e temporais dos fenômenos que 

ocorrem na superfície terrestre, possibilitando a identificação de mudanças na paisagem e dos 

principais fatores de degradação. As vantagens no uso destas geotecnologias incluem a 

praticidade e eficiência operacional, aliado à facilidade de aquisição de informações 

georreferenciadas, o que tem aumentado a rapidez e a qualidade dos estudos realizados. As 

imagens de satélites orbitais como a da série LANDSAT e os softwares de geoprocessamento 

(SIG) ampliam os métodos de coleta, armazenamento e tratamento de dados, resultando em 

informações precisas para os diagnósticos ambientais, o que tem facilitado o planejamento e a 

execução de ações sobre o terreno.  

Dentre as ferramentas do sensoriamento remoto, os chamados índices espectrais de vegetação, 

dentre eles o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), têm se destacado 

mostrando-se bastante promissores em diversas linhas de pesquisa, principalmente para o 

monitoramento do vigor da cobertura florestal. Tais índices, de acordo com Ponzoni & 

Shimabukuro (2009), baseiam-se nas diferentes respostas da vegetação no espectro 

eletromagnético, e exploram suas propriedades espectrais, especialmente nas regiões do 

visível e do infravermelho próximo. Dessa forma é possível inferir sobre alguns parâmetros 

biofísicos da cobertura vegetal, além de minimizar determinados efeitos que interferem na 

reflectância dos alvos. Trabalhos como os de Poelking et al (2007) e Louzada et al (2009) 

vêm utilizando índices de vegetação no monitoramento da cobertura florestal a partir de 

técnicas de processamento digital de imagens de satélite, demonstrando o potencial dessa 

metodologia no âmbito das ciências naturais. 

O município de Juiz de Fora, em Minas Gerais, apresenta em seu território as marcas de uma 

ocupação inadequada, onde, como em grande parte do sudeste brasileiro, as atividades 

agrícolas em conjunto com o processo de urbanização levaram à intensa redução e 

fragmentação dos remanescentes florestais. Em razão disso torna-se necessário desenvolver 

formas de se avaliar e monitorar as vulnerabilidades ambientais do município, visando à 

adoção de estratégias para a conservação e recuperação da biodiversidade, no qual a análise 
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do vigor e da distribuição dos fragmentos florestais e de suas transformações no decorrer do 

tempo podem fornecer informações fundamentais.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Realizar o mapeamento e análise da cobertura florestal no município de Juiz de Fora nos anos 

de 1987 e 2008, utilizando imagens do satélite Landsat-5 TM, com o objetivo de avaliar as 

mudanças no grau de fragmentação da cobertura florestal e no vigor e densidade da mesma 

neste intervalo, o que poderá fornecer subsídios ao planejamento de ações de conservação e 

recuperação ambiental no município.  

2.2 Objetivos específicos 

 Elaborar mapas temáticos da cobertura da terra e da cobertura florestal no município de 

Juiz de Fora na escala de 1:75.000, a partir da classificação de imagens multiespectrais do 

satélite Landsat-5 TM, nos anos de 1987 e 2008. 

 Calcular as métricas referentes ao tamanho, índice de forma, área nuclear e isolamento dos 

fragmentos florestais mapeados no município de Juiz de Fora na escala de 1:75.000, nos 

anos de 1987 e 2008. 

 Obter o Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI), através das imagens 

Landsat do município de Juiz de Fora na escala de 1:75.000, nos anos de 1987 e 2008, 

com intuito de inferir o vigor e densidade da cobertura florestal nos dois períodos. 

 Classificar e comparar os fragmentos florestais com relação às métricas obtidas e aos 

valores médios do NDVI nos anos de 1987 e 2008. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Ecologia da Paisagem 

A necessidade crescente de análises integradas sobre o funcionamento, dinâmica e 

distribuição dos ecossistemas, principalmente em países de dimensões continentais como o 

Brasil, tem levado ao desenvolvimento de técnicas para extração, análise e modelagem de 

informações sobre a superfície terrestre baseados no uso de técnicas de sensoriamento remoto 

e geoprocessamento, e estruturadas sobre um arcabouço teórico cada vez mais avançado. 

Estudos envolvendo o conceito de paisagem têm sido considerados ideais para diversas 

análises envolvendo o funcionamento, configuração espacial e as interconexões entre as 

estruturas antrópicas e naturais. 

Para Bertrand (1968) apud Dias & Santos (2007) uma paisagem pode ser definida como uma 

porção do espaço resultante da combinação dinâmica dos elementos físicos, biológicos e 

antrópicos, os quais, interagindo entre si, formam um conjunto único em constante evolução. 

Segundo Metzger (2001) a paisagem é constituída por “um mosaico heterogêneo formado por 

unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo 

um observador e numa determinada escala de observação”.   

Segundo Jensen (2009) o termo Ecologia da Paisagem é aplicado ao estudo da estrutura, 

função e mudanças em áreas terrestres heterogêneas compostas por organismos que 

interagem, estando relacionado especialmente à influência do padrão da paisagem nos fluxos 

de água, energia, nutrientes e biota.   

O conceito de ecologia da paisagem, portanto, está vinculado basicamente com as interações 

entre as funções ecológicas e os padrões espaciais dos diversos elementos (manchas) que 

compõe uma paisagem. 

De acordo com Nucci (2007) a ecologia da paisagem surgiu em meados do século XX como 

uma esperança de estudos que pudessem considerar o ser humano, a sociedade e o meio físico 

como um conjunto, e possui suas raízes na Europa Central e Ocidental, onde surgiram os 

primeiros trabalhos envolvendo a dinâmica e funcionamento da paisagem. O pioneiro na 

aplicação desta ciência, segundo Calegari (2009), foi o biogeógrafo alemão Carl Troll no final 

da década de 1930, que utilizou fotografias aéreas para estudo dos problemas associados ao 

uso das terras e o desenvolvimento no Oeste da África, possibilitando a observação da 
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paisagem a partir da abordagem ecossistêmica envolvendo a geografia e a ecologia como 

ponte de convergência das ciências naturais e sociais. 

A partir dos estudos de Carl Troll inúmeros autores buscaram conceituar a Ecologia da 

Paisagem sob diversos pontos de vista, englobando principalmente a sociologia, geografia e 

ecologia, porém, segundo Nucci (2007), a definição mais ampla e compreensível foi 

apresentada por Isaak S. Zonneveld durante o 1° Congresso Internacional de Ecologia da 

Paisagem, que a definiu como sendo uma ciência Bio-Geo-Humana com abordagem, atitude e 

pensamento holísticos, buscando a total integração do natural com o elaborado pelo homem. 

Desde a década de 1980 a Ecologia da Paisagem tem se desenvolvido rapidamente como 

disciplina, devido ao avanço na teoria ecológica e pelas interações sinérgicas entre o 

sensoriamento remoto e as tecnologias SIG.  

A Ecologia da Paisagem está fundamentada sobre duas abordagens principais: a geográfica, 

que privilegia o estudo da influência do homem sobre a paisagem e a gestão do território; e 

outra ecológica, que enfatiza a importância do contexto espacial sobre os processos 

ecológicos e a importância destas relações em termos de conservação biológica. (METZGER, 

2001). A associação destas duas abordagens é um ponto chave para a compreensão dos 

fenômenos ambientais, pois apresenta a combinação da análise espacial da Geografia com o 

estudo funcional da Ecologia, de maneira a possibilitar o reconhecimento das diferentes 

formas de interação entre as unidades constituintes da paisagem.   

O que distingue a ecologia da paisagem de outras disciplinas que ela engloba (geografia, 

biologia, ecologia, hidrologia, etc.) é que ela provê uma abordagem hierárquica para 

interpretar estrutura ecológica, função, mudança e resiliência em múltiplas escalas de 

investigação (JENSEN, 2009).     

A heterogeneidade espacial observada numa paisagem de uma maneira geral é resultado de 

uma interação complexa entre os diversos ecossistemas constituintes, os elementos físicos e as 

formas de ocupação da terra pelo homem, de maneira que sua estrutura espacial estará 

condicionada principalmente à disponibilidade de recursos naturais, onde as populações 

evoluem para se adaptarem a essas condições.  

Segundo Oliveira Júnior (2007) o ponto de partida da ecologia de paisagens é similar a 

ecologia de ecossistemas, onde o objeto de estudo são as inter-relações da biota (incluindo o 

homem) com seu ambiente formando um todo. No entanto, a ecologia da paisagem tem seu 
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diferencial na análise das relações horizontais do ambiente, ou seja, sua heterogeneidade 

espacial, enquanto a ecologia de ecossistemas enfatiza as relações verticais, que representam 

as interações de uma comunidade com o meio abiótico num ambiente relativamente 

homogêneo.  

A ecologia da paisagem é uma ciência que trabalha com três características da paisagem: 

estrutura, que são as relações entre os distintos ecossistemas ou elementos presentes em 

relação ao tamanho, forma, número, tipo e configuração; funcionamento, que se traduz nos 

fluxos de energia, matéria e espécies dentro da paisagem; e alterações que são as 

modificações observadas na estrutura e fluxos do mosaico ecológico (FORMAN & 

GODROM, 1986 apud REFOSCO, 1996).  

Neste sentido a Ecologia da Paisagem provê uma série de indicadores para análise da 

estrutura e padrão da paisagem através de medidas estatísticas denominadas métricas, que 

podem ser usados para avaliar o status ecológico e as tendências em escalas variadas. Dessa 

forma tais medidas estão relacionadas à vulnerabilidade dos ecossistemas fragmentados, 

sendo estes afetados principalmente pelo histórico de perturbações, tamanho, grau de 

isolamento, vizinhança e formato do fragmento, e que, segundo Viana et al (1992) apud 

Basile (2006), podem apresentar relações estreitas com fenômenos biológicos referentes à 

natalidade e mortalidade de algumas espécies da fauna e flora locais. 

Estas métricas da paisagem possibilitam quantificar a composição e configuração de 

paisagens e identificar suas principais diferenças, além de permitir a determinação das 

relações entre os processos funcionais e os padrões espaciais.  

Segundo Volotão (1998) as métricas utilizadas em Ecologia da Paisagem podem ser 

categorizadas como ferramentas para Análise Espacial da paisagem, pois são medidas 

estatísticas que buscam reduzir o grau de complexidade espacial dos fenômenos e objetos 

analisados e permitem quantificar a estrutura da paisagem. As métricas de Ecologia da 

Paisagem são agrupadas em função do nível em que se baseia a análise. Dessa forma são 

agrupadas em três níveis: fragmentos, classes, e paisagem. As diversas métricas existentes por 

sua vez podem ser classificadas em:  

 Métricas de área; 

 Métricas de fragmentos; 
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 Métricas de bordas; 

 Métricas de formas; 

 Métricas de área central (“core”); 

 Métricas de vizinho mais próximo; 

 Métricas de contágio e mistura; 

 Métricas de diversidade. 

 

A descrição, classificação e o respectivo nível de análise de algumas das principais métricas 

utilizadas em Ecologia da Paisagem segundo Volotão (1998), podem ser observados a seguir 

(Tabela 1). 
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TABELA 1 – Descrição de algumas métricas utilizadas em Ecologia da Paisagem. 

CLASSE MÉTRICA DESCRIÇÃO 
NÍVEL DE 
ANÁLISE 

Área ÁREA 
Tamanho em hectares de cada 
fragmento 

Fragmento  

Fragmentos 
NP - número de 

fragmentos 
Número de fragmentos existentes 
na classe 

Classe  

Bordas PERÍMETRO 
Extensão total em metros da 
borda de cada fragmento 
(incluindo áreas vazadas) 

Fragmento  

Formas 
SHAPE – 

índice de forma  

Relação entre o perímetro e área 
do fragmento. Está diretamente 
relacionada com o grau do efeito 
de borda 

Fragmento  

Área central (core) 
TCA – área 
central total 

Soma das áreas centrais de toda 
a classe em hectares 

Classe / 
Paisagem 

Vizinho mais 
próximo 

NEAR – 
distância do 
vizinho mais 

próximo 

Distância euclidiana borda-a-
borda entre o fragmento e o mais 
próximo de mesma classe.  

Fragmento 

Contágio e mistura 
CONTAG – 
índice de 
contágio 

O contágio observado, sobre o 
contágio máximo possível para o 
número de tipos de fragmentos 
(classes) existentes. 

Paisagem  

Diversidade. 
SHDI – índice 
de diversidade 

de Shannon 

Soma, entre todas as classes, da 
abundância proporcional de cada 
classe multiplicada por aquela 
proporção (abundância da 
proporção vezes o logaritmo 
natural da proporção), multiplicada 
por –1. 

 Fragmento / 
Classe / 

Paisagem 

 

Os parâmetros métricos da paisagem podem ajudar a definir quais as melhores estratégias na 

escolha das áreas a serem protegidas e/ou recuperadas.  Esses índices são calculados a partir 

de mapas categóricos: tipos de vegetação, classes de uso e ocupação de solos, unidades 

pedológicas, entre outros.  Existem mais de uma centena de métricas divididas em categorias 

e que são utilizadas para estudos ecológicos (METZGER, 2003). 

No que se refere à análise ambiental, estudos de ecologia da paisagem têm se mostrado muito 

interessantes, por integrar diversas áreas do conhecimento, permitindo avaliar a paisagem sob 

diversos aspectos e em diferentes escalas temporais e espaciais, tornando a ecologia da 

paisagem uma ciência básica para o desenvolvimento, manejo, conservação e planejamento da 

paisagem.  
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Neste contexto a Ecologia da Paisagem é uma ciência que pode fornecer importantes 

subsídios para as análises dos remanescentes de vegetação nativa, caracterizando-se como 

uma área do conhecimento que integra diferentes disciplinas relacionadas à análise ambiental 

(CARDOSO-LEITE et al., 2004 apud ALMEIDA, 2008). 

3.2 Fragmentação Florestal 

A Mata Atlântica é um dos biomas mais alterados pelo processo de ocupação antrópica no 

Brasil, sendo considerado um dos cinco principais hotspots de biodiversidade do mundo 

devido ao seu altíssimo grau de endemismo e diversidade biológica, o que a coloca no ranking 

dos biomas biologicamente mais ricos do planeta. A fragmentação e o desmatamento tem sido 

os principais agentes de devastação deste bioma que abrangia originalmente uma área de 

cerca de 1,3 milhões de km² do território nacional (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 

2009), restando hoje apenas cerca de 7% desse total, distribuídos geralmente em manchas de 

remanescentes isolados e fragmentados, resultantes de uma paisagem intensamente 

antropizada.  

Os remanescentes florestais que ocupam o sudeste brasileiro sofreram por muitos anos as 

pressões da ocupação antrópica e do sistema produtivo de cada época, sendo que muitos deles 

representam hoje apenas amostras do ambiente formado pela Mata Atlântica original e que se 

formaram após o abandono das terras utilizadas na agricultura. Essas matas secundárias em 

diferentes estágios de regeneração compõem a grande maioria dos fragmentos de Mata 

Atlântica existentes na região sudeste, que ainda vem sofrendo perdas continuas através da 

transformação da floresta em campos agrícolas, pastagens e áreas urbanizadas. 

Toda a pressão antrópica, historicamente atuante sobre essa paisagem, desencadeou um 

avançado estágio de fragmentação da cobertura vegetal, onde grandes áreas contínuas de 

floresta nativa foram substituídas por outros ecossistemas, deixando suas partes isoladas em 

manchas de diferentes tamanhos, com conseqüências negativas para as populações de 

espécies que ali habitam. (MÚRCIA, 1995 apud TRINDADE et al, 2007). 

De acordo com Almeida (2008) atualmente a fragmentação de habitats é considerada como 

uma das maiores ameaças a sustentabilidade dos ecossistemas e da biodiversidade, levando a 

formação de uma paisagem em mosaicos, constituídas por manchas, corredores e matriz.  

Segundo este autor as manchas são áreas relativamente homogêneas, distintas das unidades 

vizinhas devido a extensão reduzida e a não linearidade. Os corredores correspondem às áreas 
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com disposição espacial linear que interligam manchas remanescentes. E a matriz 

corresponde a área dominante na paisagem constituída pelo conjunto de unidades 

caracterizadas como não habitats para determinadas comunidades ou espécies alvo.  

A fragmentação de habitats pode ser entendida através da análise de processos espaciais, em 

que a modificação da estrutura da paisagem é relevante por atuar na dinâmica das populações 

causando riscos de imigração e extinção (METZGER, 1999). De acordo com Constantino et 

al (2003) este processo existe de forma natural, sendo muitas vezes atribuído a flutuações 

climáticas, heterogeneidade de solos, topografia entre outros, no entanto também pode ser 

causado e intensificado por ações antrópicas como o desmatamento, a atividade madeireira, 

abertura de estradas e ramais, projetos de construção de hidrelétricas além do próprio modelo 

de ocupação do território associado aos ciclos econômicos. Todos esses fatores influenciam 

na configuração dos padrões da paisagem, causando o processo de fragmentação. 

Segundo Metzger (1999) ao ocorrer um processo antrópico de fragmentação do habitat, isto é, 

de ruptura da continuidade da ou das unidades da paisagem que apresentam melhores 

qualidades de recursos para as populações estudadas, a estrutura da paisagem é modificada, 

resultando em mudanças na composição e diversidade das comunidades.    

A teoria da biogeografia de ilhas proposta por Macarthur & Wilson em 1967 segundo Viana 

& Pinheiro (1998) deu um importante passo na compreensão da dinâmica de populações 

isoladas em habitats fragmentados, relacionando a probabilidade de sobrevivência de uma 

espécie a fatores como a distância entre um fragmento (ilha) e a fonte (continente ou mancha-

fonte) e ao tamanho deste fragmento, ou seja, a relação do grau de vulnerabilidade da 

biodiversidade em função do isolamento. Baseados nesta teoria os impactos resultantes da 

fragmentação florestal puderam ser melhor entendidos, assumindo-se que o número de 

espécies em ecossistemas isolados sofre diminuição exponencial conforme ocorre a 

diminuição de suas áreas e redução das relações interespecíficas. (CALEGARI, 2009).  

Diversos estudos têm demonstrado que existe uma relação direta entre o tamanho do 

fragmento e sua capacidade de manter populações de determinadas espécies. Nesse sentido o 

tamanho do fragmento pode não ser suficiente, em função das exigências de habitat de cada 

espécie, onde a biodiversidade presente em pequenos fragmentos tende a ser menor do que em 

fragmentos maiores. 

A forma geométrica do fragmento pode também influenciar as comunidades naturais. O fator 

forma é a relação perímetro/área, que é utilizado para estimar a proporção do fragmento que é 
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submetido aos efeitos de bordas (METZGER, 1999), quanto menor for esta relação, menor 

será a borda. Fragmentos florestais mais próximos ao formato circular têm essa razão 

minimizada enquanto que os de formato mais irregular têm maior proporção de borda.  

O efeito de borda é um ponto crucial na análise das vulnerabilidades de fragmentos florestais, 

estando relacionado diretamente ao tamanho e forma geométrica do fragmento. A riqueza e a 

abundância de certas espécies florestais dependem das características estruturais dos 

fragmentos para existirem (METZGER, 2001). De acordo com Rodrigues (1998) estes 

fragmentos possuem uma região de contato entre a área ocupada com agricultura ou pastos e o 

fragmento de floresta, denominada borda, sujeita a diferentes fenômenos ecológicos como 

quantidade de luminosidade, umidade, densidade de plantas, composição de espécies vegetais, 

entre outros.  

Nascimento & Laurance (2006) citam que a criação de bordas florestais expostas a locais 

abertos leva a modificações nas condições microclimáticas e aumento da turbulência de 

ventos resultando num aumento nas taxas de mortalidade e danos de árvores e conseqüente 

abertura de clareiras próximas às bordas. 

Outro parâmetro importante no estudo da fragmentação é o grau de isolamento dos 

fragmentos, que segundo Metzger (1999) atua negativamente reduzindo a riqueza e a 

equabilidade biológica em razão da diminuição da taxa de imigração, onde populações locais, 

isoladas de outras coespecíficas, são mais sujeitas a extinções. A distância entre fragmentos 

pode funcionar como uma barreira para o livre trânsito das espécies, resultando em 

endocruzamentos gerando a perda de variabilidade genética (FUTUYAMA, 1992 apud 

LIMA, 2008). 

A utilização de métricas da paisagem na análise de fragmentos florestais permite a 

compreensão das vulnerabilidades ecológicas relacionadas à distribuição e conformação 

espacial destes fragmentos, além de possibilitar a quantificação de sua estrutura para o 

monitoramento da paisagem em análises multitemporais. Nesse sentido alguns autores, como 

Kleinpaul (2005) e  Coelho et al (2005), vêm buscando focar a cobertura vegetal nos estudos 

voltados ao planejamento, conservação e recuperação ambiental em virtude de ser este o 

elemento mais impactado pela ação humana. 
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3.3 Sensoriamento Remoto 

O Sensoriamento Remoto (SR) pode ser definido como a aplicação de dispositivos que, 

colocados em aeronaves ou satélites, nos permitem obter informações sobre objetos ou 

fenômenos na superfície da Terra, sem contato físico com eles. (ROCHA, 2007). Segundo 

Novo (1989) sensoriamento remoto é definido como a “utilização de sensores para a aquisição 

de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles”. 

Conforme Lillesand e Kiefer (1994) é “a ciência e a arte de obter informações sobre um 

objeto, área ou fenômeno através da análise de dados obtidos por um aparelho que não esteja 

em contato com o objeto, área ou fenômeno sob investigação”.  

O princípio da técnica de sensoriamento remoto baseia-se na propriedade dos elementos em 

emitir e refletir a radiação eletromagnética (REM) proveniente de uma fonte primária. O Sol é 

a principal fonte natural de energia que incide sobre a superfície terrestre, fornecendo energia 

(radiação eletromagnética) em diferentes regiões do espectro eletromagnético, sendo essencial 

para as aplicações em sensoriamento remoto óptico (JENSEN, 2002 apud COURA, 2007). 

Todos os objetos observados na superfície terrestre absorvem e refletem a radiação solar 

dentro de determinadas faixas do espectro eletromagnético (figura 1), conforme suas 

características físico-químicas, estrutura e posição em relação à fonte de radiação. 

 

 

FIGURA 1: Espectro Eletromagnético.  

Fonte: www.dpi.inpe.br 

http://www.dpi.inpe.br/
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Segundo Coura (2007) a radiação solar que chega ao planeta interage com partículas 

suspensas e gases na atmosfera sofrendo um processo de absorção e espalhamento, enquanto a 

REM restante atinge a superfície terrestre. Os elementos presentes na superfície absorvem 

parte dessa radiação enquanto outra parte é refletida de volta para a atmosfera e para outros 

pontos do terreno (espalhamento). A radiação refletida para a atmosfera, após interagir 

novamente com partículas suspensas e gases, é detectado pelo sistema sensor do satélite 

gerando informações (imagens) em estado bruto para posterior tratamento e interpretação. A 

radiação detectada por um sensor, após correções e processamentos específicos, corresponde à 

resposta espectral de cada elemento na imagem. 

O desenvolvimento de sistemas sensores nos satélites orbitais a partir da década de 1960 

possibilitou o estudo da superfície terrestre com mais rapidez e precisão sendo aplicados nos 

mais diversos ramos do conhecimento, principalmente no levantamento dos recursos naturais 

e na cartografia, onde as imagens de satélite tornaram-se a principal fonte de dados na 

atualidade.  

Diversos modelos de sensores e de satélites foram desenvolvidos nas últimas décadas no 

intuito de estudar a superfície terrestre e seus fenômenos. Dentre eles os que alcançaram 

maior popularidade foram os satélites norte-americanos da série Landsat, iniciada em 1972 

com o lançamento do satélite chamado Earth Resources Technology Satellite (ERTS 1) 

rebatizado posteriormente como Landsat 1. (LIU, 2006). Os bons resultados deste satélite no 

levantamento dos recursos naturais terrestres possibilitaram o lançamento e funcionamento de 

seus sucessores: Landsat 2 (1975 a 1982); Landsat 3 (1978 a 1983); Landsat 4 (1982 a 1993); 

Landsat 5 (1984 até o momento); Landsat 6 (1993 a 1993); e Landsat 7 (1999 a 2003). As 

características de cada um dos satélites da série Landsat e dos seus respectivos sensores 

podem ser observados na tabela 2. 
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TABELA 2 – Especificações técnicas gerais dos satélites da série Landsat. 

 

Fonte: QUARTAROLI & BATISTELA, 2005. 

 

Existem diversas definições das propriedades básicas de um sistema sensor, e que podem ser 

resumidas por suas características espectral, espacial, radiométrica e temporal. 

O sensor TM (Thematic Maper) a bordo dos satélites Landsat 4 e 5 é um sistema imageador 

passivo, ou seja, depende da reflexão da luz solar sobre a superfície para detectar a radiação 

eletromagnética (REM) e dessa forma gerar imagens. Essas imagens são compostas por 

múltiplas bandas ou faixas do espectro eletromagnético detectadas pelo sensor, sendo que os 

respectivos intervalos das bandas definem sua resolução espectral. No sensor TM do Landsat 

cada cena é composta por 7 bandas com diferentes intervalos espectrais, onde cada banda 

possibilita a análise dos alvos em intervalos de energia específicos, conforme pode ser 

observado na tabela 3. 
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TABELA 3 – Características dos sensores a bordo dos satélites da série Landsat. 

Sensor 
Bandas 

Espectrais 
Resolução 
Espectral 

Resolução 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Faixa 
Imageada 

MSS 

4 0,5 – 0,6 μm 

80 m 

18 dias 185 km 

5 0,6 – 0,7 μm 

6 0,7 – 0,8 μm 

7 0,8 – 1,1 μm 

8                   
(somente para o 

Landsat 3) 
10,4 – 12,6 μm 120 m 

TM 

1 0,45 – 0,52 μm 

30 m 

16 dias 185 km 

2 0,52 – 0,60 μm 

3 0,63 – 0,69 μm 

4 0,76 – 0,90 μm 

5 1,55 – 1,75 μm 

6 10,4 – 12,5 μm 120 m 

7 2,08 – 2,35 μm 30 m 

ETM + 

1 0,45 – 0,52 μm 

30 m 

16 dias 185 km 

2 0,50 – 0,60 μm 

3 0,63 – 0,69 μm 

4 0,76 – 0,90 μm 

5 1,55 – 1,75 μm 

6 10,4 – 12,5 μm 60 m 

7 2,08 – 2,35 μm 30 m 

8 0,50 – 0,90 μm 15 m 

 

Fonte: BATISTELLA et al, 2004. 

 

A resolução espectral pode ser definida de acordo com Liu (2006) “como a capacidade de um 

sensor de medir a reflectância de uma determinada faixa de comprimento da onda 

eletromagnética”, ou seja, está relacionado à “largura” e quantidade das bandas espectrais de 

cada sensor. Refere-se ao poder de discriminação de diferentes alvos sobre a superfície 

terrestre, onde quanto mais fina for a largura e maior a quantidade das faixas que operam num 

determinado sensor, melhor é sua resolução espectral (MOREIRA, 2001), o que possibilita o 

aumento do potencial de distinção dos elementos nas imagens. 

Cada banda espectral dos satélites de monitoramento possui funções específicas na detecção 

da REM refletida/emitida pelos alvos do terreno. Para o sensor TM do satélite Landsat as 

principais funções e aplicações de cada banda podem ser observadas na tabela a seguir (tabela 

4). 
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TABELA 4 – Principais características e aplicações das bandas do satélite LANDSAT-5 

Banda 

Intervalo 

espectral 

(µm) 

Principais características e aplicações das bandas TM do satélite LANDSAT-5  

1 (0,45 – 0,52)  

Apresenta grande penetração em corpos de água, com elevada transparência, 

permitindo estudos batimétricos. Sofre absorção pela clorofila e pigmentos 

fotossintéticos auxiliares (carotenóides). Apresenta sensibilidade a plumas de 

fumaça oriundas de queimadas ou atividade industrial. Pode apresentar atenuação 

pela atmosfera. 

2 (0,52 – 0,60)  

Apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, 

possibilitando sua análise em termos de quantidade e qualidade. Boa penetração em 

corpos de água. 

3 (0,63 – 0,69) 

A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, ficando escura, 

permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas com vegetação (ex.: solo exposto, 

estradas e áreas urbanas). Apresenta bom contraste entre diferentes tipos de 

cobertura vegetal (ex.: campo, cerrado e floresta). Permite análise da variação 

litológica em regiões com pouca cobertura vegetal. Permite o mapeamento da 

drenagem através da visualização da mata galeria e entalhe dos cursos dos rios em 

regiões com pouca cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para delimitar a 

mancha urbana, incluindo identificação de novos loteamentos. Permite a 

identificação de áreas agrícolas. 

4 (0,76 – 0,90)  

Os corpos de água absorvem muita energia nesta banda e ficam escuros, permitindo 

o mapeamento da rede de drenagem e delineamento de corpos de água. A vegetação 

verde, densa e uniforme, reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem clara nas 

imagens. Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa das florestas (dossel 

florestal). Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo a obtenção de 

informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Serve para análise e 

mapeamento de feições geológicas e estruturais. Serve para separar e mapear áreas 

ocupadas com pinus e eucalipto. Serve para mapear áreas ocupadas com vegetação 

que foram queimadas. Permite a visualização de áreas ocupadas com macrófitas 

aquáticas (ex.: aguapé). Permite a identificação de áreas agrícolas. 

5 (1,55 – 1,75)  

Apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo para observar 

estresse na vegetação, causado por desequilíbrio hídrico. Esta banda sofre 

perturbações em caso de ocorrer excesso de chuva antes da obtenção da cena pelo 

satélite. 

6 (10,4 – 12,5)  
Apresenta sensibilidade aos fenômenos relativos aos contrastes térmicos, servindo 

para detectar propriedades termais de rochas, solos, vegetação e água. 

 

7 

 

(2,08 – 2,35)  

 

Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter informações sobre 

Geomorfologia, Solos e Geologia. Esta banda serve para identificar minerais com 

íons hidroxilas. Potencialmente favorável à discriminação de produtos 

Fonte: ROCHA, 2007 

 

O satélite Landsat opera a cerca de 700 km de altitude formando cenas com extensão de 185 x 

185 km. A distância entre o sensor e a superfície imageada determina o campo de visão 

instantânea (IFOV) que corresponde a menor área passível de identificação no terreno pelo 
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sensor em um determinado instante. Essa área mínima é representada nas imagens digitais 

pelo tamanho do elemento de resolução da cena, denominado pixel (Picture Element) e 

equivale, para o sensor TM do satélite Landsat, a um quadrado de 30 x 30 metros no terreno 

(900m²), o que define assim sua resolução espacial nominal.  

Os sensores usados nos satélites imageadores passivos podem detectar e registrar diferenças 

na energia refletida e/ou emitida pelos elementos que compõe a cena. Essas diferenças são 

exibidas em tons de cinza nas imagens digitais e representam os níveis de energia detectados 

pelo sensor. As pequenas diferenças nos níveis de energia registradas nas imagens de satélite 

relacionam-se ao número de bits usados para codificar números em formato binário, onde um 

número “x” de bits equivale ao expoente do número 2 que representa a resolução radiométrica 

do sensor. No caso do sensor TM do satélite Landsat sua resolução radiométrica é de 8 bits (2 

elevado a 8) o que equivale a 256 níveis de energia (ou Números Digitais – ND) distinguíveis 

em cada banda. Dessa forma quanto maior o número de bits de uma imagem maior é o 

potencial de distinção dos níveis de energia (ou Números Digitais – ND) registrados pelo 

sensor, ou seja, melhor é sua resolução radiométrica.  

A maioria dos satélites utilizados em sensoriamento remoto possui um período de revisita 

determinado por suas características orbitais, largura de imageamento e velocidade do satélite. 

O período de revisita de um satélite refere-se ao intervalo de tempo necessário para se obter 

imagens de um mesmo ponto na superfície terrestre, o que caracteriza sua resolução temporal. 

Os satélites da série Landsat, por exemplo, têm uma órbita de imageamento de 185 km e 

recobrem todo o planeta a cada 16 dias, ou seja, uma imagem de uma determinada área é 

obtida a cada 16 dias, determinando dessa forma sua resolução temporal. 

O potencial de utilização de imagens de satélite está ligado diretamente às propriedades dos 

sensores, a natureza do fenômeno observado e do ambiente em questão. De acordo com 

Soares Filho et al (2005), as áreas de aplicação de produtos derivados de sensoriamento 

remoto são inúmeras, tais como: uso do solo, geologia, pedologia, urbanismo, vegetação, 

agricultura, limnologia, geomorfologia, oceanografia, dentre outros, sendo imprescindível o 

conhecimento das características das imagens e dos satélites utilizados para a eficiência e 

sucesso dos estudos efetuados.  

3.4 Comportamento espectral da vegetação. 

De acordo com Ponzoni (2001) o interesse em utilizar técnicas de sensoriamento remoto nos 

estudos envolvendo a vegetação fundamenta-se na compreensão dos diversos fatores e 
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parâmetros que determinam o aspecto da cobertura vegetal em certos produtos de 

sensoriamento remoto.  

O termo Comportamento Espectral da Vegetação é freqüentemente utilizado para representar 

as características de reflectância da radiação eletromagnética (REM), pelas folhas, plantas 

individuais e conjunto de plantas. (SANTOS, 2005). 

De acordo com Rosatti (2006) a folha constitui o principal elemento no processo de interação 

da REM proveniente do sol sobre a vegetação. A característica da radiação solar refletida 

dependerá da composição química e estrutura das folhas, principalmente com relação ao tipo 

e quantidade de pigmentos fotossintetizantes, e de sua morfologia interna (figura 2) 

 

FIGURA 2: Corte transversal de uma folha. 

Fonte: ROSENDO, 2005. 

Segundo Ponzoni (2001) o fluxo da radiação eletromagnética sobre a vegetação esta sujeita, 

além das folhas, a outros elementos da própria vegetação, tais como galhos, flores e frutos, 

que em conjunto irão interagir com a radiação incidente através de dois processos: 

espalhamento e absorção.  

O processo de espalhamento, por sua vez, subdividi-se em dois sub-processos: reflexão e 

transmissão através do elemento, neste caso a folha. 
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Outros fatores importantes no comportamento da radiação eletromagnética sobre a vegetação 

estão relacionados à distribuição espacial dos elementos da vegetação, suas densidades e 

orientações, tipos fisionômicos, estágio fenológico, ângulo de incidência e azimute solares e 

pelas características topográficas do terreno. 

Cada intervalo de comprimento de onda do espectro eletromagnético interage com a 

vegetação de maneira diferenciada, podendo ser visualizada através do gráfico da curva 

espectral de uma folha verde (figura 3). 

 

FIGURA 3: Curva de reflectância típica de uma folha verde. 

Fonte: NOVO, 1989. 

O intervalo espectral mais utilizado pelos satélites imageadores, como o Landsat, varia entre 

0,38 e 2,50 micrometros (μm), sendo este intervalo subdividido em duas faixas principais: 

Faixas do visível (de 0,38 a 0,72 micrometros) e Faixas do Infravermelho (de 0,7 a 2,5 

micrometros). A faixa do visível representa o intervalo em que a visão humana é sensível à 

energia eletromagnética, e onde os vegetais a utilizam para a atividade fotossintética. Em 

sensoriamento remoto esta faixa pode ser subdividida em três regiões, de acordo com as cores 

primárias, apresentando as seguintes características ao interagir com a vegetação:  

 Região do Azul (de 0,42 a 0,49 μm) – é absorvida pelas plantas em função do teor de 

clorofila presente, sendo utilizada no processo de fotossíntese; 
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 Região do Verde (de 0,49 a 0,56 μm) – a reflexão nessa região é ligeiramente maior do 

que nas outras regiões do visível, sendo responsável pela aparência verde das plantas ao 

olho humano. 

 Região do Vermelho (de 0,65 a 0,72 μm) – região do espectro onde ocorre o pico de 

absorção da energia pelas clorofilas, sendo a principal fração da radiação solar 

responsável pela atividade fotossintética. 

A Faixa do Infravermelho, não é detectada pelo olho humano, e pode ser subdividida, 

segundo Ponzoni (2001), em duas regiões que apresentam comportamentos distintos ao 

interagir com a vegetação: 

 Região do infravermelho próximo (de 0,72 a 1,1 μm) – nessa região ocorre o pico da 

reflexão da radiação solar pela vegetação, resultante da interação da energia incidente com 

a estrutura do mesófilo no interior da folha (ROSSATI, 2006), sendo diretamente 

proporcional aos espaços intercelulares existentes. 

 Região do infravermelho médio (de 1,25 a 2,5 μm) – nessa região predomina a absorção 

em função do teor de umidade nas folhas, especificamente nos comprimentos de onda 

próximos a 1,4 e 1,9 um (NOVO, 1989), sendo a absorção diretamente proporcional à 

quantidade de água presente na vegetação.   

De maneira geral a REM nas faixas do visível sofre maior grau de absorção pelas plantas do 

que nas faixas do infravermelho, em função da concentração de pigmentos fotossintetizantes e 

da estrutura interna das folhas, respectivamente. Nesse sentido as regiões espectrais mais 

importantes na análise do vigor e densidade da cobertura vegetal referem-se as faixas do 

Vermelho (0,65 – 0,72 μm) e do Infravermelho Próximo (0,72 – 1,1 μm) o que equivale ao 

intervalo espectral das bandas 3 e 4 do sensor TM do satélite Landsat, respectivamente. O 

contraste espectral da vegetação nestas duas faixas permite fazer inferências sobre o vigor e 

densidade da cobertura vegetal nas imagens de satélite. Variações nestas características 

podem influenciar as respostas espectrais da vegetação, sendo detectados pelos sensores o que 

possibilita sua discriminação nas imagens multiespectrais. 

As características estruturais do dossel vegetal influenciam significativamente no 

comportamento da REM refletida. Ponzoni & Shimabukuro (2009) citam que geralmente 

dosséis florestais densos apresentam valores mais baixos de reflectância tanto na região do 

visível como no infravermelho próximo, se comparados a formações vegetacionais mais 
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esparsas ou abertas. Isso ocorre principalmente em função do efeito de sombreamento entre as 

folhas pela estratificação horizontal em dosséis fechados (floresta primária ou em estágio 

avançado de regeneração), que reduz a incidência da REM sobre as folhas. Por outro lado 

numa vegetação em regeneração inicial e médio, que geralmente apresentam uma estrutura 

mais esparsa ou aberta, a REM incidente é maior, favorecendo o aumento dos níveis de 

reflexão nas faixas do visível e do infravermelho. Além disso, nestas áreas a contribuição da 

resposta do solo na REM refletida também favorece o aumento da reflectância.   

Para destacar e inferir algumas características biofísicas e estruturais da vegetação nos 

produtos de sensoriamento remoto foram criados índices baseados em operações algébricas, 

principalmente sobre as bandas das imagens de satélite correspondentes às regiões do visível e 

do infravermelho próximo.  

Um dos índices mais utilizados no estudo da vegetação em imagens multiespectrais é o Índice 

de Vegetação da Diferença Normalizada (IVDN ou NDVI em inglês), que utiliza a razão 

normalizada entre o pico da absorção e da reflexão dos vegetais (faixa do vermelho e do 

infravermelho próximo, respectivamente) com o propósito de realçar o sinal da vegetação e 

permitir inter-comparações espaço-temporais mais confiáveis da atividade fotossintética e das 

variações nos parâmetros estruturais do dossel (PONZONI & SHIMABUKURO, 2009). 

Trata-se de um índice amplamente utilizado, tendo sido explorado em diferentes abordagens 

em estudos de culturas agrícolas, florestais e climáticos.   

O índice NDVI, desenvolvido por Rouse et al (1973), gera valores distribuídos em 8 bits (256 

níveis de cinza) nas imagens digitais, relacionados a valores variáveis entre -1 e +1, sendo os 

tons mais claros relacionados aos maiores valores e os tons mais escuros aos valores mais 

baixos. Matematicamente este índice pode ser representado pela equação a seguir. 

     (1) 

 

NDVI = Normalized Difference Vegetation Index; 

ρivp = reflectância na faixa do Infravermelho Próximo; 

ρv = reflectância na faixa do Vermelho. 
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Os valores mais elevados obtidos pelo NDVI relacionam-se às áreas recobertas com maiores 

quantidades de vegetação fotossinteticamente ativa (VFA), ou seja, áreas onde há uma maior 

absorção da energia eletromagnética na faixa do visível pelas plantas, especialmente na região 

do Vermelho, e intensa reflexão na faixa do infravermelho-próximo. Já os valores mais baixos 

estão relacionados às áreas com níveis reduzidos de vegetação fotossinteticamente ativa ou 

ausência total destas.  

A facilidade de cálculo do NDVI e a utilização das regiões do vermelho e do Infravermelho 

próximo em sua formulação permitem sua aplicação sobre imagens de diversos sensores 

disponíveis no mercado, possibilitando extrair informações qualitativas da cobertura florestal 

em diversas escalas. 

Muitos resultados de pesquisas que envolvem o NDVI sugerem que tal procedimento se 

transformará num instrumento extremamente útil para os ecólogos terrestres que querem 

compreender melhor o funcionamento da dinâmica e distribuição da vegetação que afetam a 

diversidade, história de vida, padrões do movimento e a dinâmica das populações animais 

(PETTORELLI et al., 2005 apud BASILE, 2006).      

3.5 Processamento Digital de Imagens de Satélite 

O uso de imagens de satélite para a extração de informações com significado físico e 

expressão espacial exige a aplicação de técnicas específicas para o correto processamento e 

uso dos dados coletados. Segundo IBGE (2001), tradicionalmente a extração de informações 

das imagens de sensoriamento remoto utilizavam metodologias analógicas, no entanto a partir 

da década de 1990, houve um incremento constante no processamento digital das imagens de 

satélite através de softwares específicos em computadores de mesa, vindo a tornar-se 

atualmente o método predominante para este fim. 

Lima e Rocha (2009) citam que o processamento digital de imagens de sensoriamento remoto 

– PDI – visa fornecer ferramentas para facilitar a identificação e a extração de informações 

contidas nas imagens, para posterior interpretação, ou seja, consiste na manipulação numérica 

das imagens digitais com objetivo de aumentar o potencial de discriminação dos alvos. 

Segundo Novo (1989) o PDI pode ser dividido basicamente em: Pré-processamento, Realce e 

Classificação.   

O primeiro passo, considerado fundamental para a confiabilidade e correto uso de imagens de 

satélite, consiste na fase de pré-processamento das imagens digitais. Esta fase, de acordo com 
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Rosatti (2006), tem o objetivo de adequar as imagens para serem efetivamente utilizadas pelos 

usuários, sendo aplicadas inicialmente três técnicas principais de manipulação: Correção 

geométrica e/ou georreferenciamento das imagens; Conversão dos números digitais (ND) em 

valores físicos e; Correção da interferência atmosférica. 

A Correção geométrica e o georreferenciamento de imagens de satélite, segundo Mather, 

(1987) apud Patrocínio (2004) consistem em transformações dos dados de sensoriamento 

remoto, de tal modo que eles adquiram as características de escala e projeção próprias de 

mapas, e tornem-se mais precisos geograficamente. Estas correções são necessárias devido às 

distorções geradas no momento de aquisição da imagem pelo sensor, resultantes, 

principalmente, de fatores como o movimento de rotação da terra, extensão da cena imageada, 

curvatura terrestre, distorções topográficas, variação de altitude, posição e velocidade do 

satélite. 

De modo geral o georreferenciamento de imagens de satélite é realizado através de pontos de 

controle de referência identificados na imagem original e num sistema de dados de referência, 

que possibilitem o ajustamento através de modelos matemáticos. Pontos de controle (PC) são 

feições passíveis de identificação na imagem e no terreno, ou seja, são feições homólogas 

cujas coordenadas são conhecidas na imagem e no sistema de referência. (CÂMARA et al, 

2001). Os pontos de controle de referência podem ser obtidos através de três fontes: aquisição 

por sistema de posicionamento global (GPS); mapas e cartas topográficas oficiais e imagens 

georreferenciadas do mesmo local.  

A mensuração da precisão do georreferenciamento é realizada através do cálculo do Erro 

Médio Quadrático (EMQ), ou Root Mean Square Error (RMS), que pondera as diferenças 

entre as coordenadas dos pontos de controle da imagem a ser ajustada e da fonte de dados de 

referência, utilizando a seguinte fórmula: 

   (2) 

X1 = Coordenada de linha calculada na imagem a ser ajustada 

Y1 = Coordenada de coluna calculada na imagem a ser ajustada 

Xorg = Coordenada original de linha do PC da fonte de referência 

Yorg = Coordenada original de coluna do PC da fonte de referência 
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Nas imagens de satélite, as informações contidas em cada cela ou pixel são números digitais 

(ND) que podem ter diferentes resoluções radiométricas. Este ND é proporcional à energia 

eletromagnética proveniente do terreno, que é então registrada em cada pixel. (IBGE, 2001). 

A Conversão destes números digitais (ND) em valores físicos, segundo Robinove (1982) apud 

Rosatti (2006), é um procedimento fundamental para a correta aplicação de indicadores 

relacionados aos aspectos biofísicos de determinados alvos, tal como o índice de vegetação 

NDVI, e também para qualquer análise envolvendo diferentes bandas e/ou diferentes 

sensores. O pressuposto, de acordo com Ponzoni & Shimabukuro (2009), é de que mesmo 

entre as bandas de um mesmo sensor não existe compatibilidade entre os números digitais 

(ND) das imagens, ou seja, os valores numéricos representados pelos pixels em cada banda 

espectral estão relacionados a grandezas físicas diferentes, apresentando interações em 

diferentes comprimentos de onda, o que torna inviável a caracterização espectral de objetos a 

partir dos NDs das imagens originais.  

De acordo com Ponzoni & Shimabukuro (2009) para a minimização desse efeito, os valores 

de ND das imagens originais devem ser transformados para a grandeza Reflectância, 

utilizando valores de Radiância mínimo e máximo pré-calibrados (LMIN e LMAX), que 

variam para cada intervalo de comprimento onda (Banda), de acordo com a tabela a seguir. 

TABELA 5 – Valores de LMIN e LMAX pré-calibrados para cada banda do satélite Landsat-5 TM. 

Parâmetros do sensor TM do satélite Landsat 5 
watts/(m

2
*esterradiano*m) 

Banda LMIN LMAX 

1 -1,5 185 

2 -3,1 342 

3 -2,7 245 

4 -2,5 270 

5 -0,45 36 

7 -0,3 19 

Fonte: Adaptado de GURTLER et al, 2005. 

 

Inicialmente deve-se converter o valor de ND para radiância (em W/Esterradiano/m²/μm) 

através dos valores tabelados de radiância mínima (Lmin) e máxima (Lmax), através da 

seguinte equação:  
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  (3) 

 
Lλ = Radiância espectral 

Lmin = valor mínimo de radiância do sensor x na banda y; 

Lmáx = valor máximo de radiância do sensor x na banda y; 

Qcal min = valor mínimo de ND; 

Qcal max = valor máximo de ND.  

 

Segundo Ponzoni & Shimabukuro (2009) os valores de radiância, obtidas nesta 

transformação, oscilam de acordo com a intensidade de radiação emitida pela fonte (Sol) e da 

energia incidente sobre a superfície, que sofre variações significativas durante o ano, podendo 

inviabilizar comparações entre imagens de satélite em diferentes datas, não sendo considerado 

por isso um parâmetro adequado para a avaliação das características espectrais de objetos. 

Dessa forma os valores de radiância por sua vez devem ser transformados em valores de 

reflectância que correspondem a valores variáveis entre 0 e 1 que representam a proporção da 

energia incidente que é refletida pelos alvos na superfície. Para esta transformação são 

utilizados parâmetros como a distância entre a Terra e o Sol (em unidades astronômicas), o 

ângulo solar zenital, irradiância solar média no topo da atmosfera, além dos valores de 

radiância já calculados. A equação utilizada é a seguinte (MARKAN & BAKER, 1986): 

    (4) 

ρap = Reflectância aparente; 

π = valor de PI (3,141592654) 

Lλ = Radiância 

d = Distância Terra-Sol em unidades astronômicas; 

Esol = Irradiância solar média no topo da atmosfera; 

θ = ângulo solar zenital. 

 



 

 

 

42 

A transformação para reflectância, segundo Maillard (2001), resulta numa imagem que 

representa a reflectância “aparente” dos alvos, ou seja, que ainda não corresponde a 

reflectância real dos objetos, pois carrega interferências dos componentes atmosféricos na 

resposta espectral dos alvos, sendo, portanto necessário minimizá-los. 

A Correção da interferência atmosférica em imagens de satélite tem o objetivo de permitir a 

caracterização espectral dos alvos na superfície de maneira mais próxima possível a realidade. 

Trata-se de um método utilizado para reduzir a degradação da resposta espectral dos alvos na 

superfície causados por processos atmosféricos que modificam a radiância solar refletida 

quando observada do espaço. 

De acordo com Ponzoni & Shimabukuro (2009) uma das formas mais utilizadas para realizar 

a correção atmosférica em imagens de satélite é a chamada Correção Atmosférica pelo Objeto 

Escuro (Dark Object Subtraction – DOS). 

O método DOS, desenvolvido por Chavez (1998), permite a minimização do espalhamento da 

radiação eletromagnética pelos constituintes atmosféricos, através da subtração dos valores de 

ND ou Reflectância de cada banda espectral de forma que os valores mínimos coincidam com 

o valor 0 (zero). Este método parte do princípio de que, em toda e qualquer cena e em 

qualquer banda espectral, existem pixels que deveriam assumir o valor de reflectância ou ND 

igual a “0” (zero), uma vez que estes não poderiam refletir radiação ou a absorveriam por 

completo (como sombras no visível e corpos d’água límpidos respectivamente) (Ponzoni & 

Shimabukuro, 2009). Dessa forma os valores mínimos excedentes (acima de zero) seriam 

atribuídos ao espalhamento atmosférico, e poderiam, portanto ser corrigidos (subtraídos) nas 

imagens digitais. Esta forma de correção é amplamente empregada em virtude de sua fácil 

implementação onde são utilizados apenas os parâmetros da própria imagem, não sendo 

necessárias informações locais no momento do imageamento, o que geralmente torna 

dispendiosa e complexa a correção atmosférica como ocorre no caso dos modelos de 

transferência radiativa.   

O resultado gerado na correção atmosférica é conhecido como Reflectância de superfície, ou 

seja, de onde é possível determinar, de maneira bastante aproximada, as assinaturas espectrais 

reais dos alvos no terreno, facilitando sua identificação e distinção nas imagens de satélite. 

Além destas etapas no pré-processamento de imagens digitais de satélite existem outras que 

utilizam técnicas de realce com o objetivo de melhorar a qualidade visual e permitir uma 

melhor interpretação dos alvos nas imagens (IBGE, 2001). Os métodos mais utilizados são: 
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 Realce de Contraste: Segundo IBGE (2001) trata-se da manipulação dos níveis de cinza 

das imagens digitais através da transformação do histograma de cada banda (que descreve 

a distribuição estatística dos níveis de cinza) com o objetivo de melhorar a qualidade das 

imagens sob os critérios subjetivos do olho humano, apresentando os dados das imagens 

de forma mais clara ao intérprete.    

 Restauração: É uma técnica de correção radiométrica cujo objetivo é corrigir as 

distorções inseridas pelo sensor óptico no processo de geração das imagens digitais 

(INPE, 2006). Consiste num tipo de filtragem sobre cada banda espectral em que é 

possível reamostrar espacialmente cada pixel, permitindo um maior detalhamento da 

imagem.  

 Composição colorida: Consiste em associar as imagens monocromáticas de cada banda 

às cores primárias RGB (Red – vermelho) / Green – verde / Blue – azul) com o objetivo 

de apresentar simultaneamente as informações de três bandas espectrais em composições 

coloridas, que facilitam e enriquecem a interpretação visual dos alvos.     

 Filtragem Espacial: é uma técnica utilizada para transformar a imagem pixel a pixel, 

considerando a informação espacial representada pela relação existente entre os pixel 

vizinhos. Segundo IBGE (2001) consiste em suavizar ou destacar determinadas 

freqüências espaciais, sendo usada para realçar bordas, feições lineares e padrões de 

textura. 

 Operações entre Bandas: de acordo com Reis et al (2005) consiste na utilização de duas 

ou mais bandas numa operação “pixel” a “pixel”, através de uma regra matemática 

definida, tendo como resultado uma banda representando a combinação das bandas 

originais. São muito utilizadas para realçar diferenças espectrais entre um par de bandas, 

tal como o índice NDVI, facilitando a identificação de determinados alvos. 

Após a adequação das imagens digitais através do pré-processamento, é possível classificar e 

agrupar os alvos presentes na imagem a partir dos vários níveis de informação espectral 

detectados. Com isso pode-se criar um único nível de informação temática (categorias ou 

classes) para cada elemento identificado, e dessa forma gerar mapas temáticos. Segundo Reis 

et al (2005) a classificação de imagens pode ser definida como o processo de extração de 

informação em imagens para reconhecer padrões e objetos homogêneos. 
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Os métodos utilizados na classificação das imagens de satélite variam com o tipo e 

complexidade do ambiente analisado, características do sensor e satélite utilizado, aspectos 

sazonais que alteram as características dos alvos e da incidência de energia solar, extensão da 

área de estudo, equipamentos e recursos humanos disponíveis, grau de conhecimento do 

ambiente por parte do intérprete, etc. Esta fase de classificação é considerada a etapa principal 

do processamento de imagens, a partir do qual são extraídas as informações necessárias para 

diversas aplicações. A classificação pode ser realizada através de três técnicas básicas:  

 Interpretação Visual; 

 Classificação Digital Não-Supervisionada; 

 Classificação Digital Supervisionada. 

A classificação de imagens de satélite através de interpretação visual consiste em identificar 

as feições impressas nessas imagens e determinar seu significado através de chaves de 

interpretação, onde é fundamental por parte do analista o reconhecimento da área a ser 

mapeada. De acordo com Soares-Filho (2000), as chaves de interpretação baseiam-se em 

características das imagens, tais como: Tonalidade, Cor, Textura, Forma, Estrutura, Sombra e 

contexto. A partir dessas características pode ser estruturado um método de identificação por 

“chaves” que se apóia em um estudo comparativo através de objetos e feições conhecidas que 

são utilizadas como guias. Um exemplo de chaves de interpretação para o mapeamento do uso 

da terra usando uma composição colorida RGB/453 do sensor ETM / Landsat 7 pode ser 

observado a seguir (Tabela 6). 

TABELA 6 – Chaves de Interpretação do uso da terra para imagens Landsat 7 ETM, na 

composição colorida RGB/453. 

 

Fonte: AZEVEDO & MANGABEIRA, 2001 
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A Classificação Digital Não-Supervisionada é utilizada quando o analista/interprete tem 

pouco ou nenhum conhecimento da área imageada. Este tipo de classificação é realizado 

através do agrupamento dos pixels das imagens segundo suas características espectrais, 

organizando-os em agrupamentos denominados de clusters (IBGE, 2001). Desse modo são 

geradas classes espectrais que podem ou não coincidir com as classes de interesse, sendo 

muitas vezes utilizadas para subsidiar posteriores classificações supervisionadas. Trata-se de 

um método automatizado onde o interprete apenas fornece como parâmetros de entrada os 

números mínimo e máximo de classes desejadas e o número de interações que o algoritmo irá 

utilizar. 

A classificação Supervisionada, de acordo com Maillard (2001), parte do princípio de que o 

intérprete já possui um conhecimento parcial da área de estudo através de dados de referência 

dessa área. Estes dados podem então ser utilizados como amostras de treinamento para o 

algoritmo de classificação, de forma que os dados referentes a cada classe temática podem ser 

generalizados para toda cena, agrupando cada pixel da imagem de acordo com as classes 

amostradas. Existem diversos algoritmos de classificação supervisionada implementados em 

aplicativos computacionais, sendo o algoritmo MaxVer ( Máxima Verossimilhança) um dos 

mais utilizados para classificação digital de imagens pixel a pixel. 

Segundo INPE (2006) o algoritmo de classificação Maxver utiliza à média e a covariância das 

amostras de treinamento para assinalar um pixel desconhecido de uma classe. Dados esses 

parâmetros, pode ser computada a probabilidade estatística de um pixel desconhecido 

pertencer a uma ou outra classe, para em seguida atribuir a este pixel a classe a qual ele tem 

maior probabilidade de pertencer, utilizando o critério de máxima verossimilhança. Com este 

classsificador é possível através de funções de densidade de probabilidade classificar pixels 

desconhecidos em cada uma das categorias ou classes definidas previamente pelo analista.  

Em qualquer procedimento de classificação de imagens de satélite o objetivo é a geração de 

mapas temáticos, que devem transmitir a realidade do terreno de forma mais precisa possível. 

Para isso deve ser verificado o nível de incerteza destes mapas através de índices de exatidão 

para que as informações obtidas possam ser utilizadas adequadamente. Segundo Mangabeira 

et al (2003) um dos parâmetros mais utilizados e eficientes na determinação da exatidão de 

mapas temáticos é o índice Kappa, que é obtido mediante a adoção de uma referência para a 

comparação dos mapeamentos produzidos. A determinação deste índice é feita com base 

numa tabulação cruzada entre as quantidades de dados amostrais de referência e da imagem 

classificada, estruturada numa matriz quadrada, denominada matriz de erros ou de confusão. 
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Após a tabulação dos pontos amostrais pode-se calcular o coeficiente Kappa através da 

fórmula: 

    (5) 

K = Coeficiente Kappa; 

N = Número de observações (pontos amostrais); 

r = Número de linhas da matriz de erro;  

xii = Observações na linha i e coluna i; 

xi = Total marginal da linha i; 

x+i = Total marginal da coluna i. 

Os resultados do Coeficiente Kappa variam de 0 a 1, indicando de forma crescente o grau de 

concordância ou exatidão do mapa classificado com relação aos dados de referência, e podem 

ser agrupados em intervalos de acordo com a tabela a seguir (Tabela 7).  

TABELA 7 – Intervalos de valor do coeficiente Kappa e respectivos graus de concordância 

segundo Landis & Koch (1977). 

Valor de Kappa Concordância 

0 Péssima 

0 – 0,20 Ruim 

0,21 – 0,40 Razoável 

0,41 – 0,60 Boa 

0,61 – 0,80 Muito boa 

0,81 – 1 Excelente 

Fonte: LANDIS & KOCH, 1977 apud FIGUEIREDO & CARVALHO, 2006. 

 

Dependendo do valor do coeficiente Kappa encontrado, e das necessidades e objetivos do 

mapeamento temático, podem ser feitas correções ou reambulações a fim de garantir um 

refinamento da qualidade informativa do mapa. Posteriormente os dados obtidos e validados 

podem ser utilizados em conjunto com outros planos de informação em ambiente SIG, 
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possibilitando sua integração e manipulação como base de dados para sistemas de suporte a 

decisão. 

3.6 Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográficas - SIG 

A extração, armazenamento e manipulação das informações provenientes do sensoriamento 

remoto requerem a utilização de técnicas de geoprocessamento através de Sistemas de 

Informação Geográficas (SIG). O geoprocessamento, segundo Câmara et al (2001), pode ser 

definido como a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento da informação geográfica, e tem influenciado de maneira 

crescente as mais diversas áreas. Com a utilização do geoprocessamento as imagens 

provenientes do sensoriamento remoto podem obter propriedades cartográficas (coordenadas 

geográficas), permitindo a medição de áreas, perímetros, distâncias e o mapeamento de temas 

diversos (JACINTHO, 2003).  

O geoprocessamento trata das diversas técnicas empregadas na coleta, armazenamento, 

processamento, análise e representação de dados com expressão espacial, isto é, possíveis de 

serem referenciados geograficamente (VETTORAZZI, 1996). O geoprocessamento é de 

grande utilidade na busca de soluções de problemas ambientais e para tomada de decisões de 

acordo com as alternativas apresentadas. 

Os SIGs (ou GIS na língua inglesa) podem ser definidos como os sistemas que realizam o 

tratamento computacional dos dados geográficos. Burrough & McDonnel (1998) apud Rocha 

(2007) definem GIS (Geographical Information Systens) como um “conjunto poderoso de 

ferramentas para coletar, armazenar, recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo 

real para um objetivo específico”.  Dessa forma, segundo Câmara (1995), o uso do 

geoprocessamento se dá por meio de aplicativos computacionais específicos, os SIGs, que 

podem ser utilizados em pelo menos três formas: 

 Como ferramenta de produção de mapas; 

 Como suporte para a análise espacial de fenômenos e; 

 Como banco de dados geográficos 
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Os componentes de um sistema de informações geográficas são o software, o hardware, os 

procedimentos de entrada, o georreferenciamento, a manipulação, a análise e a saída de dados, 

além das normas de codificação (RODRIGUES, 1990). 

A informação espacial representada pela localização no espaço geográfico de atributos pode 

ser facilmente manipulada e processada, isto em função da combinação da estatística espacial, 

dos procedimentos matemáticos e dos programas de computadores (QUATTROCHI & 

PELLETIER, 1990). 

A estrutura de um SIG, de acordo com Rocha (2007), é considerada como a mais adequada 

para a análise espacial dos dados geográficos, pois permite estabelecer relações espaciais 

entre elementos gráficos além de associá-los a atributos alfanuméricos. O SIG viabiliza dessa 

forma o armazenamento da informação geográfica paralelamente em bases gráficas e 

descritivas.  

Uma das formas de se armazenar as informações geográficas é organizá-las em um Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) que utiliza tabelas para armazenar informações não-

espaciais e dos objetos, e arquivos de coordenadas para a componente espacial destes 

(CÂMARA, 1995). 

As entidades gráficas armazenadas e manipuladas em um SIG são representadas em duas 

formas distintas: vetorial e matricial.  

No formato vetorial os dados geográficos são apresentados na forma de pontos, linhas e 

polígonos. Neste formato a localização e a feição geométrica do elemento são armazenadas e 

representadas por vértices definidos por um par de coordenadas. As vantagens desse formato, 

segundo Câmara (2001), referem-se à possibilidade de consultas espaciais, associação entre o 

atributo e a componente gráfica, facilidade para relacionar espacialmente objetos contíguos, 

enquanto as desvantagens relacionam-se principalmente a problemas com erros geométricos, 

dificuldade de representação de fenômenos contínuos, limitações na simulação e modelagem 

espacial. 

No formato matricial (raster) o terreno é representado por células (pixels) definidas por 

matrizes de linhas e colunas, onde cada pixel apresenta um valor referente ao atributo, 

possibilitando também associar linhas e colunas às coordenadas x e y. As vantagens deste 

formato incluem a facilidade de representar a informação geográfica de maneira contínua, 

facilidade para a simulação e modelagem espacial, além de ser mais adequado para o 
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armazenamento e manipulação de imagens de sensoriamento remoto. Já as desvantagens 

referem-se principalmente a dificuldades para relacionamentos espaciais e problemas para a 

associação a banco de dados.  

O SIG consiste de uma maneira mais ampla, num ambiente de armazenamento, tratamento e 

análise de dados, aplicação de modelos e processamento de séries temporais, onde é possível 

visualizar cenários passados, atuais e simular cenários futuros (CALDAS, 2006). Os SIGs 

permitem a manipulação e integração de dados espaciais de tipos e fontes variadas e em 

grande volume de maneira eficiente e rápida, contornando dificuldades logísticas existentes 

nos estudos em grandes escalas.   

Para a ecologia da paisagem, os SIG’s são uma ferramenta fundamental, especialmente 

quando permitem a manipulação de modelos e dados reais e a transferência de informações 

implícitas para análises explícitas (FARINA, 1998, apud VALENTE, 2001). 

Diversos aplicativos computacionais vêm sendo desenvolvidos para a análise quantitativa da 

estrutura da paisagem através da estatística espacial, tais como as métricas de ecologia da 

paisagem, e que podem ser utilizadas no próprio ambiente SIG.  

Esses programas caracterizam a fragmentação de uma paisagem, fornecendo valores 

quantitativos de extensão de área e de distribuição espacial dos diferentes tipos de fragmentos 

que compõem uma paisagem (HESSBRURG et al., 2000 apud VALENTE, 2001). Dentre os 

programas mais utilizados na analise espacial da paisagem, destaca-se o FRAGSTATS, que 

segundo McGarical & Marks, (1995) conta com mais de 50 índices, ou métrica da paisagem. 

Além deste, existem extensões desenvolvidas para SIG que comportam um número variado de 

métricas para análise espacial da paisagem como a extensão V-LATE (Vector-based 

Landscape Analysis Tools Extension), que realiza os cálculos sobre arquivos em formato 

vetorial e que foi desenvolvido pelo centro de geoinformática da Universidade de Saulsburgo 

– Alemanha, para ser utilizado em conjunto com o SIG ArcGis da empresa norte-americana 

ESRI (Environmental Systems Research Institute). 

3.7 Área de Estudo 

A área de estudo compreende o município de Juiz de Fora, que está localizado na mesorregião 

da Zona da Mata do estado de Minas Gerias entre as coordenadas 21°41’ e 21°57’ de latitude 

Sul e 43°20’ e 43°45’ de longitude Oeste (figura 4). Juiz de Fora possui uma localização 

privilegiada do ponto de vista econômico, situando-se entre as três maiores regiões 
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metropolitanas do Brasil – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Segundo o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano, PDDU (PJF, 2004), o município ocupa uma área total 

de 1.429,8 km², sendo que da população total do município, 99,16% é considerada urbana, 

ultrapassando a marca dos 513.000 habitantes, de acordo com as estimativas do IBGE em 2007. 

 

FIGURA 4: Localização do município de Juiz de Fora. 

 

A paisagem do município de Juiz de Fora encontra-se no domínio dos mares de morros 

florestados (AB’ SÁBER, 2003), que é caracterizado por apresentar um relevo movimentado 

com vertentes convexas ou côncavo-convexas e planícies meândricas, que originalmente eram 

recobertos, de modo predominante, por vegetação de floresta Estacional semidecidual, um 

subtipo fitofisionômico da Mata Atlântica. 

Segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992) a vegetação original do 

município de Juiz de Fora pode ser classificada como Floresta Estacional Semi-Decidual Sub-

montana, que se caracteriza pela dupla estacionalidade foliar, típica de climas com duas 

estações bem definidas com a precipitação anual variando entre 1500 e 2000 mm, e onde a 

proporção dos indivíduos arbóreos que perdem suas folhas durante o inverno (caducifólias) 
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situa-se entre 20 e 50%. Este tipo de formação vegetacional ocorre nas encostas interioranas 

das serras marítimas estendendo-se do Sul da Bahia ao sudoeste do Paraná, normalmente 

localizadas em altitudes que variam entre 700 e 1100 m. 

Segundo a classificação de Koppen, Juiz de Fora possui clima Cwb (tropical de altitude) com 

concentração das chuvas nos meses de outubro a abril e estação seca de maio a setembro. De 

acordo com índices pluviométricos coletados de 1970 a 2007 pelo Laboratório de 

Climatologia e Análise Ambiental da UFJF apresenta média anual de 1.536mm (figura 10), 

enquanto a temperatura média anual situa-se em torno de 18,8°C, sendo a média do mês mais 

quente (fevereiro) 21,7°C e a do mês mais frio (julho), 16,3°C (GARCIA, 2007). 

A ocupação do município de Juiz de Fora tem origem no Ciclo do Ouro no início do século 

XVIII quando foi aberto o Caminho Novo para o transporte de ouro da região de Vila Rica 

(Ouro Preto) até o porto do Rio de Janeiro. A partir do século XIX a ocupação se intensificou, 

sendo o município de Juiz de Fora o cenário de diferentes atividades econômicas 

desenvolvidas de modo mais significativo, baseados na intensa exploração do solo, nas 

atividades industriais e, mais recentemente na intensificação da urbanização.  

A cafeicultura foi a principal responsável pela supressão e fragmentação de grande parte da 

vegetação nativa no meio rural, e no qual, segundo Souza et al (2009) a constante implantação 

de lavouras impôs novas derrubadas para a exploração de terras ainda não cultivadas.  

A partir do declínio da produção de café no início do século XX as terras passaram a dar lugar 

às pastagens para serem utilizadas na pecuária leiteira de pequeno porte. Porém essa atividade 

não tomou proporções antes atingidas pela cafeicultura, levando então à existência de campos 

abandonados, que juntamente com a redução das atividades econômicas no meio rural, 

permitiu uma recuperação de áreas antes florestadas com a formação de mata secundária 

nessas áreas (SANTIAGO et al, 2007). Dessa época em diante a economia do município 

passou a se concentrar nas atividades industriais e no comércio de bens e serviços 

predominantemente na área urbana de Juiz de Fora.  

Atualmente o município de Juiz de Fora se caracteriza pela predominância de atividades 

diversificadas no perímetro urbano onde se concentra 99% da população do município, 

enquanto as áreas rurais e os distritos permanecem estagnados com atividades agropecuárias 

pouco expressivas.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Materiais e Equipamentos 

Para este trabalho foram utilizados materiais obtidos gratuitamente do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), da Prefeitura municipal de Juiz de Fora (PJF) e da base de dados 

Geocover do projeto Global Land Cover Facility (GLCF). Os equipamentos utilizados 

consistiram basicamente em materiais de informática (hardware e softwares).  

4.1.1 Materiais 

 Mapas Digitais 

Para a delimitação da área de estudo foram utilizados arquivos vetoriais georreferenciados do 

município de Juiz de Fora contendo os limites administrativos do município, adquirido junto a 

Prefeitura de Juiz de Fora. 

 Imagens de Satélite 

Para o mapeamento da cobertura da terra e análise dos fragmentos florestais no município de 

Juiz de Fora foram utilizadas imagens do sensor TM do satélite LANDSAT 5 na órbita/ponto 

217/75 nas datas de passagem de 27/08/1987 e 05/09/2008, contendo as bandas espectrais 1, 

2, 3, 4, 5 e 7, que foram adquiridas gratuitamente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) no site http://www.dgi.inpe.br/CDSR/.  

As cenas das datas de 27/08/1987 e de 05/09/2008 foram as que apresentaram as melhores 

condições para o trabalho em virtude do baixo grau de cobertura de nuvens (inferior a 10% de 

cada cena), além de estarem num período hidrologicamente mais seco do ano, o que 

possibilitou uma maior diferenciação entre os fragmentos florestais e os demais elementos da 

imagem nos dois períodos citados.  

Para a obtenção de melhores resultados na correção geométrica/georreferenciamento das 

imagens obtidas do INPE, foram utilizadas como referência, imagens ortoretificadas do sensor 

TM do satélite Landsat-5 na órbita/ponto 217/75 data de passagem de 05/08/1985 e do sensor 

ETM+ do satélite Landsat-7 na mesma órbita/ponto e data de passagem de 10/09/2001, com 

as bandas espectrais 1, 2, 3, 4, 5 e 7, ambas adquiridas gratuitamente na base de dados 

Geocover da Universidade de Maryland, através do projeto Global Land Cover Facility 

(GLCF) no site: http://glcf.umiacs.umd.edu/index.shtml  

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/
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De acordo com Tavares Júnior et al (2009) os dados GeoCover representam uma fonte 

alternativa e gratuita a realização do georreferenciamento, bem como de sua utilização para 

procedimentos de processamento digital de imagens, dentre outros objetivos. O GeoCover 

consiste em um mosaico de imagens Landsat que foram ortoretificadas e processadas com um 

alto padrão de qualidade, sendo comumente adotados para a execução do 

georreferenciamento. 

4.1.2 Equipamentos 

Os equipamentos utilizados neste trabalho foram: 

 Sistema de Informação Geográfica (SIG): ArcGis 9.2 (ESRI 2006). 

 Aplicativos para Processamento Digital de Imagens de satélite: ENVI 4.6 (ITT 2007) e 

SPRING 5.0.6 (INPE 2009); 

 Pacote de aplicativos Windows Microsoft Office 2003;  

 Microcomputador: memória RAM 3GB, HD 320GB, conexão internet,  impressora, e 

periféricos; 

4.2 Elaboração da base de dados cartográficos 

Os arquivos adquiridos que formaram a base de dados cartográficos foram georreferenciados 

na projeção UTM/fuso 23 Sul, meridiano central 45° WGr e Datum horizontal Sad69. Foram 

utilizados os softwares ArcGis 9.2, Envi 4.6 e Spring 5.0.6 para a seleção, 

georreferenciamento e processamento das informações armazenadas. O procedimento para 

montagem da base de dados cartográficos foi efetuado seguindo os procedimentos descritos 

nos sub-itens a seguir. 

4.2.1 Aquisição e pré-processamento das imagens do satélite Landsat-5 TM 

Foram obtidas as imagens Landsat-5 TM em formato geotiff (raster) no site do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, após a identificação da órbita e ponto da cena 

desejada (figuras 5 e 6).  
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FIGURA 5: Grade de cenas do satélite Landsat-5 TM sobre o estado de Minas Gerias, com 

destaque para a cena utilizada no trabalho. 

 

 

 

FIGURA 6: Detalhe da interface para acesso às imagens da cena 217/75 no site do INPE 

(http://www.dgi.inpe.br/CDSR/). 

 

http://www.dgi.inpe.br/CDSR/


 

 

 

55 

Após a obtenção das imagens, a etapa de pré-processamento consistiu inicialmente na junção 

dos arquivos digitais das bandas 1,2,3,4,5 e 7 em um único arquivo “meta” gerado no 

software ENVI 4.6, sendo posteriormente gravado em formato geotiff. 

 Correção geométrica (georreferenciamento) 

Em seguida para a correção geométrica das imagens foram selecionados pontos de controle 

sobre as imagens Landsat ortoretificadas obtidas da base de dados Geocover (imagem base) e 

sobre as imagens Landsat obtidas do INPE (imagem a ser ajustada). Foram priorizadas feições 

consideradas pouco variáveis no tempo, e que pudessem ser identificadas em ambas as 

imagens para a realização do ajustamento. Tais pontos consistiram basicamente em 

cruzamentos de estradas, vias e confluência de rios. A necessidade deste procedimento sobre 

as imagens Landsat-5 obtidas do INPE se deve em função do nível de correção em que estas 

cenas são disponibilizadas, possuindo um deslocamento considerável em relação à posição 

real no terreno. 

Para as cenas de 27/08/1987 e 05/09/2008 foram selecionados 22 pontos de controle, que 

foram distribuídos no entorno e no interior do município de forma a gerar melhores resultados 

para o ajustamento/georreferenciamento sobre a área de estudo (figuras 7 e 8).  

 

 

FIGURA 7: Valores de RMS e distribuição dos pontos de controle sobre a imagem Landsat 

de 27/08/1987 do INPE para o ajustamento à imagem Landsat Geocover de 1985. 
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FIGURA 8: Valores de RMS e distribuição dos pontos de controle sobre a imagem Landsat 

de 05/09/2008 do INPE para o ajustamento à imagem Landsat Geocover de 2001. 

 

Após a seleção dos pontos de controle e ajustamento às imagens Geocover obteve-se um Erro 

Quadrático Médio (RMS) de 0,36 pixels (10,8m) para a imagem de 1987 e 0,27 pixels (8,1m) 

para a imagem de 2008. A técnica de ajuste para o georreferenciamento foi realizada através 

de um método de transformação polinomial de 1º grau, disponível no software ENVI. 

Após o ajustamento foi realizado o recorte das cenas utilizando o polígono vetorial referente 

ao município de Juiz de Fora para o redimensionamento da área de estudo, facilitando o 

processamento dos dados (figura 9). O método de recorte utilizou a ferramenta ROI (Region 

of Interesting) do software ENVI, que permitiu manter todas as bandas espectrais (bandas 

1,2,3,4,5 e 7) em um mesmo arquivo geotiff. 
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FIGURA 9: Composição colorida das bandas 5(R) 4(G) 3(B) das imagens do satélite Landsat TM5 de 27/08/1987 e 05/09/2008 

georreferenciadas e redimensionadas para a área de estudo. 
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As imagens georeferenciadas e redimensionadas foram posteriormente tratadas no software 

Spring 5.0.6 para a realização do processo de restauração, no qual a resolução espacial de 30m 

dos pixels originais foi reamostrada para 15m. Segundo INPE (2006) este procedimento utiliza 

um filtro linear com base nas características de cada banda espectral do satélite Landsat-5 para a 

reamostragem, o que possibilitou um ganho de informações, viabilizando sua utilização em 

escalas de maior detalhamento, como pode ser observado na figura a seguir. 

 

 

FIGURA 10: Detalhe da imagem Landsat-5 TM de 2008 em composição colorida nas bandas 

5(R) 4(G) 3(B) com resolução espacial original de 30m (A) e a mesma imagem restaurada para 

resolução de 15m (B). 

 

 Correção Atmosférica – Dark Object Subtract - DOS 

Após a restauração as imagens foram corrigidas do espalhamento atmosférico através do método 

Dark Object Subtract – DOS segundo Chavez (1988). Para a utilização desta metodologia foi 

gerado o histograma de freqüência de pixels em cada ND na banda 1 no software ENVI através 

da ferramenta “calcular estatísticas”. A partir deste histograma, segundo metodologia de Gürtler 

et al (2005), foi calculado o maior valor de crescimento relativo (C%), ou seja, o crescimento 

percentual do número de pixels em um determinado ND com relação ao ND anterior.  Com isso 
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foi possível identificar o valor a ser subtraído em cada banda de forma a minimizar o 

espalhamento atmosférico nas imagens.  

 Conversão de ND para reflectância 

Após a correção atmosférica, os valores dos Números Digitais (ND) das imagens Landsat-5 TM 

de 1987 e 2008 foram convertidos para reflectância através de uma rotina em planilha Microsoft 

Excel disponibilizada pelo INPE, segundo metodologia de Gürtler et al (2005). Nesta planilha 

estão implementadas as equações utilizadas para a transformação dos ND’s das imagens originais 

em reflectância, utilizando parâmetros de entrada como tipo de sensor, data da imagem e ângulo 

de elevação solar (em graus). A partir destes parâmetros foram calculados, na planilha, os valores 

a serem aplicados sobre os ND’s de cada banda espectral. Os valores obtidos foram utilizados 

para a transformação do ND em reflectância no software ENVI através da ferramenta 

“matemática de bandas”.  As equações obtidas para a transformação das bandas das imagens de 

cada ano são apresentadas na tabela a seguir (Tabela 8).  

 

TABELA 8 - Equações utilizadas para transformação dos ND’s das imagens originais em 

reflectância. 

BANDAS 
EQUAÇÕES 

1987 2008 

Banda 1 0,001835527 * ND 0,001622935 * ND 

Banda 2 0,003634585 * ND 0,003213624 * ND 

Banda 3 0,003094866 * ND 0,002736416 * ND 

Banda 4 0,005058173 * ND 0,004472331 * ND 

Banda 5 0,003129634 * ND 0,002767158 * ND 

Banda 7 0,004557226 * ND 0,004029404 * ND 

 

Um exemplo das correções executadas sobre as imagens Landsat-5 TM originais pode ser 

observado na figura a seguir, onde foram gerados os gráficos das assinaturas espectrais de um 

pixel numa área coberta por floresta densa (Poço D’Antas) na imagem original e na imagem 

corrigida, respectivamente (figura 11). 
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(A)  Curva Espectral - Imagem Original
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(B)  Curva Espectral - Imagem Reflectância
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FIGURA 11: Comparação entre as assinaturas espectrais de um pixel em uma área de floresta na 

imagem Landsat-5 TM de 2008: (A) Curva espectral na imagem original em ND, (B) Curva 

espectral na imagem final convertida em reflectância de superfície. 

 

Nesta figura é possível observar que no gráfico A a resposta espectral da vegetação nas bandas do 

visível (TM 1, 2 e 3) encontra-se elevadas, principalmente na banda do azul (TM 1). Isso ocorre 

em função do menor comprimento de onda nesta região que por esse motivo sofre maior 

interferência dos constituintes atmosféricos, resultando em maior quantidade de REM refletida de 

volta para o sensor. Com a transformação para reflectância e a minimização da interferência 

atmosférica (gráfico B) as bandas do visível (TM 1, 2 e 3) passaram a apresentar uma baixa 

resposta espectral, em contraste com a alta reflexão na faixa do infravermelho próximo (TM 4), o 

que corrobora o padrão do comportamento espectral da vegetação, onde a maior parte da energia 

na região do visível é absorvida na fotossíntese enquanto que a energia na região do 

infravermelho próximo é descartada, resultando numa intensa reflexão.    

4.2.2 Elaboração do mapa de Uso e Cobertura da terra de 1987 e 2008 

Para a elaboração do mapa de Uso e cobertura da terra foram utilizadas as imagens digitais pré-

processadas e recortadas do satélite Landsat-5 TM, para a identificação das principais classes de 

cobertura da terra do município, onde foi aplicado o procedimento de classificação digital 

supervisionada no software ENVI através do algoritmo de Máxima Verossimilhança (Maximun 

Likelihood). A definição das classes de cobertura da terra foi adaptada do sistema de 

classificação do Manual de Uso da Terra do IBGE (IBGE, 2006). 
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O primeiro passo para a identificação das classes de cobertura, foi a elaboração de uma 

composição colorida RGB com as bandas 5, 4 e 3 respectivamente, a fim de permitir uma análise 

visual das cenas para a definição da legenda temática de cobertura da terra. Esta composição 

colorida (RGB/543) segundo INPE (2006) mostra mais claramente os limites entre o solo e a 

água, com a vegetação mais discriminada, aparecendo em tonalidades de verde e rosa (figura 12). 

 

FIGURA 12: Detalhe de uma composição colorida RGB/543 do sensor TM do satélite Landsat-

5, na área urbana de Juiz de Fora. 

Também foram utilizados os arquivos “meta” contendo as bandas 1,2,3,4,5 e 7 para a realização 

de testes sobre as assinaturas espectrais dos alvos. Com isso foram geradas no software ENVI os 

gráficos das assinaturas espectrais das principais classes de cobertura que foram identificados nas 

cenas:  

 Solo exposto (solo desprotegido sem cobertura vegetal); 

 Floresta (vegetação arbórea em estágio avançado de desenvolvimento); 

 Capoeira (vegetação em estágio inicial e médio de regeneração); 

 Pastagem (vegetação rasteira / herbácea / cultura agrícola); 

 Área urbana (ocupação antrópica consolidada); 
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 Corpo d’água (Rios, açudes e represas). 

 Queimadas (Áreas de pastagem recentemente queimadas)  

A identificação destes elementos foi auxiliada por imagens de alta resolução do levantamento 

aerofotográfico de Juiz de Fora do ano 2000 e de imagens do aplicativo Google Earth (2006), 

através de interpretação visual. Outro auxílio importante foi o conhecimento prévio do local de 

estudo que possibilitou a identificação dos tipos de cobertura presentes em determinados locais.  

As assinaturas espectrais médias de cada elemento constante da legenda assim como suas 

aparências na composição colorida RGB/543 do satélite Landsat foram geradas no software 

ENVI e são apresentadas nas figuras a seguir. 

Assinatura Espectral - Classes de Cobertura da  terra
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FIGURA 13: Assinaturas espectrais médias das classes de cobertura da terra do município de 

Juiz de Fora. 
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FIGURA 14: Assinaturas espectrais das classes Floresta e Capoeira – Landsat 2008. 

 

 

FIGURA 15: Assinaturas espectrais das classes Solo exposto e Área urbana – Landsat 2008. 
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FIGURA 16: Assinaturas espectrais das classes Pastagem e Corpo hídrico – Landsat 2008. 

 

 

FIGURA 17: Assinatura espectral da classe Área queimada – Landsat 2008. 

 

Com a definição da legenda temática e das assinaturas espectrais dos alvos foi possível coletar 

amostras de cada elemento (classe) nas imagens digitais corrigidas para o treinamento do 

algoritmo classificador. Os gráficos das assinaturas espectrais facilitaram o processo de definição 

e seleção das áreas amostrais de cada classe. Estas amostras foram delimitadas com a ferramenta 

ROI (Regions of Interesting) do software ENVI sobre cada alvo de interesse. Em seguida foi 

aplicada a classificação supervisionada MaxVer com base nas amostras de treinamento coletadas, 
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que possibilitou a identificação de regiões com características espectrais semelhantes e o 

agrupamento das mesmas nas classes temáticas pré-definidas.  

Para atenuar a presença de pixels isolados, que causam uma “poluição” visual em imagens 

classificadas pelo algoritmo MaxVer, estas foram exportadas em formato geotiff para o software 

ArcGis 9.2 onde foi aplicada uma filtragem através da ferramenta “filtro predominante” em que 

uma máscara de 3x3 pixels realiza uma varredura em toda a cena agrupando os pixels isolados de 

acordo com os valores (classes) dos pixels vizinhos, possibilitando dessa forma “suavizar” a 

imagem classificada.  

Em seguida, para verificar a precisão do mapeamento temático, foram distribuídos pontos de 

controle na imagem classificada de 2008 para comparação com dados de referência. Foi utilizada 

a amostragem sistemática, onde foram distribuídos 176 pontos de controle na imagem 

classificada do município de Juiz de Fora e em seguida identificadas as classes correspondentes a 

cada ponto. Posteriormente estes pontos foram exportados para o formato KML (Keyhole Markup 

Language) e reprojetados para o Datum WGS84 para possibilitar sua analise sobre imagens de 

alta resolução espacial no aplicativo Google Earth (dados de referência). A distribuição dos 

pontos de controle obedeceu a uma eqüidistância de 3 km por ponto, sendo necessário apenas 

alguns pontos adicionais que foram inseridos manualmente sobre as classes que não foram 

contempladas na amostragem sistemática, como pode ser observado na figura a seguir. 
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FIGURA 18: Distribuição dos pontos de controle para avaliação da precisão temática da imagem 

classificada de 2008. 

 

Os pontos de controle foram sobrepostos às imagens do aplicativo Google Earth para a 

verificação da concordância ou não com as classes determinadas pela classificação da imagem 

Landsat. Apesar das imagens do aplicativo Google Earth estarem com uma defasagem temporal 

média de 2 anos em relação a imagem Landsat de 2008 foi possível estabelecer comparações 

satisfatórias entre as classes temáticas, exceto para a classe “Queimada” que por sua 

característica sazonal não obteve concordância entre as duas imagens.   

Após a verificação montou-se uma matriz com os números de pontos amostrais em cada classe, 

com base na imagem de referência e na imagem classificada (tabela 9). 
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TABELA 9 – Matriz de concordância obtida para a verificação da acurácia temática da imagem 

classificada de 2008. 

IMAGEM 
CLASSIFICADA 

DADOS DE REFERÊNCIA (GOOGLE EARTH) 

ACERTO 
PTS 

TOTAL CORPO 
D’ÁGUA 

ÁREA 
URBANA 

CAPOEIRA FLORESTA PASTAGEM QUEIMADA 
SOLO 

EXPOSTO 

CORPO D’ÁGUA 9             9 9 

ÁREA URBANA   9 1   1   1 9 12 

CAPOEIRA     12 3 5     12 20 

FLORESTA     3 28       28 31 

PASTAGEM   2 6 3 78 1 2 78 92 

QUEIMADA         4 0   0 4 

SOLO EXPOSTO     1   3   4 4 8 

TOTAL 9 11 23 34 91 1 7 140 176 

Amalo = Número de acertos em cada classe. 

 

A partir dessa matriz foi calculado o índice de precisão Kappa, através da equação (5). Após o 

cálculo do índice Kappa obteve-se uma precisão de 0,78 da imagem classificada de 2008 com 

relação aos dados de referência, o que segundo Landis & Koch (1977) apud Figueiredo & 

Carvalho (2006) é considerada uma concordância muito boa (0,61 a 0,80), não sendo necessário, 

portanto, a correção do mapa temático gerado.    

Na imagem classificada de 1987 não foi utilizado o coeficiente Kappa para a verificação da 

precisão temática, pois não foi possível encontrar uma base de dados de referência para esta data, 

limitando-se apenas a verificação através de interpretação visual.  

4.2.3 Seleção e cálculo das métricas dos fragmentos florestais 

Para o cálculo das métricas dos fragmentos florestais, as imagens classificadas de 1987 e 2008 

em formato geotiff (raster) foram convertidas para o formato shape, no SIG ArcGis, o que 

possibilitou a conversão das classes temáticas em formato raster para feições poligonais em 

formato vetorial – shape. Dessas feições foram selecionados apenas os polígonos referentes à 

classe “floresta”, e gravadas como um novo arquivo vetorial. Em seguida foi realizado o cálculo 

das áreas e perímetros de cada fragmento florestal através da ferramenta Calculate Tool da 

extensão Xtools Pro do SIG ArcGis 9.2. Dessa forma foram calculadas a área em hectares e o 
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perímetro em quilômetros de cada polígono (fragmento), os quais foram armazenados na tabela 

de atributos dos referidos polígonos. 

 

FIGURA 19: Interface gráfica da ferramenta Calculate Tool da extensão Xtools Pro utilizada no 

cálculo do perímetro e área dos fragmentos florestais. 

 

De posse da área e perímetro de cada fragmento florestal foram excluídos os fragmentos menores 

do que 1 há. Esse procedimento foi pertinente para uma análise mais detalhada dos fragmentos de 

áreas mais significativas, além de viabilizar o processamento computacional mais eficiente dos 

parâmetros estatísticos dos fragmentos maiores. Não se desconsiderou, no entanto o valor de 

pequenos fragmentos para a conservação, pois sabe-se de sua importância como “stepping 

stones”, porém foi necessário excluí-los para a eficiência do procedimento. 

A análise espacial dos fragmentos selecionados (em formato vetorial) foi realizada através da 

extensão gratuita V-LATE (Vector-based Landscape Analysis Tools Extension) do SIG ArcGis 

9.2, que disponibiliza as principais métricas que são utilizadas em estudos de Ecologia da 

Paisagem.  
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FIGURA 20: Interface gráfica da extensão V-LATE utilizada no cálculo das métricas dos 

fragmentos florestais. 

 

Além do tamanho e perímetro, calculados anteriormente, foram calculadas através desta extensão 

as métricas referentes ao índice de forma, distância ao vizinho mais próximo (grau de isolamento) 

e área nuclear (área core), que também foram armazenadas na tabela de atributos dos polígonos 

vetoriais.  

4.2.4 Geração do Índice de Vegetação da Diferença Normalizada (NDVI). 

Para a geração do índice NDVI foram utilizadas as imagens Landsat de 1987 e 2008 corrigidas, 

onde foram selecionadas as bandas 3 e 4, correspondentes às faixas do Vermelho e do 

Infravermelho-Próximo, respectivamente. No software ENVI foi utilizada a ferramenta 

“matemática de bandas” para o cálculo do NDVI através da equação da página 37 (equação 1). 

4.2.5 Classificação dos fragmentos florestais. 

A classificação dos fragmentos florestais selecionados considerou a estrutura espacial através do 

agrupamento dos valores das métricas referentes ao tamanho, índice de forma, área nuclear, e 

isolamento. A distância linear de profundidade de borda para o cálculo da área nuclear foi 

estipulada em 50m segundo Múrcia (1995) apud Almeida (2008). 
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A classificação do vigor dos fragmentos selecionados foi realizada através da obtenção dos 

valores médios do índice NDVI. Para isso foi realizado o cálculo do valor médio do NDVI de 

cada fragmento através da ferramenta “zonal statistics” do SIG ArcGis. Esta ferramenta permitiu 

extrair os parâmetros estatísticos do NDVI para cada fragmento, usando como máscara de 

informação os polígonos vetoriais referentes aos fragmentos florestais.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Mapa temático do uso e cobertura da terra – 1987 e 2008. 

Após o pré-processamento e classificação supervisionada das imagens digitais do satélite Landsat 

TM5 foi gerado o mapa temático de Uso e Cobertura da Terra do município de Juiz de Fora, nas 

datas de 27/08/1987 e 05/09/2008, conforme os mapas apresentados a seguir (figuras 21 e 22).  
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FIGURA 21: Distribuição das classes de Uso e cobertura da terra no município de Juiz de Fora, 27/08/1987. 
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FIGURA 22: Distribuição das classes de Uso e cobertura da terra no município de Juiz de Fora, 05/09/2008. 
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As áreas ocupadas por cada classe de uso e cobertura da terra no município de Juiz de Fora nos 

anos de 1987 e 2008 podem ser observados nas tabelas a seguir (tabelas 10 e 11).  

 

TABELA 10 – Quantificação do Uso e cobertura da terra do município de Juiz de Fora, 1987. 

 
CLASSE ÁREA – km² ÁREA - % 

Área Urbana 65,87 4,59 

Capoeira 82,55 5,75 

Corpo D’água 6,25 0,44 

Floresta 294,8 20,53 

Pastagem 969,26 67,52 

Queimada 13,72 0,96 

Solo exposto 3,17 0,22 

TOTAL 1435,62 100 

 

 

 

TABELA 11 – Quantificação do Uso e cobertura da terra do município de Juiz de Fora, 2008. 

 
CLASSE ÁREA – km² ÁREA - % 

Área Urbana 73,84 5,14 

Capoeira 162,61 11,33 

Corpo D’água 6,95 0,48 

Floresta 315,79 22,00 

Pastagem 856,49 59,66 

Queimada 5,44 0,38 

Solo exposto 14,5 1,01 

TOTAL 1435,62 100 
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FIGURA 23: Área percentual ocupada por cada classe de Uso e cobertura da terra no município 

de Juiz de Fora, em 1987 e 2008. 

 

 

A partir do mapeamento temático do uso e cobertura da terra realizado através da classificação 

digital das imagens do satélite Landsat-5 TM nas datas selecionadas foi possível constatar 

alterações significativas na paisagem do município de Juiz de Fora no ano de 2008 em 

comparação a 1987, como pode ser observado na tabela a seguir. 

 

TABELA 12 – Variações nas áreas ocupadas por cada classe de Uso e cobertura da terra no 

município de Juiz de Fora entre 1987 e 2008. 

CLASSE VARIAÇÃO – 1987 / 2008 

Área Urbana 12,10% 

Capoeira 96,98% 

Corpo D’água 11,20% 

Floresta 7,12% 

Pastagem -11,63% 

Queimada -60,35% 

Solo exposto 357,41% 
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 Área Urbana 

Inicialmente nota-se que a classe área urbana sofreu um aumento na área ocupada de cerca de 

12% no período, como resultado da implantação de novas estruturas urbanas no município em 

função do crescimento da cidade de Juiz de Fora. 

 Capoeira 

Com relação às áreas ocupadas por vegetação em estágio médio e avançado de regeneração 

(capoeira) observa-se um expressivo aumento em 2008 comparado a 1987 de quase 97%, sendo 

que esta classe passou a ocupar 11,33% da área total do município. Este fato pode ser explicado 

por dois fatores básicos. O primeiro refere-se a possível recuperação e regeneração de áreas 

abandonadas, com presença de pastagem, e a formação de novas áreas de capoeira. O segundo 

fator tem relação com a possível presença de formações de Eucalipto e Pinus (plantações 

comerciais) em estágio inicial de desenvolvimento na paisagem do município, onde o 

comportamento espectral destas formações apresentam alta similaridade com áreas de vegetação 

natural em estágios iniciais de sucessão, em razão da alta produtividade primária presente em 

ambas as áreas, impossibilitando por isso a diferenciação eficaz entre estas duas fisionomias nas 

imagens. Dessa forma o aumento significativo das áreas de capoeira pode ser atribuído à 

combinação destes dois fatores com a predominância de um ou de outro no processo. 

 Floresta 

De forma semelhante as formações de Eucalipto e Pinus em estágios mais desenvolvidos 

apresentam resposta espectral bastante similar aos de remanescentes florestais nativos (classe 

floresta), o que gera grandes dificuldades na distinção destas fisionomias nas imagens de satélite. 

Em razão desta dificuldade a classe temática Floresta englobou todas as formações florestais em 

estágio de desenvolvimento avançado, ou seja, tanto formações florestais nativas como áreas de 

reflorestamento comercial (Eucalipto e/ou Pinus) que possam haver no município. Dessa forma o 

aumento das áreas de floresta constatado no período pode ser o resultado combinado da 

regeneração natural em algumas áreas com o aumento das atividades silviculturais observados no 

município e região nos últimos anos, onde grandes áreas têm sido utilizadas para a implantação 

de Eucalipto e Pinus para fins comerciais. 
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 Corpo d’água 

A classe temática Corpo D´água apresentou no período um aumento de cerca de 11% na área 

ocupada. Este fato pode parecer contraditório, pois a tendência natural é a do aumento 

progressivo do assoreamento dos corpos hídricos no decorrer do tempo e consequentemente a 

redução do volume, no entanto as imagens Landsat detectam apenas os dados na superfície, ou 

seja, apenas a área superficial dos corpos d’água. Dessa forma possíveis intervenções como 

construção de barragens, lagos ou açudes que tenham ocorrido neste intervalo podem ser as 

causas do aumento da área ocupada por esta classe. 

 Pastagem  

Com relação à redução de 11,63% nas áreas de pastagem, esta tendência pode estar relacionada a 

possíveis processos de regeneração, com a formação de capoeiras, em locais antes ocupadas por 

pastagens. Além disso, estes locais tem sido utilizados para a implantação de reflorestamentos 

comerciais, o que tem se tornado uma prática comum em áreas subutilizadas ou abandonadas na 

zona rural do município. Outro fator de influência é a expansão da área urbana do município no 

período que se deu principalmente sobre áreas antes ocupadas por pastagens. Apesar da redução 

na área ocupada, nota-se que a classe temática Pastagem representa a matriz dominante da 

paisagem, ocupando quase 60% da área total do município, como conseqüência dos processos 

econômicos e de uso e ocupação da terra que predominaram em toda Zona da Mata nos últimos 

séculos.  

 Queimada 

As áreas de queimadas sofreram uma redução significativa no intervalo estudado, alcançando 

uma redução de mais de 60%. Normalmente nesta classe estão compreendidas áreas de pastagens 

recém queimadas, e que por isso podem estar fortemente relacionadas às condições climáticas 

(precipitação e umidade) características de cada época. No entanto, não é possível identificar as 

áreas ondem já houveram impactos proveniente de queimadas devido a características sazonais 

deste evento, pois num pequeno intervalo de tempo podem ter havido grandes impactos 

provenientes de queimadas porém sem deixar vestígios que pudessem ser identificados num 

momento posterior, o que torna inviável uma comparação satisfatória com relação a esta classe 

utilizando apenas as duas datas analisadas neste trabalho.  
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 Solo exposto 

Com relação à classe temática Solo Exposto nota-se a maior variação dentre as classes mapeadas, 

onde o aumento no período ultrapassou os 300%. Esta classe representa as áreas sem nenhum 

tipo de cobertura vegetal, onde os horizontes superficiais do solo estão diretamente expostos ao 

ambiente. Estas áreas compreendem locais em processo de degradação ou de intervenção 

antrópica (loteamentos, terraplanagem, etc.). Dessa forma nota-se que o aumento significativo 

destas áreas em 2008, principalmente próximos à área urbanizada, pode ser resultado da expansão 

urbana de Juiz de Fora, que tem estimulado a implantação de novos loteamentos e 

empreendimentos que envolvem a movimentação de terras e consequentemente a exposição do 

solo. 

5.2 Fragmentos florestais selecionados 

Para o cálculo das métricas dos fragmentos florestais foram selecionados e extraídos dos mapas 

temáticos obtidos através da classificação supervisionada os fragmentos acima de 1 hectare, os 

quais podem ser observados nos mapas a seguir (figuras 24 e 25). 
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FIGURA 24: Distribuição dos fragmentos florestais acima de 1 hectare – 1987. 
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FIGURA 25: Distribuição dos fragmentos florestais acima de 1 hectare – 2008.
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A área total de fragmentos florestais acima de 1 ha no município de Juiz de Fora foi de 

respectivamente de 268,30 km² distribuídos em 2430 fragmentos no ano de 1987 e, 297,80 km² 

distribuídos em 2206 fragmentos no ano de 2008.  Pode-se constatar uma redução do número de 

fragmentos da ordem de 9 % neste período, enquanto a área total ocupada por estes fragmentos 

aumentou em 11 %. 

5.3 Métricas dos fragmentos florestais selecionados 

As métricas obtidas referentes ao tamanho, índice de forma, área nuclear e isolamento dos 

fragmentos florestais selecionados nos anos de 1987 e 2008 foram agrupadas em classes e 

comparadas nas duas datas. As descrições das métricas utilizadas neste trabalho são apresentadas 

na tabela a seguir, de acordo com as fórmulas disponíveis na extensão V-LATE. 

 

TABELA 13 – Descrição das métricas utilizadas, disponíveis na extensão V-LATE. 

MÉTRICA DESCRIÇÃO FÓRMULA (V-LATE) 

Tamanho (AREA)  
Área do fragmento em 

Hectare (ha) 

 











000,10

1
aijAREA  

aij = área do fragmento ij 

Índice de Forma (SHAPE) 

Forma do fragmento com 

base na relação Perímetro 

/ Área. (Adimensional). 

 

pia

p
SHAPE

ij

ij

2
  

ijp = perímetro do fragmento ij 

aij = área do fragmento ij 

 pi  = 3,141592 

Área Nuclear (CORE) 

Área nuclear do 

fragmento em hectare (ha) 

de acordo com a 

profundidade  de borda 

estipulada em metros (m) 











000,10

1c

ijaCORE  

aij = área do fragmento ij 

c = profundidade de borda 

Distância ao vizinho mais 

próximo (ENN) 

Distância euclidiana 

borda a borda do 

fragmento mais próximo 

em metros (m) 

 

ijhENN   

ijh = distância euclidiana à borda do 

vizinho mais próximo 
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A distribuição e quantificação das métricas dos fragmentos analisados podem ser observadas 

separadamente em cada ano nas figuras e tabelas a seguir. 

Tamanho dos fragmentos florestais – 1987 

 

 

FIGURA 26: Distribuição das classes de tamanho dos fragmentos florestais mapeados – 1987. 

 

 

TABELA 14 – Quantificação das classes de tamanho dos fragmentos florestais mapeados – 

1987. 

TAMANHO (há) 
Fragmentos Área Total 

N° % km² ha % 

1 a 10 1905 78,40 60,60 6059,78 22,59 

10 a 50 449 18,48 90,55 9054,92 33,75 

acima de 50 76 3,13 117,15 11715,43 43,67 

TOTAL 2430 100,00 268,30 26830,13 100,00 
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Tamanho dos fragmentos florestais – 2008 

 

 

FIGURA 27: Distribuição das classes de tamanho dos fragmentos florestais mapeados – 2008. 

 

 

 

TABELA 15 – Quantificação das classes de tamanho dos fragmentos florestais mapeados – 

2008. 

TAMANHO (há) 
Fragmentos Área Total 

N° % km² ha % 

1 a 10 1701 77,11 54,94 5494,28 18,45 

10 a 50 398 18,04 85,05 8504,82 28,56 

acima de 50 107 4,85 157,82 15781,54 52,99 

TOTAL 2206 100,00 297,81 29780,64 100,00 
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Índice de Forma dos fragmentos florestais – 1987 

 

 

FIGURA 28: Distribuição das classes de índice de forma dos fragmentos florestais mapeados – 

1987. 

 

 

 

TABELA 16 – Quantificação das classes de índice de forma dos fragmentos florestais mapeados 

– 1987. 

ÍNDICE DE FORMA 
Fragmentos Área Total 

N° % km² ha % 

1 a 2 1766 72,67 67,37 6737,26 25,11 

2 a 3 536 22,06 76,21 7621,31 28,41 

acima de 3 128 5,27 124,72 12472,00 46,49 

TOTAL 2430 100,00 268,31 26830,57 100,00 
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Índice de Forma dos fragmentos florestais – 2008. 

 

 

FIGURA 29: Distribuição das classes de índice de forma dos fragmentos florestais mapeados – 

2008. 

 

 

 

 

TABELA 17 – Quantificação das classes de índice de forma dos fragmentos florestais mapeados 

– 2008. 

ÍNDICE DE FORMA 
Fragmentos Área Total 

N° % km² ha % 

1 a 2 1658 75,16 68,35 6834,56 22,95 

2 a 3 418 18,95 73,42 7341,81 24,65 

acima de 3 130 5,89 156,04 15604,27 52,40 

TOTAL 2206 100,00 297,81 29780,64 100,00 
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Área Nuclear dos fragmentos florestais – 1987 

 

 

FIGURA 30: Distribuição das áreas nucleares dos fragmentos florestais mapeados e suas 

respectivas classes de tamanho – 1987. 

 

 

 

 

TABELA 18 – Quantificação das classes de tamanho das áreas nucleares dos fragmentos 

florestais mapeados – 1987. 

ÁREA NUCLEAR (há) 
Área Nuclear Área total 

N° % km² ha % 

0 a 10 3009 95,80 32,19 3219,08 40,92 

10 a 50 113 3,60 24,00 2399,98 30,51 

acima de 50 19 0,60 22,47 2247,23 28,57 

TOTAL 3141 100,00 78,66 7866,29 100,00 
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Área Nuclear dos fragmentos florestais – 2008 

 

 

FIGURA 31: Distribuição das áreas nucleares dos fragmentos florestais mapeados e suas 

respectivas classes de tamanho em hectares – 2008. 

 

 

 

TABELA 19 – Quantificação das classes de tamanho das áreas nucleares dos fragmentos 

florestais mapeados – 2008. 

ÁREA NUCLEAR (há) 
Área Nuclear Área total 

N° % km² ha % 

0 a 10 2918 93,71 32,69 3269,47 32,25 

10 a 50 166 5,33 34,04 3404,09 33,58 

acima de 50 30 0,96 34,64 3464,42 34,17 

TOTAL 3114 100,00 101,38 10137,98 100,00 
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Distância ao Vizinho mais próximo – 1987 

 

 
 

FIGURA 32: Distribuição do grau de Isolamento dos fragmentos florestais mapeados com 

relação à distância ao vizinho mais próximo – 1987. 

 

 

 

 

TABELA 20 – Quantificação do grau de Isolamento dos fragmentos florestais mapeados com 

relação à distância ao vizinho mais próximo – 1987. 

Distância ao vizinho mais 
próximo (m) 

Fragmentos Distância média Área total 

N° % m km² ha % 

0 a 100 1555 63,99 40,86 222,35 22235,31 82,87 

100 a 500 848 34,90 207,10 44,98 4498,00 16,76 

acima de 500 27 1,11 640,94 0,96 96,00 0,36 

TOTAL 2430 100,00 105,54 268,29 26829,31 100,00 
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Distância ao vizinho mais próximo – 2008 

 

 

 
 

FIGURA 33: Distribuição do grau de Isolamento dos fragmentos florestais mapeados com 

relação à distância ao vizinho mais próximo – 2008. 

 

 

 

 

TABELA 21 – Quantificação do grau de Isolamento dos fragmentos florestais mapeados com 

relação à distância ao vizinho mais próximo – 2008. 

Distância ao vizinho mais 
próximo (m) 

Fragmentos 
Distância 

média 
Área total 

N° % m km² ha % 

0 a 100 1349 61,15 42,85 244,97 24496,88 82,26 

100 a 500 829 37,58 209,67 51,97 5197,00 17,45 

acima de 500 28 1,27 635,52 0,86 86,00 0,29 

TOTAL 2206 100,00 113,06 297,80 29779,88 100,00 
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5.4 Comparação das métricas obtidas em 1987 e 2008 

5.4.1 Tamanho 

Com relação ao tamanho dos fragmentos observa-se no período uma redução do número de 

pequenos fragmentos (1 a 10 ha), variando de 1905 fragmentos em 1987 para 1701 fragmentos 

em 2008, ou seja, uma redução de 10,71%. Por outro lado os fragmentos maiores (acima de 50 

ha) apresentaram uma variação positiva de cerca de 40%, passando de 76 fragmentos em 1987 

para 107 fragmentos em 2008, enquanto que a área ocupada pelos mesmos sofreu um aumento de 

cerca de 35%. As classes intermediárias (10 a 50 ha) tiveram uma redução de 11,36% em número 

de fragmentos, passando de 449 em 1987 para 398 em 2008. O tamanho médio geral dos 

fragmentos mapeados variou de 11,04 ha em 1987 para 13,50 ha em 2008, um aumento de 

22,28%. 
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FIGURA 34: Número de fragmentos por classe de tamanho – 1987 / 2008. 
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FIGURA 35: Área percentual dos fragmentos por classe de tamanho – 1987 / 2008. 

 

O aumento significativo na presença de grandes fragmentos na paisagem do município no 

período 1987/2008, pode representar um importante fator na recuperação da diversidade 

biológica, pois a área (tamanho) de um fragmento está diretamente relacionada à capacidade de 

manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos. No entanto muitos destes fragmentos 

se formaram pela expansão de florestas de Eucalipto e Pinus para fins comerciais, principalmente 

como combustível para siderúrgicas da região (Arcelor Mittal por exemplo), o que resultou num 

aumento considerável na área ocupada por esta classe. Observa-se em ambos os períodos que os 

fragmentos acima de 50 ha, embora em número bastante reduzido, possuem áreas significativas e 

são responsáveis pela maior parte da área de cobertura florestal do município.  

Por outro lado os fragmentos menores (1 a 10 ha) predominam em número, porém representam 

uma pequena porção da cobertura vegetal, o que está relacionado ao processo de uso e ocupação 

da terra no município, onde a cobertura vegetal foi sendo sucessivamente substituída por 

atividades agropecuárias e mais recentemente pela expansão urbana. Dessa forma a maior parte 

dos fragmentos remanescentes apresentam tamanhos reduzidos, geralmente localizados nos topos 

de morro e em áreas de difícil acesso. Apesar da leve redução do número destes pequenos 

fragmentos no período 1987 / 2008, estes ainda se mantiveram predominantes na paisagem do 
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município, correspondendo a cerca de 77% do total de fragmentos analisados, o que representa 

um sério risco à manutenção da biodiversidade e à própria conservação destes fragmentos. 

5.4.2 Índice de Forma 

Com base nos resultados dos valores de índice de forma dos fragmentos mapeados em 1987 e 

2008, pode-se observar que o número de fragmentos com formato mais regular, ou seja, aqueles 

mais próximos a forma circular (índice entre 1 e 2) reduziu em 6,12%, passando de 1766 

fragmentos em 1987 para 1658 fragmentos em 2008. O número de fragmentos irregulares (índice 

entre 2 e 3) sofreu uma redução de cerca de 22%, passando de 536 fragmentos em 1987 para 418 

em 2008. Por outro lado o número de fragmentos mais irregulares (índice de forma acima de 3) 

pouco variou, passando de 128 fragmentos em 1987 para 130 fragmentos em 2008, aumento de 

apenas 1,56%. O índice de forma médio dos fragmentos mapeados permaneceu praticamente 

constante, com valor de 1,84 em 1987 e de 1,82 em 2008. 
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FIGURA 36: Número de fragmentos por classe de Índice de Forma – 1987 / 2008. 
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FIGURA 37: Área percentual dos fragmentos por classe de Índice de Forma – 1987 / 2008. 

 

Pode-se constatar uma tendência a uma conformação mais regular de grande parte dos 

fragmentos em ambos as datas, possivelmente em razão da localização topográfica destes 

fragmentos assim como do histórico de uso da terra no município. 

O índice de Forma tem relação direta com a intensidade do efeito de borda, pois quanto mais 

irregular for o fragmento maior será a área de contato com o ambiente externo e dessa forma mais 

este fragmento sofrerá com interferências nas áreas de borda, causando desequilíbrios físicos e 

bióticos nestas áreas. Em ambas as datas analisadas nota-se que os fragmentos mais irregulares 

(maior índice de forma) são aqueles que possuem grandes áreas, apresentando perímetros 

bastante recortados e com muitas reentrâncias, enquanto os fragmentos mais regulares (menor 

índice de forma) possuem as menores áreas com perímetros pouco recortados (figura 38). 
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FIGURA 38: Exemplo de fragmentos com formato regular (A), e muito irregular (B). 

 

5.4.3 Área Nuclear (core) 

As áreas nuclears obtidas corresponderam as áreas centrais (internas) de cada fragmento, com 

base numa distância constante de 50m em relação a borda. Dessa forma houve um número 

significativo de fragmentos que não apresentaram área nuclear, somando um total de 1017 

fragmentos em 1987 e 842 fragmentos em 2008 sem área nuclear. O número total de áreas 

nucleares obtidas somou 3141 em 1987 e 3114 em 2008, ou seja, uma pequena redução de 0,86 

%. As áreas nucleares obtidas foram classificadas de acordo com suas áreas ocupadas em 

hectares. As menores áreas nucleares (0 a 10 ha) somaram 3009 áreas em 1987 e 2918 em 2008, 

uma redução de 3%. As áreas nucleares de tamanho médio (10 a 50 ha) somaram 113 áreas em 

1987 e 166 áreas em 2008, um aumento de cerca de 47%. As maiores áreas nucleares (acima de 

50 ha) somaram 19 áreas em 1987 e 30 em 2008, um aumento de 57,8%. O tamanho médio das 

áreas nucleares aumentou cerca de 30%, passando de 2,50 ha em 1987 para 3,25 ha em 2008, 

enquanto o tamanho total de área nuclear sofreu um aumento significativo de 28,8% somando 

7866,29 ha em 1987 e 10137,98 ha em 2008. 
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FIGURA 39: Número de Áreas nucleares por classe de tamanho – 1987 / 2008. 
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FIGURA 40: Percentual de Área nuclear por classe de tamanho – 1987 / 2008. 

 

 

Nota-se em ambas as datas analisadas que, mesmo com um número significativo de fragmentos 

sem área nuclear, a quantidade total de áreas nucleares obtidas foi muito superior a do total de 
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fragmentos. Tal fato é decorrente principalmente da irregularidade na forma de alguns 

fragmentos, os quais foram responsáveis pela formação de áreas nucleares descontínuas (figura 

41).  

 

FIGURA 41: Áreas nucleares descontínuas geradas por fragmentos florestais com formas 

irregulares. 

 

Segundo Lang & Blaschke (2009) as áreas nucleares dos fragmentos florestais representam, do 

ponto de vista da ecologia animal, espaços interiores do habitat ecologicamente efetivo para 

espécies sensíveis às bordas, ou seja, são áreas que não seriam influenciados pelos efeitos do 

meio externo, ou pelo menos teriam estes efeitos em um nível bastante reduzido.  

Apesar do significativo aumento no tamanho total de área nuclear no município nota-se uma 

predominância de áreas de tamanho reduzido (0 a 10 ha) que correspondem a cerca de 94% do 

total de áreas núcleo obtidas, o que representa um fator limitante à manutenção de determinadas 

espécies adaptadas a habitats pouco alterados. Outro ponto crítico é a presença de um número 

elevado de fragmentos sem área nuclear que no ano de 2008 ainda correspondiam a cerca 38 % 

do total de fragmentos analisados.   
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5.4.4 Distância ao vizinho mais próximo 

Os dados obtidos referentes ao isolamento dos fragmentos florestais considerou a distância 

euclidiana de borda a borda ao vizinho mais próximo. A distância média dos vizinhos mais 

próximos dos fragmentos florestais mapeados foi de 105,54m em 1987 e de 113,07m em 2008, 

um aumentou 7,13%. Com relação ao número de fragmentos mais isolados, ou seja, aqueles cuja 

distância em relação ao vizinho mais próximo esteve acima de 500m, houve pouca mudança, 

passando de 27 fragmentos em 1987 para 28 em 2008. O número de fragmentos com distância ao 

vizinho mais próximo entre 100 e 500 m também sofreu pouca alteração, passando de 848 

fragmentos em 1987 para 829 em 2008. Os fragmentos menos isolados, aqueles cuja distância ao 

vizinho mais próximo encontrava-se entre 0 e 100m, totalizaram 1555 fragmentos em 1987 e 

1349 fragmentos em 2008, uma redução de 13,25%.  
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FIGURA 42: Número de fragmentos por classe de isolamento – 1987 / 2008. 
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FIGURA 43: Área percentual dos fragmentos por classe de isolamento – 1987 / 2008. 

 

Os fragmentos com baixo e médio grau de isolamento estão distribuídos de forma generalizada 

no município, apresentando em geral áreas maiores. Estas duas classes de fragmentos totalizam 

cerca de 98% do total de fragmentos e cerca de 99% da área ocupada, tanto em 1987 e 2008.    

Com relação aos fragmentos mais isolados nota-se que estes possuem áreas pouco expressivas 

(inferior a 1% da área total) assim como um número reduzido de fragmentos (inferior a 2% do 

total) em ambos os períodos estudados. O isolamento destes fragmentos tem impacto direto na 

distribuição e fluxo gênico de determinadas espécies, o que pode reduzir drasticamente a 

diversidade biológica nestas áreas, principalmente quando estão localizados em matrizes pouco 

permeáveis como áreas urbanas (figura 44). 
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FIGURA 44: Exemplo de um fragmento isolado na área urbana de Juiz de Fora. Imagem 

Landsat-5 – RGB/543 (à esquerda) e imagem do Google Earth (à direita). 

 

5.5 Imagem NDVI do município de Juiz de Fora em 1987 e 2008 

Após o pré-processamento das imagens originais do satélite Landsat TM5 dos anos de 1987 e 

2008 foram geradas imagens Índice NDVI do município de Juiz de Fora, que podem ser 

observadas nas figuras a seguir.  
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FIGURA 45: Imagem índice NDVI do município de Juiz de Fora em 1987. 

 



 

 

 

101 

 

 
 

FIGURA 46: Imagem índice NDVI do município de Juiz de Fora em 2008. 
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A imagem índice NDVI é representada como uma imagem monocromática, escalonada em 8 bits 

e correspondente a valores (níveis de cinza ou números digitais) variando entre -1 e +1. Nas 

figuras 45 e 46, os níveis de cinza mais claros referem-se a valores que representam altos índices 

de vegetação, enquanto os níveis de cinza mais escuros representam baixos índices de vegetação 

com valores próximos a zero e/ou negativos. Estes valores baixos correspondem a alvos urbanos 

como área construída, solo exposto e água. 

Em ambas as imagens NDVI do município de Juiz de Fora (1987 e 2008) os menores valores 

estão concentrados na porção centro-leste do município seguindo o vale do rio Paraibuna que 

corresponde a área mais urbanizada do município, onde predominam coberturas artificiais como 

asfalto e concreto que impedem o desenvolvimento vegetacional. Dessa forma, esta área 

apresenta em geral valores de NDVI baixos, próximos a zero. Da mesma forma as superfícies 

hídricas tendem a apresentar baixos valores de NDVI em razão da reflectância na faixa do 

vermelho (banda 3) ser frequentemente maior do que na faixa do infravermelho próximo (banda 

4), gerando em função disso valores próximo a zero e/ou negativos com tonalidades mais escuras, 

como pode ser observado na área da Represa João Penido (figura 47). Áreas com solos 

desprotegidos e pouca matéria orgânica também apresentam valores baixos de NDVI. 

 

 

FIGURA 47: Represa João Penido sobreposta à imagem índice NDVI. 
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Os valores intermediários de NDVI distribuem-se em áreas ocupadas por vegetação rasteira ou de 

distribuição esparsa, como pastos abandonados que dominam a paisagem do município além de 

outras fitofisionomias com características similares de baixa densidade e vigor.   

Os maiores valores de NDVI correspondem as áreas cobertas por vegetação mais densa (figura 

48), geralmente de porte arbóreo em diferentes fases de desenvolvimento e que apresentam alta 

atividade fotossintética.  

 

 

FIGURA 48: Mata do Krambeck sobreposta à imagem índice NDVI. 

 

5.6 NDVI médio dos fragmentos selecionados em 1987 e 2008 

Após a obtenção da imagem índice NDVI de 1987 e 2008 foram extraídos os parâmetros 

estatísticos para cada fragmento mapeado, a partir do qual foram gerados mapas temáticos com a 

distribuição dos valores médios do NDVI entre os fragmentos (figuras 49 e 50).  
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FIGURA 49: Distribuição dos valores médios do NDVI dos fragmentos florestais mapeados – 1987. 
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FIGURA 50: Distribuição dos valores médios do NDVI dos fragmentos florestais mapeados – 2008. 



 

 

 

106 

5.6.1 Comparação do NDVI médio dos fragmentos florestais em 1987 e 2008 

Os fragmentos florestais da imagem de 1987 apresentaram valor médio de NDVI de 0,775 com 

mínimo de 0,696 e máximo de 0,857. Os fragmentos florestais mapeados na imagem de 2008 

apresentaram valor médio de NDVI de 0,827 com mínimo de 0,740 e máximo de 0,904. Observa-

se dessa forma que no período 1987 / 2008 o valor médio do índice NDVI dos fragmentos 

florestais aumentou 6,63%, o que pode demonstrar uma mudança geral no vigor e densidade da 

cobertura florestal. No entanto variações nas condições atmosféricas e nas condições de insolação 

em datas distintas podem provocar alterações na resposta espectral da vegetação, alterando por 

sua vez o valor do NDVI. Em razão disso, foi realizada uma classificação dos valores do NDVI 

dos fragmentos de acordo com a média e o desvio padrão em cada ano. Em seguida estes valores 

foram reclassificados em três níveis (baixo, médio e alto) conforme pode ser observado nas 

tabelas a seguir.   

 

TABELA 22 – Parâmetros estatísticos referentes ao NDVI dos fragmentos florestais de 1987 e 

2008. 

Parâmetros NDVI 1987 2008 

Média (M) 0,775 0,827 

Desvio Padrão (DV) 0,0277 0,0261 

Mínimo (mín) 0,696 0,740 

Máximo (máx) 0,857 0,904 

 

TABELA 23 – Limiares das classes de NDVI dos fragmentos florestais de 1987 e 2008. 

   Classe NDVI 
Intervalo - NDVI 

Fórmula 1987 2008 

Baixo (mín, M-DV) 0,696 - 0,748  0,740 - 0,801 

Médio (M-DV, M+DV) 0,748 - 0,803 0,801 - 0,853 

Alto (M+DV, máx) 0,803 - 0,857 0,853 - 0,904 
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Após a definição das classes e seus respectivos intervalos foram gerados mapas temáticos 

contendo a distribuição do NDVI dos fragmentos por classes (figuras 51 e 52) além de suas 

quantificações (tabelas 24 e 25) em cada ano. 

 

FIGURA 51: Distribuição das classes do NDVI médio dos fragmentos florestais mapeados – 

1987. 

  

TABELA 24 – Quantificação das classes do NDVI médio dos fragmentos florestais mapeados – 

1987. 

NDVI médio Fragmentos Área total 

Classe Intervalo N° % km² ha % 

Baixo 0,696 a 0,748 412 16,95 9,06 906,30 3,38 

Médio 0,748 a 0,803 1581 65,06 134,96 13495,55 50,30 

Alto 0,803 a 0,857 437 17,98 124,28 12428,28 46,32 

TOTAL 2430 100,00 268,30 26830,13 100,00 
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FIGURA 52: Distribuição das classes do NDVI médio dos fragmentos florestais mapeados – 

2008. 

 

TABELA 25 – Quantificação das classes do NDVI médio dos fragmentos florestais mapeados – 

2008. 

NDVI médio Fragmentos Área total 

Classe Intervalo N° % km² ha % 

Baixo 0,740 a 0,801 356 16,14 11,20 1120,15 3,76 

Médio 0,801 a 0,853 1494 67,72 200,87 20086,72 67,45 

Alto 0,853 a 0,904 356 16,14 85,74 8573,77 28,79 

TOTAL 2206 100,00 297,81 29780,64 100,00 
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A classificação dos valores do NDVI dos fragmentos mapeados em 1987 e 2008 revelou uma 

redução no número de fragmentos nas três classes (baixa, média e alta). Nota-se em 1987 e 2008 

a predominância de fragmentos classificados como médio NDVI, sendo que a área ocupada por 

fragmentos com médio e alto NDVI em 1987 era de 50% e 46% respectivamente, enquanto em 

2008 houve um aumento da área ocupada por fragmentos com NDVI médio e uma redução da 

área ocupada pela classe NDVI alto, passando a ocuparem respectivamente 67% e 28% da área 

total dos fragmentos nesta data. 

Pode-se observar que o aumento do valor do NDVI dos fragmentos florestais no período 1987 / 

2008 foi influenciado principalmente por fragmentos classificados como médio, que 

apresentaram um aumento significativo na área ocupada de cerca de 48%. Nota-se também em 

ambas as datas que os fragmentos com os menores valores de NDVI ocupavam uma pequena 

área, correspondendo a cerca de 3% da área total dos fragmentos mapeados.   
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FIGURA 53: Número total de fragmentos por classe de NDVI – 1987 / 2008. 
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FIGURA 54: Área percentual dos fragmentos por classe de NDVI – 1987 / 2008. 

 

A distribuição dos valores médios do índice NDVI dos fragmentos florestais e suas alterações no 

período estudado fornecem alguns indícios do grau de conservação/degradação dos mesmos, 

visto que existem correlações importantes entre este índice e alguns parâmetros biofísicos da 

vegetação, conforme demonstraram Mello et al (2003). Nesse sentido é possível constatar 

algumas alterações no grau de conservação dos fragmentos florestais do município através do 

NDVI, como a redução da área ocupada por fragmentos com alto valor de NDVI, principalmente 

na área central do município, o que pode estar relacionado com a proximidade às vias urbanas 

que estariam influenciando negativamente estes fragmentos. Da mesma forma a presença de 

fragmentos com baixo valor de NDVI próximos à zona urbana pode ser conseqüência da 

intensificação dos impactos antrópicos sobre estes fragmentos, conforme observa-se na figura a 

seguir. 
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FIGURA 55: Comparação das mudanças nos valores médios de NDVI em locais próximos às 

áreas urbanizadas do município. 

 

A comparação entre todos os indicadores dos fragmentos florestais do município de Juiz de Fora 

em 1987 e 2008 utilizados neste trabalho podem ser observados na tabela a seguir. 

TABELA 26 – Comparação das características dos fragmentos florestais do município de Juiz de 

Fora em 1987 e 2008. 

Métrica / Indicador 1987 2008 Variação % 

Área total dos fragmentos (ha) 26830,12 29780,64 11,00 

Número de fragmentos 2430 2206 -9,22 

Tamanho médio dos fragmentos (ha) 11,04 13,49 22,19 

Índice de Forma médio ( >1, sem limite) 1,84 1,82 -1,09 

Área Nuclear 

N° de fragmentos com área nuclear 1413 1364 -3,47 

N° de fragmentos sem área nuclear 1017 842 -17,21 

Tamanho médio (ha) 2,50 3,26 30,22 

Distância média ao fragmento mais próximo (m) 105,54 113,07 7,13 

NDVI 

NDVI médio geral (>-1 e <+1) 0,775 0,827 6,71 

Baixo (Área total - ha)  906,3 1120,15 23,60 

Médio (Área total - ha) 13495,6 20086,7 48,84 

Alto (Área total - ha) 12428,3 8573,77 -31,01 
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A comparação das características da cobertura florestal do município de Juiz de Fora em 

27/08/1987 e 05/09/2008 revelou um aumento na área ocupada por fragmentos florestais e uma 

redução em número. Da mesma forma as áreas nucleares dos fragmentos tiveram aumento do 

tamanho médio, o que pode representar um ganho de área para espécies mais sensíveis as bordas. 

Outro fator positivo foi a redução significativa do número de fragmentos sem área nuclear. Com 

relação a forma observou-se uma pequena redução no índice de forma, tendendo para fragmentos 

com formatos mais regulares e consequentemente menos susceptíveis aos efeitos de borda. 

Houve um aumento no distanciamento entre os fragmentos no período o que denota uma 

elevação no grau de isolamento. Com relação às classes de NDVI pode-se destacar o aumento 

significativo da área ocupada por fragmentos com médio NDVI e uma forte queda na área 

ocupada por fragmentos com alto NDVI, o que pode estar relacionado a impactos negativos com 

o aumento da interferência antrópica, devido ao crescimento urbano da cidade no período.  
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6 CONCLUSÕES  

Analisando os resultados e a metodologia empregada, e dentro das limitações inerentes aos 

materiais e ferramentas utilizadas, pode-se considerar que: 

 A metodologia empregada na classificação das imagens Landsat foi eficiente para o 

mapeamento do uso e cobertura da terra do município de Juiz de Fora nos anos de 1987 e 

2008 a partir do qual foi possível selecionar e quantificar o número de fragmentos florestais 

do município e suas respectivas áreas. 

 Com relação ao Uso e Cobertura da terra no município de Juiz de Fora, foi possível constatar 

algumas alterações importantes no ano de 2008 se comparado a 1987. Tais alterações estão 

relacionadas ao crescimento urbano, como indica o aumento expressivo de áreas de solo 

exposto próximos a área urbana do município. Outro fator de destaque foi o considerável 

aumento da cobertura vegetal no intervalo estudado, principalmente nas áreas rurais do 

município, que pode indicar alterações nos tipos de uso da terra nestas áreas e nos tipos de 

atividades desenvolvidas.  

 Foi possível verificar, através das métricas utilizadas, que houve uma sensível redução no 

grau de vulnerabilidade ecológica dos fragmentos florestais do município de Juiz de Fora no 

ano de 2008 em comparação a 1987. Os principais indicadores desta tendência estão 

relacionados a redução do número de fragmentos, ao aumento do tamanho médio dos 

mesmos, à redução do número de fragmentos sem área nuclear e ao aumento do tamanho 

médio das áreas nucleares. No entanto observou-se um aumento no grau de isolamento dos 

fragmentos, indicado pelo aumento da distância média do vizinho mais próximo no ano de 

2008. Um fator negativo com relação ao grau de conservação da cobertura florestal, pode ser 

indicado pela significativa redução de fragmentos com alto NDVI no período estudado, que 

pode estar relacionado ao aumento dos impactos antrópicos provenientes do crescimento 

urbano de Juiz de Fora. 

 Algumas limitações foram observadas no processo de classificação das imagens. A não 

distinção entre florestas plantadas para fins comerciais (Eucalipto e Pinus) e áreas de florestas 

nativas (Floresta estacional semidecidual) nas imagens Landsat de ambas as datas não 

permitiu concluir que o aumento da cobertura florestal no período foi o resultado apenas da 
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regeneração natural, pois sabe-se que nos últimos anos houve um crescimento significativo de 

propriedades rurais no município que passaram a plantar espécies de Eucalipto e Pinus para 

fins comerciais, principalmente para o abastecimento de siderúrgicas. Este fato permite 

considerar que o aumento da cobertura florestal no município constatado neste trabalho pode 

ter sido influenciado pelo crescimento da silvicultura e que portanto poderia não estar 

havendo melhoras reais nas condições ambientais do município.   
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7 RECOMENDAÇÕES 

 Para a classificação digital das imagens Landsat de 2008 e a posterior verificação da sua 

acurácia temática recomenda-se também a utilização de referências in loco através de 

campanhas a campo com uso de aparelho de posicionamento global – GPS a fim de avaliar as 

características reais de cada classe temática e permitir maior grau de confiança e precisão das 

informações geradas nos mapas temáticos de Uso e Cobertura da terra. Para a imagem 

classificada de 1987 recomenda-se também a utilização de levantamentos aerofotográficos da 

época como referências de campo, em razão da impossibilidade da verificação in loco das 

características das classes temáticas neste período. 

 É recomendado aplicar outros métodos de classificação digital ou novas metodologias que 

sejam capazes de permitir a distinção entre áreas de floresta nativa e reflorestamentos 

comerciais, devido às características ambientais distintas destas fisionomias e a importância 

em identificá-las.   

 Recomenda-se a utilização de metodologias para análise qualitativa das mudanças temporais 

visando proporcionar um controle das alterações ocorridas no período de estudo. 

 Recomenda-se em futuros trabalhos a inclusão de cenas do satélite Landsat de datas 

intermediárias a fim de compor uma série temporal e permitir avaliar a dinâmica do Uso e 

Cobertura da terra e dos fragmentos florestais no decorrer do período estudado. 
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