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RESUMO 

 

A Floresta Nacional de Ritápolis (FNR) é uma Unidade de Conservação (UC) 
com área de 89,5 hectares e Zona de Amortecimento (ZA) de 4.715 hectares. A 
ZA é de grande importância para a gestão e proteção da UC ao possibilitar o 
controle e mitigação dos impactos negativos de atividades no entorno. A ZA 
está localizada em partes dos Municípios de Resende Costa, Coronel Xavier 
Chaves, Ritápolis e São João Del Rei, no Estado de Minas Gerais. O contexto 
desta UC com ampla ZA em múltiplas fronteiras municipais indica a relevância 
dos estudos espaciais com cartografia temática a partir das interações entre 
ambiente natural e ambiente antropizado. O objetivo desta pesquisa foi efetuar 
o diagnóstico da FNR e principalmente da ZA a partir da intersecção do uso e 
cobertura da terra com as Áreas de Preservação Permanente (APP). Para os 
trabalhos foram utilizadas as imagens de satélite RapidEye, o Modelo Digital de 
Elevação (MDE/ TOPODATA), arquivos vetoriais e tabulares dos limites da UC 
e da ZA, arquivos vetoriais e tabulares de cursos d’água do ZEEMG, o 
aparelho de GPS Garmin eTrex 30 Versão 4.5, o aplicativo GPS TrackMaker 
PRO Versão 4.9.590, o aplicativo Google Earth Pro, Versão 7.1.2.2041, o 
Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas (SPRING) 
Versão 5.4.3 e o Quantum Geographic Information System (QGIS) Versão 
2.18.0. Os métodos adotados consistiram em técnicas de geoprocessamento a 
partir dos materiais citados, bem como levantamento de dados geográficos, 
aferições em trabalhos de campo, mapeamento temático e integração 
(cruzamento) de parâmetros de análise. Assim, com os materiais e métodos, 
tem-se o mapa de uso e cobertura da terra a partir de classificação por 
interpretação visual das feições de imagens de satélite; o aperfeiçoamento do 
mapeamento de uso e cobertura da terra com dados vetoriais e tabulares de 
cursos d’água, estradas e ferrovia; o trabalho de campo para aferição das 
feições/classes, a matriz de confusão para validação dos mapeamentos, as 
estimativas de declividade e altimetria (hipsométrico) a partir do MDE; o mapa 
de identificação das APP a partir dos cursos d’água, declividade e altimetria; o 
cruzamento das classes de uso e cobertura da terra com as APP e, por fim, o 
diagnóstico com os parâmetros identificados. Portanto, os resultados 
apontaram para um cenário de intensa pressão antrópica sobre o sistema 
natural a partir de atividades rurais (lavoura, pastagem e silvicultura) com 
algumas em sobreposição em APP; usos gerais (o que não se enquadra nas 
demais classes, como infraestrutura, mineração, áreas degradadas, etc.) com 
alguns em sobreposição em APP; e remanescentes de vegetação nativa com 
ou sem sobreposição em APP. 
 
Palavras-chave: Geotecnologia, Cartografia, Estudo da paisagem, Área 
protegida, Área de preservação permanente. 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 

The Ritapolis National Forest (RNF) is a Protected Area (PA) with an area of 
89.5 hectares and a Buffer Zone (BZ) of 4.715 hectares. The BZ presents great 
importance for the management and protection of the PA by enabling the 
control and mitigation of the negative impacts at the surroundings. The BZ is 
located in parts of the Municipalities of Resende Costa, Coronel Xavier Chaves, 
Ritapolis and Sao Joao Del Rei, located in Minas Gerais State. The context of 
this PA with large BZ in multiple municipal borders indicates the relevance of 
the spatial studies with thematic cartography from the interactions between 
natural environment and anthropic environment. The objective of this research 
was to diagnose the RNF and mainly the BZ from the intersection of land use 
and land cover with Permanent Preservation Areas (PPA). In this work were 
used the RapidEye satellite images, the Digital Elevation Model (DEM / 
TOPODATA), vector and tabular files of the PA and the BZ limits, vector and 
tabular archives of watercourses from the Economic Ecological Zoning of Minas 
Gerais (ZEEMG), the Garmin eTrex 30 Version 4.5 GPS device, the GPS 
TrackMaker PRO Version 4.9.590, the Google Earth Pro, Version 7.1.2.2041, 
the Georeferenced Information Processing System (SPRING) Version 5.4.3 and 
The Quantum Geographic Information System (QGIS) Version 2.18.0. The 
adopted methods consisted of geoprocessing techniques from the cited 
materials, as well as geographic data collection, fieldwork measurements, 
thematic mapping and integration (crossing) of analysis parameters. Thus, with 
the materials and methods, the land use and land cover map was obtained from 
classification by visual interpretation of the satellite image features; the mapping 
of land use and land cover with the vector and tabular data from watercourses, 
roads and railways was improved; the fieldwork to measure the features / 
classes was performed; the confusion matrix for the mappings validation was 
generated; and the following maps was created: slope and altimetry 
(hypsometric) from the DEM; the identification of PPA from water courses, slope 
and altimetry; the intersection of land use and land cover classes with PPA and, 
finally, the diagnosis with the identified parameters. Therefore, the results 
pointed to a scenario of intense anthropic pressure on the natural system from 
rural activities (farming, pasture and forestry) with some overlapping in PPA; 
general uses (which does not fit into the other classes, such as infrastructure, 
mining, degraded areas, etc,) with some overlapping in PPA; and remnants of 
native vegetation with or without overlap in PPA. 
 
Keywords: Geotechnology, Cartography, Landscape study, Protected area, 
Permanent preservation areas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A implantação ou delimitação de espaços protegidos surgiu dentre as 

diversas estratégias para conservação e/ou preservação de bens ambientais e 

manutenção de serviços ecossistêmicos. No Brasil, as várias modalidades de 

espaços de conservação e/ou proteção têm respaldo em normas florestais que 

se originaram desde a década de 1930 (SCHULT; BOHN, 2014). 

O Código Florestal Brasileiro, Lei nº 12651, de 25 de maio de 2012, 

determina duas modalidades básicas de espaços protegidos, ou seja, as Áreas 

de Preservação Permanente (APP) e as Reservas Legais (RL), sendo as 

primeiras com efeitos imediatos e diretos pelo simples enquadramento legal a 

partir de critérios comuns e regulares do território e as segundas com efeitos 

postergados em procedimentos específicos a partir de porcentagens das áreas 

totais das propriedades ou posses rurais (BRASIL, 2012). 

As RL são determinadas pela Lei nº 12651/2012 (BRASIL, 2012) como 

sendo as áreas em porcentagens mínimas das propriedades ou posses rurais, 

conservadas com a cobertura da vegetação nativa de maior relevância ou 

importância para a conservação da biodiversidade, que na área da pesquisa 

devem ser no mínimo de 20% (vinte por cento) de cada uma das propriedades 

ou posses rurais, sendo que as APP seguem parâmetros específicos acerca do 

território como entorno de nascentes, margem de cursos d’água, declividade, 

topo de morro, dentre outras (ALENCAR, 2015). 

Na Lei nº 9885, de 18 de julho de 2000, que disciplina o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), constam as normas referentes 

às diversas modalidades de espaços protegidos especiais, que são 

denominados como Unidades de Conservação (UC), ou seja:  

“espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção da lei” (BRASIL, 2000). 
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Da mesma forma, na Lei nº 9885, de 18 de julho de 2000, constam as 

normas acerca de Zona de Amortecimento (ZA), que não é uma Unidade de 

Conservação (UC) e nem mesmo faz parte desta, mas: 

"o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade" 

(BRASIL, 2000). 

Assim sendo, dentre as modalidades de espaços protegidos, somente as 

Áreas de Preservação Permanente (APP) são comuns, ordinárias e regulares 

no território pelo simples efeito do enquadramento da lei (Lei nº 12651/2012), 

sendo que as demais, embora também previstas em leis, são dependentes 

regulamentação própria a partir de parâmetros técnico-administrativos que 

possibilitem os devidos atos dos proprietários e/ou posseiros da terra e/ou 

procedimentos específicos da administração pública, ou seja, considerando as 

particularidades das demais modalidades, sejam as reservas legais, unidades 

de conservação ou zonas de amortecimento, que sempre dependem de 

procedimentos específicos de identificação, implantação, locação, aprovação 

e/ou ratificação da administração pública (BID; MMA, 2002). 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) são excelentes como 

indicadores para os estudos de uso e cobertura da terra em razão de 

representarem critérios relevantes no contexto da gestão dos espaços rurais e 

urbanos, pois se situam na valorização da biodiversidade por qualificação do 

processo produtivo no espaço rural e por conservação e/ou recuperação do 

meio no espaço urbano (GASS; DAL FORNO; HAAS, 2013). 

Como espaço protegido por ato normativo específico da administração 

pública federal, constante do Decreto de 21 de setembro de 1999 (BRASIL, 

1999), a Floresta Nacional de Ritápolis (FNR) é uma unidade de conservação 

(ICMBio, 2017), ou seja, um espaço geográfico relevante, legalmente 

delimitado e instituído com o objetivo de conservação e/ou proteção da 

biodiversidade (PIZZATO; PIZZATO, 2009), bem como para a promoção do 

uso múltiplo e sustentável dos recursos florestais e para a elaboração de 

pesquisa científica (BRASIL, 2000). 
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Assim como ocorre com outras categorias de Unidades de Conservação 

(UC), a Floresta Nacional (FLONA) necessita de Zona de Amortecimento (ZA), 

que é delimitada no entorno e sujeita a normas e restrições específicas para 

minimizar os impactos negativos (BRASIL, 2000), sendo os estudos de usos e 

coberturas da terra fundamentais na compreensão do espaço e como subsidio 

para ações de gestão e manejo (IBAMA, 2005). 

Desta feita, por ato normativo específico da administração pública 

federal, conforme consta da Portaria IBAMA nº 50/2005 (IBAMA, 2005) 

delimitou-se para a FNR uma ZA com área cartográfica total de 4.715 hectares, 

situada em partes dos Municípios de Coronel Xavier Chaves, Resende Costa, 

Ritápolis e São João Del-Rei, no Estado de Minas Gerais (IBAMA, 2005). 

Na delimitação da ZA da FNR foram aplicados critérios para a inclusão 

de áreas, como a delimitação das sub-bacias dos rios que fluem para a UC, 

identificação das áreas naturais preservadas com potencial de conectividade e 

viabilização dos corredores ecológicos e, para a exclusão de áreas, como a 

identificação de áreas urbanas consolidadas e a demarcação com ajustes de 

barreiras geográficas como estradas e outros limites físicos (IBAMA, 2005). 

É neste contexto, de Unidade de Conservação com ampla Zona de 

Amortecimento em múltiplas fronteiras municipais que se demonstrou relevante 

o diagnóstico do uso e cobertura da terra da FNR e, principalmente, de sua ZA, 

sendo tal caracterização a base para a gestão dos diferentes interesses, 

direitos e conflitos sobre os recursos naturais (IBGE, 2013). 

Sendo assim, no escopo desta pesquisa encontram-se a FNR, a sua ZA 

e as suas respectivas Áreas de Preservação Permanente (APP), sendo estas 

consideradas em razão de suas características intrínsecas de identificação 

clara e inequívoca no território em face dos parâmetros normativos de 

obrigatoriedade pelo simples efeito da Lei nº 12651/2012 (BRASIL, 2012), ao 

contrário das Reservas Legais (RL) que, embora sejam determinadas na 

mesma lei, são vinculadas a outros condicionantes dependentes de 

regulamentação específica (ALENCAR, 2015). 
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O diagnóstico do uso e cobertura da terra da FNR e da ZA se apoia nas 

relações e interações entre os ambientes naturais e os ambientes antropizados 

da paisagem (SÁNCHEZ; SILVA, 1995), considerando que a biodiversidade é 

essencial à sobrevivência humana (PRIMACK; RODRIGUES, 2001) e o 

ordenamento da ocupação do território é fundamental para a manutenção da 

biodiversidade (PIZZATO; PIZZATO, 2009). 

As indagações ou argumentos da pesquisa se baseiam na investigação 

e representação da interferência humana (antrópica) no sistema natural 

(ecológico) e dos parâmetros espaciais resultantes dessa interação, ou seja, o 

estudo segue a partir das interações geográficas ou espaciais em razão de 

características específicas da paisagem, que são expressos em uma 

generalização por cartografia temática de uso e cobertura da terra. 

É de conhecimento que a geografia sempre usou a paisagem como 

instrumento de análise e classificação do espaço como sistema múltiplo de 

combinações dos meios naturais e antropizados, pois a paisagem é uma 

dimensão material imprescindível do território, podendo ser estudada por sua 

materialidade, suscetibilidade ou representação (PASSOS, 2013). 

Neste sentido que a abstração da realidade coexiste com as atividades 

de análise sob a forma de mapas, maquetes, planos e modelos, sendo que no 

universo das representações da paisagem, o computador passou a ganhar 

destaque com o processamento gráfico e chegando a sua maioridade com os 

instrumentos de geotecnologias (ALMEIDA; CÂMARA; MONTEIRO, 2007). 

Neste contexto, as geotecnologias devem ser entendidas como técnicas 

de softwares e/ou hardwares especializados em métodos de navegação ou, 

principalmente, geoprocessamento, ou seja, são equipamentos e técnicas 

direcionados à produção ou manipulação de geoinformação ou informação 

espacial, que permitem moldar diversos cenários (SILVA, 2013).  

O geoprocessamento reflete o caráter multidisciplinar da análise, pois se 

utiliza de elementos da cartografia, do sensoriamento remoto, do sistema de 

posicionamento por satélites, do banco de dados geográficos, do sistema de 

informações geográficas e da experiência de diversas áreas do conhecimento 

para as avaliações ou análises (BOSSLE, 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa foi o diagnóstico da Floresta Nacional de 

Ritápolis (FNR) e, em especial, de sua Zona de Amortecimento (ZA) com a 

aplicação de geotecnologias a partir da representação ou generalização 

(cartografia temática) da paisagem por cruzamento dos parâmetros de uso e 

cobertura da terra com as Áreas de Preservação Permanente (APP). 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

(a) Elaborar o mapa do uso e cobertura da terra a partir de classificação 

por interpretação visual das feições de imagens de satélite; 

(b) Aperfeiçoar o mapa do uso e cobertura da terra com os dados 

vetoriais e tabulares de cursos d’água, estradas e ferrovia;  

(c) Efetuar o trabalho de campo para levantamento e aferição de feições 

ou classes do mapa de uso e cobertura da terra; 

(d) Efetuar a validação da confiabilidade do mapeamento do uso e 

cobertura da terra a partir de uma matriz de confusão; 

(e) Elaborar as estimativas da declividade e altimetria (hipsométrico) 

com Modelo Digital de Elevação (MDE); 

(f) Elaborar o mapa das Áreas de Preservação Permanente (APP) a 

partir dos cursos d’água, declividade e altimetria;  

(g) Elaborar o mapa de intersecção do uso e cobertura da terra com as 

Áreas de Preservação Permanente (APP); 

(h) Analisar os parâmetros do uso e cobertura da terra em face das 

Áreas de Preservação Permanente (APP). 
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3. ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1. Localização 

 

A FNR situa-se na Macro Região Central do Estado de Minas Gerais, na 

Região Metalúrgica e Campos das Vertentes e Micro Região de São João Del 

Rei, na Fazenda do Pombal, que é indicada como o berço de Joaquim José da 

Silva Xavier (Tiradentes), sendo que no decorrer dos séculos foi desmembrada 

nas atuais Fazendas Ouro Fino, Magnólia e Roça Grande e, no ano de 1948, 

os 89,50 hectares remanescentes localizados nas coordenadas geográficas 

21º 03’ 20” de latitude sul e 44º 16’ 30” de longitude oeste foram adquiridos 

pelo Governo Federal (IBAMA, 2005). 

De Belo Horizonte, o acesso mais curto para a FNR é de 187 km pelas 

Rodovias BR040 e BR383, mais 5 km pela Rodovia BR494 e mais 4 km por 

estrada sem pavimentação. As distâncias da FNR às cidades vizinhas são de 9 

km para Coronel Xavier Chaves, 9 km para São João Del Rei, 10 km para 

Ritápolis e 29 km para Resende Costa (IBGE, 2017). 

A FNR está localizada as margens da confluência do Rio Santo Antônio 

com o Rio das Mortes no sul do Município de Ritápolis, nas divisas com os 

Municípios de Coronel Xavier Chaves e São João Del Rei, em Minas Gerais, 

sendo que a ZA ocupa uma área cartográfica de 4.715 hectares em partes 

destes Municípios (ICMBio, 2017), ou seja, ao norte, por proximidade com a 

zona urbana de Ritápolis, os limites da ZA foram definidos com um raio 

aproximado de 3 km, ao sul, em São João Del Rei, foram definidos com um 

raio aproximado de 3,5 km ajustados com a Rodovia BR-494 e, ainda, a oeste 

e a sudeste com um raio aproximado de 3 km (IBAMA, 2005). 

De modo geral, a FNR e a ZA (Figura 1) estão inseridas no contexto dos 

mencionados municípios, da rede hidrográfica, da vegetação arbórea nativa 

fragmentada, das propriedades rurais para produção de pecuária leiteira, 

silvicultura, lavoura comercial de milho e agricultura de subsistência de feijão, 

bem como, dos aglomerados ou vilas residenciais rurais com aspectos urbanos 

(arruamentos, etc.) e, ainda, dos enclaves com atividades de mineração. 
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FIGURA 1 – Localização da área de estudo, Floresta Nacional de 
Ritápolis (FNR) e sua Zona de Amortecimento (ZA). 
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3.2. Caracterização 

 

A caracterização da área de estudo seguiu os parâmetros gerais 

abióticos e bióticos, conforme segue acerca da geologia, geomorfologia, solos, 

clima e cobertura vegetal nativa. 

 

3.2.1. Geologia 

 

A região está preponderantemente sobre rochas do Embasamento 

Cristalino do Complexo Barbacena, conforme Ribeiro et al. (2002), parte em 

faixas greenstone, com ocorrência de metabasitos, anfibolitos, anfibólio xistos, 

talco xistos, clorita xistos, tremolititos, clorititos, serpentinitos, metaperidotitos, 

komatiítos, metassiltitos, metawackes quartzolíticas, gonditos, metapelitos 

escuros e gonditos; e parte referente ao denominado Granitóide Ritápolis, pelo 

Diorito Brumado, e ainda o Quartzo Monzodiorito Glória. Neste sentido, 

Baruqui, et al. (2006) e Curi, et al. (2008) classificam o local nas seguintes 

unidades geológicas e litologias: Suíte Alto Maranhão – granito, granitoide, 

granodiorito, migmatito, tonalito; Corpo Metagabros e Metadioritos – 

metadiorito, metagabro e Grupo Nova Lima – metabásica, metagrauvaca, xisto. 

Do mesmo modo, conforme CPRM (2014) e Consórcio Ecoplan-Lume-

Skill (2014), os depósitos fluviais quaternários dos cursos fluviais, como o Rio 

das Mortes, Rio Santo Antônio e outros de menor porte dos domínios 

hidrogeológicos cristalino e metassedimento/vulcânico, constituem depósitos 

cascalhosos, arenosos e lamosos, onde ocorrem fácies de canal incluindo 

barras cascalhosas e arenosas, geralmente longitudinais ou em pontal; fácies 

de planície de inundação, geralmente sedimentos arenosos finos e lamosos, 

maciços ou com estratificação delgada; e fácies de lago de meandro 

abandonado com sedimentos lamosos, geralmente cinzentos e maciços 

gerados por decantação e uma série de colúvios areno-argilosos 

avermelhados, geralmente com níveis de seixos na base, cobrem as unidades 

pré-cambrianas e terciário-quaternárias litificadas, que normalmente geram um 

relevo suave, geralmente utilizado para pastagens e plantações. 
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3.2.2. Geomorfologia 

 

De início, considerando os mapeamentos e relatórios do RADAMBRASIL 

(1983), a área de estudo encontra-se na unidade geomorfológica do Planalto 

Campos das Vertentes e o relevo apresenta planícies aluviais, morretes e 

morros com declividades médias a altas, sendo a amplitude das altitudes em 

relação ao nível do mar de 875 a 1075 metros. 

Neste sentido, tomando como referência a região da bacia hidrográfica 

do Rio das Mortes, conforme estudos do Consórcio Ecoplan-Lume-Skill (2014), 

a maior parte desta bacia é compreendida pela unidade geomorfológica 

Planalto dos Campos das Vertentes, pertencente ao Escudo Exposto – Planalto 

Centro Sul de Belo Horizonte, sendo caracterizada por um elevado 

compartimento planáltico dissecado em formas mamelonares e cristas, 

traduzidas em paisagens conhecidas como colinas policonvexas. As feições 

geomorfológicas desenvolvem-se sobre rochas do Complexo Barbacena 

magmáticas, graníticas, granodioríticas, em parte gnaissificadas, metabasitos, 

xistos e gnaisses charmoquíticos. 

 

3.2.3. Solos 

 

Para Baruqui et al. (2006) e Curi et al. (2008) as classes de solos da 

área da pesquisa são o Argissolo vermelho-amarelo eutrófico, Cambissolo 

háplico Tb distrófico e Latossolo vermelho-amarelo distrófico e no levantamento 

pedológico do Consórcio Ecoplan-Lume-Skill (2014) os Latossolo Vermelho-

Amarelo e Latossolo Vermelho-Escuro, típicos de litologias do embasamento 

cristalino. Mas é importante salientar que quanto maior a escala maiores serão 

as possibilidades de outras classes serem identificadas, pois situações 

pontuais, não apontadas em escalas menores, como as consultadas, não 

apresentam grande variação de classes pedológicas. 
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3.2.4. Clima 

 

Há que se considerar que existem diversas classificações climáticas e a 

mais utilizada é a de Köppen, que leva em consideração a temperatura, a 

precipitação e a distribuição destes elementos durante as estações do ano, ou 

seja, neste sentido a área de estudo encontra-se na Zona Fundamental C, que 

descreve duas Zonas Temperadas onde a temperatura do mês mais quente 

será sempre maior ou igual a 10°C e a temperatura média do mês mais frio 

será sempre maior ou igual a 3°C (IBAMA, 2005). 

Portanto, entre os tipos fundamentais de Clima da Zona “C” a região 

enquadra-se como “Cw”, caracterizando um clima com chuvas de verão e, 

quanto às variedades específicas de temperaturas dos Climas “C”, caracteriza-

se por apresentar um clima subtropical “a”, onde a temperatura do mês mais 

quente é superior a 22ºC, ou seja, em síntese, o clima da área de estudo 

caracteriza-se como “Cwa”, com temperaturas moderadas em verão quente e 

chuvoso e inverno seco e frio, onde, “C” é o clima mesotérmico úmido que 

apresenta inverno com temperaturas sempre superiores a -3°C com a 

temperatura do mês mais frio oscilando entre -3°C e 18°C, bem como, “w” que 

é o clima com seca no inverno e chuva no verão (IBAMA, 2005). 

O clima da área de estudo, conforme descrito por Sá Junior (2009), 

caracteriza-se por temperaturas médias moderadas, mas com verão quente e 

chuvoso e inverno frio e seco, ou seja, as temperaturas médias são de 20,6ºC 

no verão e de 14,6ºC no inverno e as médias anuais de pluviosidade são 

respectivamente de 1370 e 1560 milímetros, com uma estação chuvosa 

acentuada de outubro a março responsável por 85,28% da precipitação anual e 

uma estação seca e fria de abril a setembro. 

Além da escala de Köppen, é possível usar do diagrama ombrotérmico 

de Gaussen (Figura 2), que situa as temperaturas (mínimas / máximas) e 

precipitações médias mensais calculadas para um período pré-determinado de 

30 anos, representando o comportamento da chuva e da temperatura ao longo 

do ano, sendo possível identificar as épocas mais chuvosas ou secas e 

quentes ou frias da área de estudo (CLIMATEMPO, 2017). 
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FIGURA 2 – Diagrama Ombrotérmico de Gaussen do Município 
de Ritápolis com cálculos das temperaturas (mínimas / máximas) 
e precipitações médias mensais dos últimos 30 anos. Fonte: 
https://www.climatempo.com.br/climatologia/3980/ritapolis-mg. 
 

Neste contexto, cabe destacar que o clima apresenta grande influência 

sobre a vida, tanto fauna quanto flora, mas com especial relevância para a 

vegetação florestal nativa enquanto habitat de suporte a existência da fauna. 

Logo, os meses em que a linha de precipitação estiver abaixo da linha de 

temperatura mínima são também considerados biologicamente secos, com 

implicações ao desenvolvimento de vida vegetal (IBAMA, 2005). 
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3.2.5. Cobertura Vegetal Nativa 

 

Além dos aspectos abióticos mencionados, temos o aspecto biótico da 

área de pesquisa, que conta com vegetação nativa em sistema fitogeográfico 

de floresta estacional semidecidual (floresta tropical subcaducifólia) e savana 

(cerrado), ou seja, um ecótono destas fitofisionomias nativas incorporadas ao 

domínio da mata atlântica brasileira, conforme Sistema Fitogeográfico 

Brasileiro (IBGE, 2012). 

A tipologia da floresta tropical subcaducifólia está caracterizada por 

espécies florísticas arbóreas que reagem aos climas com estações chuvosas 

ou secas bem definidas ou com uma acentuada variação térmica, ou seja, com 

padrões climáticos constantes de inverno seco e frio e verão úmido e quente, 

onde uma grande variedade dos espécimes arbóreos do estrato superior 

perdem as folhas na estação seca e fria (IBGE, 2012). 

Os fragmentos de floresta estacional semidecidual apresentam tipologias 

fitofisionômicas bem características que se diferenciam pelos estágios de 

sucessão da regeneração natural em pioneiros ou iniciais, intermediários ou 

médios e clímax ou avançados, ou seja, com caráter descontínuo e 

entremeados por cerrados e matas ciliares (IBGE, 2012). 

A tipologia de savana está caracterizada por campos sujos, campos 

rupestres, cerrados e cerradões, com a presença dos estratos herbáceos 

rasteiros e/ou arbustivos ou até mesmo arbóreos de pequeno porte, que 

normalmente são compostos por espécies vegetais adaptadas às condições 

desfavoráveis em nutrientes e umidade em solos rasos, arenosos e 

cascalhentos, ou seja, geralmente os estratos são compostos por espécies 

pioneiras de cerrado e na sua maioria por gramíneas (IBGE, 2012). 
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Desta forma, na área de estudo os diversos fragmentos florestais nativos 

secundários diferem em estágio de regeneração e fitofisionomia, apresentando 

diferenças florísticas de densidade e porte, que estão diretamente relacionadas 

ao histórico de ocupações antrópicas e as variações do meio físico natural, 

principalmente as diferenças acerca dos solos, do gradiente de umidade dos 

vales aos topos de morros, das faces de exposição ao sol ou da localização da 

extensa rede hidrográfica (IBAMA, 2005). 

A área de estudo está na região centro-sul do Estado de Minas Gerais, 

que historicamente vem sendo explorada por atividades de mineração e 

agropecuária com expressiva intervenção antrópica, ou seja, com fisionomias e 

composições florísticas típicas das áreas alteradas, inclusive não existindo 

comunidades florestais primárias. Os diversos fragmentos florestais nativos 

ocorrem em manchas pela paisagem, ou seja, formam mosaicos entremeados 

por áreas de campos sujos utilizados como pastagens, lavouras diversas e 

esparsas ou plantios de eucalipto (IBAMA, 2005). 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

4.1. Diagnóstico 

 

O diagnóstico se baseia no entendimento dos processos dinâmicos entre 

os sistemas naturais (ecológicos) e antropizados (SÁNCHEZ; SILVA, 1995), 

pois há que se levar em conta que a biodiversidade dos ambientes naturais é 

um fator primordial para a sobrevivência da espécie humana (PRIMACK; 

RODRIGUES, 2001) e para a preservação da biodiversidade é indispensável o 

equilíbrio e o ordenamento da interação entre os espaços ecológicos e 

antropizados (PIZZATO; PIZZATO, 2009). 

Para Santos (2006, p. 85) “a primeira presença do homem é um fator 

novo na diversificação da natureza, pois ela atribui às coisas um valor, 

acrescentando ao processo de mudança um dado social”. O ambiente natural 

interage com o antropizado (alterado pelo homem), ou ainda, o ambiente 

natural foi substituído pela “natureza humanizada” (SANTOS, 1998, p. 55). 

Para Figueiró (2015, p. 209 e 213), a espécie humana é um enorme 

sucesso ecológico em termos evolutivos, representando a maior força de 

transformação da natureza e com “uma racionalidade capaz de compreender a 

natureza exclusivamente como fonte de recursos para as mais diferentes 

atividades” de utilização, transformação, conservação ou recriação do sistema 

natural. Ainda o autor comenta que a articulação entre sistemas naturais e 

humanizados na geografia fica evidente, especialmente quando se ressalta o 

grande desafio epistemológico da Biogeografia Cultural, que é “reconhecer, 

mapear e analisar de forma crítica o conjunto de intervenções, positivas e 

negativas, produzidas pelos seres humanos sobre a biosfera terrestre”. 

Neste sentido tem destaque o posicionamento de Carvalho (2005), para 

quem as condições e o destino dos mananciais de biodiversidade dependem 

do aprimoramento ou reconstituição de áreas do conhecimento capazes de 

evidenciar as conexões estabelecidas entre as dimensões naturais e sociais no 

desenvolvimento da produção do espaço. 
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A Biogeografia considerada como ciência antropogeográfica tem como 

tarefa a demonstração de que todo espaço biodiverso é também ocupado pelo 

homem de modo diversificado, podendo colaborar com os argumentos que 

faltam aos outros campos do conhecimento às necessidades de manutenção 

da biodiversidade (CARVALHO, 2005). 

Neste contexto, a questão das interações ecológicas e antrópicas 

precisam ser enfrentadas em grupos de especialistas das mais variadas áreas 

do conhecimento, pois “somente as ações desenvolvidas do ponto de vista da 

holisticidade da temática é que conseguem apresentar resultados satisfatórios”. 

Desta forma, a geografia está entre as várias ciências que abordam a temática 

e, assim como as demais, vem procurando equacionar as questões atinentes 

ao assunto, que se mostra teoricamente complexo e mais complexo ainda “do 

ponto de vista da práxis” (MENDONÇA, 2014, p. 70). 

As ponderações de Passos (2013) seguem neste mesmo sentido, pois 

os estudos geográficos acerca das interações no espaço devem contemplar um 

nível científico interdisciplinar, de modo que a geografia participe das reflexões 

e estudos da mesma forma que as outras ciências da sociedade e da terra. 

A análise geográfica sistêmica do território evidenciada por Ross (2009) 

também segue pela perspectiva da totalidade ao esclarecer que os estudos 

devem seguir de forma a alcançar a concepção de um determinado lugar e 

propiciar uma perspectiva holística da interação sociedade-natureza. 

Neste contexto, as variações e desigualdades dos processos de 

ocupação e formação do território formam diversas paisagens com decorrentes 

problemas de degradação dos ambientes (ecológicos), que são marcados 

pelos contextos antrópicos, “indo da destruição sem culpa à atual tomada de 

consciência ecológica” (THÉRY; MELLO-THÉRY, 2014, p. 61). 

O conhecimento destas interações é fundamental para a compreensão 

das implicações da ação humana tanto ao próprio meio antropizado como ao 

meio físico-natural, pois as práticas humanas específicas determinam os 

reflexos no meio físico-natural (QUINTAS, 2002). 
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Em vista destes processos múltiplos da dinâmica territorial, interações 

ou disparidades da “natureza humanizada” (SANTOS, 1998, p. 55), que 

representam ao mesmo tempo condicionantes de causa e efeito para a ciência 

geográfica, constituem, por conseguinte, o objeto específico a ser descrito, ou 

melhor, delineado no diagnóstico de uso e cobertura da terra. 

O diagnóstico assenta-se na identificação dos processos múltiplos e 

interativos do território, que ocorrem entre o sistema ecológico-natural e o 

sistema antrópico, a partir da generalização dos modelos almejados ou 

padrões constatados do uso e cobertura da terra como premissas para 

entender a diversidade da paisagem (SÁNCHEZ; SILVA, 1995). 

 

4.2. Estudo da Paisagem 

 

É de se reafirmar que esta pesquisa parte de um estudo sobre as 

interações geográficas ou espaciais entre ambiente antrópico e ambiente 

natural (ecológico), em razão dos parâmetros específicos acerca da paisagem 

que são expressos, avaliados e analisados em uma generalização por 

cartografia temática de uso e cobertura da terra. 

Para Passos (2013) a geografia sempre utilizou a paisagem como 

instrumento de avaliação, análise ou classificação dos fenômenos espaciais, 

pois considerada especialmente em seus aspectos materiais e dinâmicos a 

paisagem deve ser estudada como sistema múltiplo formado por ampla 

combinação de diversos sistemas oriundos do meio natural e do meio 

antrópico. Ainda o autor esclarece que a paisagem constitui-se numa dimensão 

imprescindível do território, ou seja, vivenciada no espaço como paisagem 

constituinte de um sistema não isolado, mas sim, integrado ao meio ambiente 

geográfico de complexidade e diversidade materiais ou naturais, podendo ser 

adotada quaisquer das entradas para abordar a paisagem: a materialidade, a 

sensibilidade ou a representação. 
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Neste sentido, a paisagem por categoria de estudo deve ser vislumbrada 

com ênfase no suporte que oferece à cartografia de síntese do ordenamento 

dos componentes do território, como atividade físico-geográfica que representa 

ou generaliza a interação entre os componentes da natureza, que são 

influenciados por componentes da ocupação humana. Neste contexto, é 

possível utilizar diversos enfoques na cartografia temática da paisagem, porém, 

para a elaboração de um mapeamento adequado aos objetivos do estudo, 

devem-se levar em conta os elementos relevantes à síntese ou generalização 

dos componentes específicos e pertinentes às avaliações ou análises 

pretendidas com a classificação (CAVALCANTI, 2014). 

Para Christofoletti (2013, p. 37), ao considerarem perspectivas mais 

abrangentes sobre as características da natureza, diversas propostas foram 

apresentadas para definição e delineamento das unidades componentes da 

superfície da terra e caracterização da paisagem, considerando que desde os 

tempos mais remotos, a humanidade vem interferindo no espaço para sua 

sobrevivência e para dar significado aos seus aspectos simbólicos e culturais, 

no que há de se ponderar que “o uso do adjetivo ambiental deve ser 

direcionado para categorizar os componentes e as características funcionais e 

dinâmicas dos sistemas que suportam a existência dos seres vivos”. 

O autor também menciona a importância dos ambientes naturais 

(ecológicos) como indispensáveis à generalidade da vida (biodiversidade) e 

imperativos à particularidade da vida humana, considerando que no contexto 

dos sistemas antropizados os seus diversos componentes biogeográficos 

passam a integrar o sistema natural, refletindo assim a significância de serem 

elementos de condicionamento ambiental para as atividades antrópicas e como 

caracterizadores da paisagem (CHRISTOFOLETTI, 2013). 

Desta forma o diagnóstico de uso e cobertura da terra assenta-se na 

compreensão dos processos interativos entre os sistemas naturais e 

antropizados (SÁNCHEZ; SILVA, 1995), considerando que a biodiversidade é 

essencial à sobrevivência humana (PRIMACK; RODRIGUES, 2001) e o 

ordenamento do território é fundamental para manutenção da biodiversidade 

(PIZZATO; PIZZATO, 2009). 
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Neste escopo, têm-se os elementos essenciais que são a vegetação 

arbórea nativa e a hidrografia, considerados os atributos naturais (ecológicos) 

de maior relevância para proteção ou conservação da biodiversidade, no que, 

acerca do primeiro atributo, as matas em margens de cursos d’água (ciliares) 

possuem a maior representatividade (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

Desse modo, as potencialidades das interações espaciais da paisagem 

são diversificadas e podem gerar informações com as análises de dados 

diversos ou de atributos em cenários específicos e distintos, mas que precisam 

corresponder a parâmetros da paisagem que se pretende representar, 

independente do modelo apresentado no produto cartográfico (SILVA, 2013). 

 

4.3. Indicadores de Análise 

 

Dentre as múltiplas concepções de diagnóstico tem-se a perspectiva da 

intersecção de indicadores de análise acerca de peculiaridades da paisagem. 

Os procedimentos são estabelecidos a partir dos parâmetros espaciais de uso 

e cobertura da terra, que são as referências para definição do enfoque de 

proteção, conservação e manejo dos recursos naturais. 

Para Santos (2004, p. 57), há diversos caminhos de interpretação. As 

marcas, evidências e cenários fragmentados nos elementos que compõem o 

meio (natural/antropizado) da paisagem precisam ser observados e analisados. 

“A decisão do planejador sobre a representação, valor e relação entre os dados 

é que conduz à determinação dos indicadores”. 

O diagnóstico em questão utiliza instrumentos multidisciplinares de 

observação e análise em resposta às expectativas dos processos de 

planejamento e gestão territorial, mas as principais técnicas para identificar a 

dinâmica territorial a partir dos processos interativos que ocorrem entre o 

sistema natural e antrópico são específicas da ciência geográfica. 

Neste ponto, Ross (2009) esclarece que as informações e métodos de 

avaliação ou análise disponibilizados pela geografia permitem práticas de 

planejamento e gestão do território com elevado grau de eficiência a partir da 

condução dos trabalhos com qualidade técnica e bases conceituais sólidas. 
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Desta forma, para a eficácia do diagnóstico devem ser conhecidas as 

possibilidades e os limites das ferramentas adotadas, pois há que se estruturar 

e direcionar a atividade em torno de um indicador certo, preciso e previamente 

definido como relevante para coleta e análise específica às proposições 

efetivas do diagnóstico de uso e cobertura da terra. 

Podem ser coletados, avaliados e analisados fatores variados e 

complementares, possíveis de serem qualificados e quantificados, gerando 

indicadores aprofundados para planejamento, ou seja, uma “ordem crescente 

de dependência” (GRISI, 2000) na gestão do espaço, mas que sempre serão 

dependentes de um indicador elementar e essencial. 

Para Santos (2004), há necessidade de bom senso ao selecionar dados 

que sejam objetivos, representativos, comparáveis e de fácil interpretação na 

construção de uma base sólida para tomada de decisões, pois o excesso de 

informações não é eficaz, sendo que o indicador deve representar os 

parâmetros reconhecidamente mais importantes ao processo. 

Da mesma forma há delineamentos específicos nos diagnósticos face às 

posições de bases, questionamentos e interferências de saberes científicos 

multidisciplinares, pois “há, inegavelmente, certa dose de arbitrariedade em 

qualquer compartimentação do ambiente” e “a maneira de fazê-lo reflete 

escolhas da equipe multidisciplinar” (SÁNCHEZ, 2006, p. 228). 

 

4.4. Áreas de Preservação permanente 

 

A partir da generalização cartográfica dos parâmetros espaciais de 

compartimentação da paisagem é possível identificar e investigar correlações 

entre indicadores espaciais confiáveis, regulares e homogêneos com as feições 

ou classes heterogêneas de uso e cobertura da terra (LONGLEY et al., 2013). 

Para este estudo, adotou-se o instrumento da comparação entre a 

generalização do mapeamento temático de uso e cobertura da terra da FNR e, 

principalmente, da ZA e as premissas equivalentes das Áreas de Preservação 

Permanente (APP), que são adotados por representarem indicadores espaciais 

confiáveis, regulares e homogêneos em todo o território. 
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As APP equivalem a indicadores espaciais confiáveis e homogêneos na 

medida em que são as mais antigas, tradicionais, representativas e essenciais 

modalidades para conservação e/ou proteção aos atributos ambientais do 

território (PETERS; PANASOLO, 2014 a/b) e existentes pelo simples efeito das 

determinações normativas, ou seja, atualmente, pelo inciso II, do artigo 3º, da 

Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que define a Área de Preservação 

Permanente (APP) como:  

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” 

(BRASIL, 2012). 

As APP são critérios relevantes no contexto da gestão dos espaços 

rurais e urbanos, pois se situam na valorização da biodiversidade a partir da 

qualificação do processo produtivo no espaço rural e da conservação e/ou 

recuperação do meio no espaço urbano (GASS; DAL FORNO; HAAS, 2013).  

Enquanto indicadores ambientais, as APP seguem suas definições por 

princípios generalizadores a partir de padrões e critérios técnico-científicos 

multidisciplinares e categorizadores, com reflexos nas dimensões institucionais, 

territoriais e ecológicas (SCHULT; BOHN, 2014). 

Dentre as modalidades de espaços protegidos e normatizados, somente 

as APP são comuns e regulares em todo o território pelo simples efeito da lei, 

sendo as demais modalidades dependentes de outros condicionantes 

específicos (BID; MMA, 2002). Estas características de comuns e regulares em 

todo o território revestem as APP dos atributos de indicadores por excelência, 

em especial por estarem devidamente fundamentadas e definidas nos 

comandos da Lei nº 12.651/2012 e seus regulamentos. 

Assim, considerando que as APP são subdivididas por parâmetros 

objetivos de suas funções ambientais no território de referência e, ainda, em 

conformidade com as particularidades da FNR e ZA, tem-se que na área de 

estudo ocorrem as APP de entornos de nascentes, margens de cursos d’água, 

encostas acima de 45º e topos de morros.  
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Na ZA encontram-se as APP de entornos de nascentes, com 50 metros 

de raio no entorno destas; as APP de margens de cursos d’água, com faixas 

marginais de 30 metros para os cursos d’água com menos de 10 metros de 

largura, 50 metros para os de 10 a 50 metros de largura e 100 metros para os 

de 50 a 200 metros de largura; as APP de encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45º – ou 78,54% conforme nomenclatura da EMBRAPA 

(2014), equivalente a 100% da linha de maior declive; e as APP de topo de 

morros, montes, montanhas e serras, que são os terços superiores dessas 

elevações, com inclinação média maior que 25º – ou 43,63% conforme 

nomenclatura da EMBRAPA (2014), com altura mínima de 100 metros em 

relação à base definida pelo plano horizontal de planície ou espelho d’água 

adjacente ou, nos relevos ondulados, definida pela cota do ponto de sela mais 

próximo da elevação (ALENCAR, 2015). 

Assim, foram explicitados os tipos de APP de ocorrência na Floresta 

Nacional de Ritápolis (FNR) e sua Zona de Amortecimento (ZA), que são 

identificados e delimitados como indicadores de análise para intersecção com 

os parâmetros de uso e cobertura da terra a partir de cartografia temática 

elaborada com instrumentos de geotecnologias. 

 

4.5. Geotecnologias 

 

Desde sempre, a abstração da realidade coexistiu com as atividades de 

análise sob a forma de mapas, maquetes, planos e modelos, sendo que no 

universo das representações da paisagem, o computador passou a ganhar 

destaque com o processamento gráfico e chegando a sua maioridade com os 

instrumentos de geotecnologias (ALMEIDA; CÂMARA; MONTEIRO, 2007). 

As geotecnologias devem ser entendidas como técnicas de aplicação de 

softwares e hardwares especializados em métodos de navegação ou 

geoprocessamento, ou seja, são equipamentos e técnicas direcionadas à 

produção ou manipulação de geoinformação ou informação espacial, que 

permitem moldar diversos cenários (SILVA, 2013).  
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O geoprocessamento adota a abordagem sistêmica e procedimental, 

resultando em metodologia objetiva, porém flexível, a ser aplicada à realidade 

da paisagem do local de estudo, pois objetiva compreender a distribuição 

espacial de fenômenos do território para elucidação de questões em diversas 

áreas do conhecimento (CÂMARA et al., 2003). 

O estudo espacial das interações da paisagem pressupõe uma 

variedade de parâmetros que podem ser elencados e analisados de modo mais 

apropriado e ágil com a utilização das geotecnologias em razão de suas 

diversas funcionalidades para geoprocessamento (FITZ, 2010). 

Desta forma, há que se ressaltar que o geoprocessamento reflete o 

caráter multidisciplinar da análise, pois se utiliza de elementos da cartografia, 

que se apresenta como o pilar essencial deste estudo, do sistema de 

posicionamento por satélites, do sensoriamento remoto, do banco de dados 

geográficos, do sistema de informações geográficas e da experiência de 

diversas áreas do conhecimento para avaliações ou análises das interações da 

paisagem do território em estudo (BOSSLE, 2015). 

Neste ponto, há que se qualificarem os elementos da cartografia 

conforme adotados nos mapeamentos temáticos, pois a cartografia tem por 

objeto a concepção e divulgação de mapas, que são representações 

geométricas simplificadas, incompletas, convencionais e planas da superfície 

curva da terra sobre folhas de papel ou monitores de vídeo e em uma 

determinada escala. Ainda, a precisão de um mapa é perturbada por falhas 

sistemáticas dos instrumentos utilizados, que são mais ou menos inevitáveis, 

mas que, a rigor, podem ser reduzidas. Tais falhas não afetam a eficácia do 

mapa quando este se encontra perfeitamente adaptado ao seu objetivo, aos 

limites de sua escala e ao seu sistema de projeção (JOLY, 2011). 

O elemento de primeira ordem do mapeamento é a escala, que é a 

“relação constante que existe entre as distâncias lineares medidas no mapa e 

as distâncias lineares correspondentes, medidas no terreno” (JOLY, 2011, p. 

17) ou, ainda, a “relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no 

mapa e sua medida real no terreno” (IBGE, 1999 p. 23). 
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Conforme Joly (2011), a base da cartografia está na geodesia, que se 

encarrega de definir a forma e as dimensões da terra e as projeções definem 

os parâmetros destas representações planas da superfície curva conforme 

mensurada pela geodesia. 

Ao se mencionar a geodesia, há que se explicar que a terra é uma 

esfera quase perfeita e a figura que mais se aproxima de sua verdadeira forma 

é o geoide, que, “de maneira bastante simplificada, seria uma superfície 

coincidente com o nível médio e inalterado dos mares e gerado por um 

conjunto infinito de pontos” (FITZ, 2008, p. 16). 

Ainda, ao se mencionar as projeções, há que se esclarecer que a 

superfície da terra é representada por uma figura matemática que mais se 

aproxima do geoide, ou seja, um elipsoide de referência, que é o modelo de 

superfície mais utilizado para definição dos sistemas de referência de 

coordenadas geográficas ou geodésicos (FITZ, 2008). 

Neste sentido, os sistemas de coordenadas geográficas ou geodésicos 

são sistemas matemáticos que fornecem a localização espacial na superfície 

da terra e são divididos em sistema geográfico e sistema projetado, sendo o 

primeiro um conjunto de linhas verticais de longitude (meridianos) e horizontais 

de latitude (paralelos) sobre o elipsoide de referência, com valores de 

localização expressos em ângulos de circunferência. Ainda, as projeções 

planas representam a superfície da terra com níveis variados de deformações, 

mas relativamente baixos, sendo adotado um conjunto controlado destas 

projeções para obter um sistema de referência de coordenadas projetadas que 

represente a superfície da terra com maior confiabilidade (BOSSLE, 2015). 

Neste contexto dos sistemas de referências geográficas ou projeções, 

ou seja, dentre os diversos sistemas de referência de coordenadas geográficas 

ou planas, destaca-se o Universal Transverso de Mercator (UTM), que é um 

sistema de representação plana do elipsoide de referência terrestre que adota 

uma projeção cilíndrica, porém em sentido transverso, associada a uma 

projeção conforme ou semelhante (GASPAR, 2008). 
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Assim, cabe mencionar que o Grupo Europeu de Pesquisa Petrolífera 

(European Petroleum Survey Group – EPSG) sistematizou todos os Sistemas 

de Referências de Coordenadas (SRC) nos chamados EPSG, sendo que os 

mapeamentos desta pesquisa são elaborados com o istema de Referência de 

Coordenadas SIRGAS 2000 – UTM 23S – EPSG31983’ (IOGP, 2017). 

Ainda neste contexto de sistemas de referência encontra-se o Sistema 

de Posicionamento Global (GPS), que, em síntese, constitui-se de um sistema 

de radio navegação por satélites que, a partir das distâncias conhecidas entre o 

usuário e os satélites, conhecendo as coordenadas dos satélites em um 

sistema de referencia apropriado, calculam-se as coordenadas de localização 

do usuário no mesmo sistema de referência dos satélites (MONICO, 2000). 

Ademais, quanto aos elementos essenciais para a ciência cartografia, há 

que se mencionar o sistema de orientação cartográfica, que foi convencionado 

como a representação dos pontos cardeais como East / Leste (E / L), West / 

Oeste (W / O), North / Norte (N) e South / Sul (S). Um mapa deve conter no 

mínimo a indicação North / Norte (N), que, também por convenção, deve 

indicar o sentido superior do mapa (FITZ, 2008). 

Neste contexto, é com a adoção de diversos elementos de qualificação 

do mapeamento que a ciência cartográfica se configura como linguagem, ou 

seja, a linguagem cartográfica, que é um sistema de signos gráficos formados 

pelo significado (conceito) e significante (imagem gráfica), sendo seu propósito 

elementar destacar diversidade, ordem e proporcionalidade, como relações 

fundamentais entre conceitos previamente definidos (ZACHARIAS, 2010). 

Assim como em qualquer representação gráfica, a cartografia tem uma 

função tríplice de registrar dados, tratá-los e revelar informações neles 

contidas. Ao elaborar um mapa temático ou qualquer outro para a geografia, 

inicia-se um processo de comunicação (MARTINELLI, 2013). 
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Estas convenções da cartografia, antes analógica e em papel, foram 

transpostas para aplicativos de cartografia digital que automatizam os projetos, 

a captação, a organização e o desenho de mapas a partir de bancos de dados 

geográficos e/ou sistemas de informações geográficas, que procedem à 

aquisição, armazenamento, manipulação, análise e apresentação de dados 

geográficos (espaciais) georreferenciados (ROSA; BRITO, 1996). 

Desta forma, o Sistema de Informações Geográficas (SIG), o Banco de 

Dados Geográficos (BDG) e o Sensoriamento Remoto (SR) são 

funcionalidades para gerar informações a partir de algoritmos pré-definidos de 

manipulação matemática de dados geográficos (espaciais) georreferenciados, 

que podem ser vetoriais, alfanuméricas e/ou matriciais (SILVA, 2003). A 

utilização destas geotecnologias possibilita a representação e análise a partir 

de mapas temáticos do espaço geográfico, ou, mais especificamente, a 

representação e análise do espaço geográfico por modelos conceituais com a 

essência da paisagem (MENEZES et al., 2013). 

 

4.6. Perspectivas do uso e cobertura da terra 

 

Esta pesquisa apresenta semelhanças com diversos estudos acerca do 

uso e cobertura da terra das Unidades de Conservação e suas Zonas de 

Amortecimento com a utilização de técnicas e ferramentas de geotecnologias, 

sendo relevante destacar alguns estudos que estão concentrados na interação 

espacial entre os sistemas naturais e os sistemas antropizados da paisagem. 

Na pesquisa executada por Berlink (2008) no entorno da Estação 

Ecológica de Águas Emendadas (ESEC-AE) foi observado que a dinâmica da 

paisagem está relacionada à ampliação das atividades tipicamente rurais e da 

infraestrutura de apoio a tais atividades, sendo estes componentes antrópicos 

os principais responsáveis pelo isolamento e empobrecimento da cobertura 

vegetal natural e de sua biodiversidade. 

Em estudo realizado na Zona de Amortecimento da Floresta Nacional de 

São Francisco de Paula (KOCH, 2016 p. 154) percebe-se que ocorrem 

“expressivas alterações na cobertura do solo” e apontou-se a importância da 
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comparação de cada feição ou classe e de demonstração de seus efeitos e 

impactos em termos de espacialização e quantificação do uso e cobertura da 

terra da Zona de Amortecimento. 

No estudo na ZA do Parque Estadual de Porto Ferreira (MORAES; 

MELLO; TOPPA, 2015), constatou-se que os fragmentos da vegetação nativa 

poderiam ter suas funções ambientais comprometidas porque a ZA encontrava-

se fortemente dominada pela matriz agrícola, pois a baixa porcentagem de 

vegetação natural e o seu isolamento, além do descumprimento das APP, 

poderiam contribuir para a degradação da Unidade de Conservação. 

A partir da perspectiva geográfico-ecológica, com a abordagem 

integradora do estudo por métodos de análise espacial da fragmentação da 

paisagem do Parque Nacional da Serra da Canastra e de sua Zona de 

Amortecimento, conforme estudo de Santos e Machado (2015), constataram-se 

que há uma intensa pressão antrópica causada pela presença de rodovias, 

estradas, áreas de mineração, pastagem e agricultura. 

Em estudo sobre a dinâmica ambiental das ZA de áreas naturais 

protegidas, Nora e Santos (2011 p. 283) identificaram situações com média de 

70% de suas áreas imersas em “matriz primariamente agrícola”, sendo que os 

padrões revelaram tendência de modificação das áreas naturais heterogêneas, 

onde o processo de homogeneização da paisagem estaria associado à 

reorganização e expansão das atividades da matriz agropecuária. 

O estudo de Resende (2013) na Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio 

e o estudo comparativo sobre parâmetros de implantação das ZA da Floresta 

Nacional de Irati e da FNR (GACIA NETO, 2010) também constataram que a 

degradação do sistema ecológico natural e fragilização da biodiversidade estão 

diretamente relacionadas com a supressão da vegetação nativa para 

possibilitar as atividades agropecuárias e minerárias. 

Neste contexto, considerando os mencionados estudos de casos, 

observaram-se uma tendência na ampliação da matriz antrópica produtiva no 

entorno das áreas protegidas, em especial da matriz agropecuária ao custo da 

supressão da vegetação nativa, ou seja, com grandes riscos de comprometer a 

qualidade da biodiversidade das ZA e UC. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1. Materiais Utilizados 

 

Para esse estudo foram utilizados os seguintes materiais: imagens de 

satélite RapidEye (MMA, 2016), produto TOPODATA (INPE, 2016 b), arquivos 

vetoriais e tabulares dos limites da Floresta Nacional de Ritápolis e Zona de 

Amortecimento (ICMBio, 2017), arquivos vetoriais e tabulares de cursos d’água 

(MINAS GERAIS, 2016), o aparelho de GPS Garmin eTrex 30 Versão 4.5 

(GARMIN, 2016), o aplicativo GPS TrackMaker PRO Versão 4.9 (GEOSTUDIO, 

2016), o aplicativo Google Earth Pro, Versão 7.1.2.2041 (GOOGLE, 2016), o 

Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas (SPRING) 

Versão 5.4.2 (INPE, 2016 a) e o Quantum Geographic Information System 

(QGIS) Versão 2.16.0 (OSGeo, 2016). 

 

5.1.1. Imagens de Satélite RapidEye 

 

O Sistema Alemão RapidEye é uma constelação de 5 satélites lançados 

conjuntamente em 2008 e que geram imagens multiespectrais coloridas com 

uma capacidade de 5 milhões de quilômetros quadrados diariamente. Sua 

órbita é heliosíncrona, descendente, com 97.8 graus de inclinação, com 

período de 96,70 minutos e altitude de 630 km. A aquisição das imagens ocorre 

às 11 horas da manhã (RAPIDEYE, 2016). 

A resolução espacial de aquisição é de 6.5 metros (Nível 1B) e após 

ortorretificação é de 5 metros (Nível 3A). A resolução radiométrica é de 12 bits 

por pixel. A sensibilidade é multiespectral de 440 a 510 nanômetros no azul, 

520 a 590 no verde, 630 a 690 no vermelho, 690 a 730 no vermelho edge e 

760 a 880 no infravermelho próximo. A cena básica possui 25 x 25 km no 

produto 3A ortorretificada e tamanho personalizado no produto 1B. A 

frequência de revisita é diária com visada off-nadir (lateral) e 5.5 dias no nadir 

(vertical) para a constelação, e ainda é possível a programação da aquisição 

das imagens (ENGESAT, 2017). 
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Para os procedimentos de classificação por interpretação visual de 

feições no SPRING, em elaboração do mapa de uso e cobertura da terra 

necessário para ponderação por cruzamento com as áreas de preservação 

permanente, utilizou-se as imagens de satélite RapidEye de 27/07/2013, cenas 

183451, 215181, 591711 e 635525, obtidas do Catálogo de Imagens de 

Satélite RapidEye do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

 

5.1.2. Topodata 

 

Para a elaboração das estimativas de declividade e altimetria 

(hipsométrico), com o intuito de identificar as Áreas de Preservação 

Permanente com declividades superiores à 45º e topos de morros, utilizou-se o 

produto TOPODATA de 30/11/2011, cena 21S45ZN, obtida no Banco de Dados 

Geomorfométricos do Brasil (TOPODATA) do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), que oferece um Modelo Digital de Elevação (MDE) elaborado 

a partir dos dados da Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) 

disponibilizados pelo U.S. Geological Survey (USGS) na rede mundial de 

computadores (INPE, 2016 b). 

 

5.1.3. Arquivos de Limites 

 

Para a delimitação da área de estudo, os arquivos vetoriais e tabulares 

dos limites da Floresta Nacional de Ritápolis e Zona de Amortecimento foram 

elaborados a partir de memoriais descritivos com referência nas Cartas 

Topográficas 1:50.000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e obtidos no banco de dados do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), que são arquivos com dados gráficos (linhas e 

polígonos) e alfanuméricos (atributos) destas feições (ICMBio, 2017). 
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5.1.4. Arquivos de Hidrografia 

 

Para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente de nascentes 

e margens de rios e melhoria na delimitação da feição (classe) hidrografia, 

foram utilizados os arquivos vetoriais e tabulares de cursos d’água, elaborados 

com referência nas Cartas Topográficas 1:50.000 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), que foram obtidos do Zoneamento Ecológico 

Econômico do Estado de Minas Gerais, ou seja, os arquivos de dados gráficos 

(linhas e polígonos) e alfanuméricos (atributos) da rede hidrográfica do Estado 

de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2016). 

 

5.1.5. Equipamento 

 

O aparelho GPS Garmin eTrex 30 Versão 4.5 é um receptor de 

navegação compatível com dois sistemas de posicionamento global, com o 

Navigation System with Time and Ranging Positioning System (NAVSTAR-

GPS), e com o Globalnaya navigatsionnaya sputnikovaya sistema (GLONASS), 

tendo sido utilizado durante os trabalhos de campo para identificação das 

coordenadas de localização das feições a serem confirmadas no 

enquadramento da classificação de feições (classes). 

 

5.1.6. Aplicativos 

 

O aplicativo GPS TrackMaker PRO Versão 4.9 permite a comunicação 

bidirecional com receptores de GPS, a edição e armazenamento de dados 

espaciais (pontos, linhas ou polígonos), além de incorporação das imagens de 

satélite como mapas de fundo, dentre diversas outras funcionalidades para 

trabalhos de campo (GEOSTUDIO, 2016). Este aplicativo foi utilizado durante 

os trabalhos de campo para localização de feições a serem confirmadas no 

enquadramento da classificação de feições (classes). 
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O aplicativo Google Earth Pro Versão 7.1.2.2041 é um sistema de 

navegação virtual na rede mundial de computadores para acesso a mapas 

digitais e imagens de satélites (GOOGLE, 2016), sendo de uso auxiliar no 

planejamento dos trabalhos de campo e também de emprego adicional para 

identificação e caracterização visual das feições (classes) no processo de 

classificação por interpretação visual executado no SPRING. 

O SPRING Versão 5.4.2 é um aplicativo para processamento de 

imagens, análise espacial, modelagem numérica de terreno e consulta a 

bancos de dados espaciais. É um ambiente unificado de geoprocessamento e 

sensoriamento remoto para aplicações em agricultura, floresta, gestão 

ambiental, geografia, geologia, planejamento urbano e regional (INPE, 2016 a). 

Para tais objetivos o SPRING integra dados espaciais cartográficos, 

censitários, cadastrais (urbano/rural), imagens (satélite/aerofotogramétrica), 

redes e modelos numéricos de terreno, bem como, oferece instrumentos para 

combinação de informações através de algoritmos matemáticos de 

manipulação e análise e, ainda, ferramentas para consultar, recuperar, 

visualizar e plotar o conteúdo da base de dados geográficos (INPE, 2016 a).  

O Quantum Geographic Information System (QGIS) é um aplicativo de 

SIG gratuito, colaborativo e desenvolvido por ‘Open Source Geospatial 

Fundation’ (OSGeo). Tem suporte a vários formatos vetoriais, raster (matriciais) 

e de banco de dados. O QGIS fornece um número diversificado e crescente de 

funcionalidades através de seus principais recursos e complementos, que 

possibilitam visualizar, gerenciar, editar e analisar dados, obter instantâneo 

(screenshot) e compor mapas impressos (OSGeo, 2016). 

 

5.2. Métodos Adotados 

 

A pesquisa propôs uma análise exploratória de dados espaciais pré-

existentes em imagens de satélite, providenciando a compilação, sintetização 

ou generalização do uso e cobertura da terra em razão de critérios objetivos 

para delimitação da paisagem, de modo a representar suas inter-relações por 

novos enquadramentos de análise (MATOS, 2008). 
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O estudo foi estruturado a partir de procedimentos adaptados de 

Berlinck (2008), com a adoção de dois momentos de análise (MEIRELLES, 

2007) e com a divisão das tarefas em etapas retroalimentadas e incorporadas 

na utilização de SR, BDG e SIG (COSME, 2012). 

No primeiro momento têm-se os trabalhos de planejamento e definição 

dos preceitos iniciais da pesquisa, ou seja, os procedimentos contam com as 

etapas de definição da área de estudo, levantamento de referências, 

levantamento de dados geográficos e levantamento e aferição de campo. 

No segundo momento têm-se os procedimentos de geoprocessamento 

dos dados geográficos, ou seja, as etapas de elaboração de mapas temáticos e 

gráficos para ponderação e integração (cruzamento) de parâmetros do uso e 

cobertura da terra (MENEZES; FERNANDES, 2013). 

O Diagrama da pesquisa (Figura 3) representa os métodos adotados nos 

trabalhos de maneira esquematizada a partir dos respectivos procedimentos 

previstos nos objetivos específicos da pesquisa, que são explicitados no 

decorrer das etapas de execução. 

 

 

FIGURA 3 – Diagrama da pesquisa representando os métodos 
adotados para os trabalhos de maneira esquematizada. 
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5.2.1. Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra 

 

O mapeamento do uso e cobertura da terra foi elaborado a partir das 

imagens de satélite RapidEye, que foram integradas em um projeto do SPRING 

e classificadas por interpretação visual de feições (classes). 

A classificação por interpretação visual de feições (classes) consistiu em 

dar significado real às feições contidas na imagem, ou seja, relacionar as 

diferenças espectrais (cor) ou radiométricas (níveis de cinza) intrínsecas aos 

pixels com as feições conhecidas do mundo real (MOREIRA, 2011). 

Adotou-se um método híbrido de classificação, que consistiu na 

segmentação em fase computacional e a classificação em fase interativa 

(MOREIRA, 2011). A interpretação visual de feições para edição vetorial (fase 

interativa) foi auxiliada por polígonos de segmentação (fase computacional). 

A segmentação consistiu em dividir a imagem de satélite em unidades 

homogêneas ou segmentos, considerando as informações intrínsecas aos 

pixels (NOVO, 2010). A finalidade foi simplificar a representação das feições 

em segmentos (polígonos) significativos e simples de analisar e associar às 

classes distintas do mapeamento (MOREIRA, 2011). 

A interpretação visual de feições para edição matricial (fase interativa) 

consistiu no procedimento de interpretação visual efetuado diretamente na tela 

do computador, a partir do qual se associou um a um dos segmentos 

(polígonos) às suas respectivas classes de mapeamento temático, que foram 

previamente definidas pelo analista (MOREIRA, 2011). 

A FNR e sua ZA foram segmentadas em quatro feições ou classes de 

generalização para mapeamento de uso e cobertura da terra, quais sejam: (a) 

Hidrografia (cursos d’água), (b) Uso Rural (lavoura, pastagem e silvicultura), (c) 

Uso Geral (o que não se enquadrou nos demais, como infraestrutura, 

mineração, áreas degradadas, etc.) e (d) Vegetação (arbórea nativa). 

Após a classificação das feições no SPRING, os respectivos segmentos 

(polígonos) resultantes, ou seja, os dados vetoriais (linhas e polígonos) e 

tabulares (atributos) foram transpostos para um projeto no QGIS, que foi o 

aplicativo de SIG utilizado nos demais procedimentos. 
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Além dos resultados da classificação das feições, foram integrados ao 

projeto no QGIS os arquivos vetoriais de limites da Floresta Nacional de 

Ritápolis e Zona de Amortecimento, os arquivos vetoriais da rede hidrográfica e 

as imagens RapidEye (Composição Natural RGB321). 

Com o auxílio de interpretação visual das imagens de satélite RapidEye 

e dos mapas digitais e demais imagens de satélites constantes do aplicativo 

Google Earth Pro e medições em campo foram elaboradas no QGIS as 

camadas de estradas e linha férrea, que também foram salvas como arquivos 

vetoriais (linhas e polígonos) e tabulares (atributos). 

A partir do QGIS, os dados constantes dos arquivos vetoriais e tabulares 

de estradas, linha férrea e rede hidrográfica foram utilizados para 

aperfeiçoamento das representações de classes do mapeamento de uso e 

cobertura da terra, sendo que foram associados às respectivas feições 

segmentadas como classes de Uso Geral e de Hidrografia. 

Os dados de cursos d’água possibilitaram o aperfeiçoamento da classe 

Hidrografia, considerando os elementos gráficos (vetores) e os atributos de 

larguras e comprimentos dos cursos d’água, pois as feições correspondentes 

nem sempre estavam nítidas nas imagens RapidEye e, muitas vezes, se 

confundiam como sombras em sobreposição às outras feições das demais 

classes de mapeamento ou estavam sobrepostas pela classe Vegetação 

(PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012 e BIELENKI JÚNIOR; 

BARBASSA, 2012). 

Da mesma forma, a partir de levantamentos em trabalho de campo, os 

dados vetoriais e tabulares de estradas vicinais, considerando a largura média 

de quatro metros, e da linha férrea, considerando a largura média de doze 

metros, possibilitaram o aperfeiçoamento da classe Uso Geral, pois as feições 

correspondentes nem sempre estavam nítidas em razão das respectivas 

imagens de satélite e, muitas vezes, também se confundiam com as demais 

classes de mapeamento ou estavam sobrepostas por parte da classe 

Vegetação (PONZONI; SHIMABUKURO; KUPLICH, 2012 e BIELENKI 

JÚNIOR; BARBASSA, 2012). 
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Por se tratar de um trabalho com mapeamentos temáticos optou-se por 

estipular a escala de 1:40.000 no Sistema de Referência de Coordenadas 

SIRGAS 2000 – UTM 23S – EPSG31983 para todos os mapeamentos desta 

pesquisa, pois “obtém-se a eficácia do mapeamento quando este se encontra 

perfeitamente adaptado ao seu objetivo, aos limites de sua escala geográfica e 

ao seu sistema de projeção cartográfica” (JOLY, 2011, p. 99). 

 

5.2.2. Trabalho de Campo 

 

Os trabalhos de campo foram úteis para identificação e confirmação das 

feições, pois “constituem uma metodologia que engloba a observação, a 

análise e a interpretação de fenômenos no local e nas condições onde eles 

ocorrem naturalmente” (NEVES, 2010, p. 15). 

Os trabalhos de campo foram efetuados por um dia a cada quinzena 

durante os meses de janeiro de 2015 a junho de 2016, sendo que durante os 

meses de janeiro de 2015 a março de 2015 foram executados os 

levantamentos logísticos e de dados espaciais iniciais ao planejamento da 

pesquisa e nos demais meses os trabalhos de aferição de feições (classes) de 

mapeamento do uso e cobertura da terra. 

A partir da interpretação visual das feições nas imagens RapidEye, 

quando surgiram dúvidas acerca do enquadramento de determinado segmento 

nas feições (classes) de mapeamento, o respectivo polígono foi duplicado e 

reservado para confirmação (aferição) em trabalho de campo. 

Os seguintes materiais foram adotados para o planejamento e execução 

dos trabalhos de campo: as imagens RapidEye, os arquivos vetoriais de 

segmentos (polígonos) de classes a serem aferidos, os aplicativos Google 

Earth Pro e GPS TrackMaker PRO e o aparelho GPS Garmin eTrex 30. 

O planejamento consiste em acrescentar as imagens e vetores nos 

aplicativos para comparação com mapas digitais e imagens de satélite do 

Google Earth Pro e coletar coordenadas de localização a serem transferidas ao 

aparelho de navegação GPS Garmin eTrex 30. 
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O GPS Garmin eTrex 30 e o aplicativo GPS TrackMaker PRO foram 

utilizados em trabalho de campo para navegação até a localização dos 

segmentos (polígonos) de classes a serem aferidos, sendo que este aplicativo 

conta com os vetores e/ou as imagens RapidEye em mapas de fundo. 

Ao se localizarem os segmentos (polígonos) de classes, as suas 

respectivas feições (classes) foram conferidas quanto aos enquadramentos 

corretos, que posteriormente foram ajustados na classificação de mapeamento 

de uso e cobertura da terra executada no aplicativo SPRING. 

 

5.2.3. Confiabilidade do Mapeamento 

 

O mapeamento temático por interpretação das imagens de satélite tem o 

objetivo de representar a realidade por generalizações das feições em classes 

de uso e cobertura da terra, sendo presumível o surgimento de inconsistências 

na identificação das feições e suas delimitações nas imagens. Tais erros 

podem ter origem na aquisição das imagens pelo respectivo satélite até o 

momento de geração do mapa final. Em linhas gerais, a qualidade do 

mapeamento por imagem de satélite é avaliada pelo aspecto cartográfico 

temático e de posicionamento. O temático corresponde à precisão das feições, 

ou seja, avalia se uma classe corresponde de fato à feição de uso e cobertura 

da terra. Já o aspecto de posicionamento está relacionado com a exatidão de 

localização das feições (classes) de mapeamento, isto é, se um polígono que 

foi mapeado como uma determinada feição (classe) corresponde realmente a 

essa feição (classe) em campo (ADAMI; MOREIRA; BARROS, 2011). 

Cabe destacar que tais erros foram minimizados em razão da técnica 

adotada, ou seja, adotou-se um método híbrido de classificação, que consiste 

na segmentação em fase computacional e a classificação em fase interativa 

(MOREIRA, 2011). A interpretação visual de feições para edição vetorial (fase 

interativa) é auxiliada por polígonos de segmentação (fase computacional). 
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Ademais, mapas digitais e outras imagens de satélites auxiliaram na 

fase interativa (classificação), bem como foram utilizados arquivos vetoriais e 

tabulares de limites, estradas, linhas férreas e rede hidrográfica para 

aperfeiçoamento das representações de feições em classes, sendo que a 

classificação foi aferida (confirmada) em trabalhos de campo. 

Porém, a estimativa da exatidão do mapeamento temático é uma tarefa 

necessária e de suma importância, pois há que se efetuar a avaliação da 

confiabilidade do mapeamento após o processo de classificação, ou seja, é 

necessário se averiguar a qualidade do resultado da classificação em relação à 

realidade de uso e cobertura da terra (ALVES; SILVA, 2016). 

O método mais adotado de avaliação da confiabilidade do mapeamento 

é a representação da exatidão de classificação por comparação do mapa 

resultante com um de amostragem a partir da utilização de uma matriz de erro, 

matriz de confusão ou tabela de contingência (NOVO, 2010), sendo que o 

coeficiente ou índice KAPPA é o mais indicado para as análises das amostras 

em comparação ao respectivo mapeamento (ANTUNES; LINGNAU, 2017). 

Para a matriz de confusão foram adotados pontos aleatórios sorteados 

no aplicativo QGIS, sendo que a quantidade de amostras foi definida conforme 

Jensen (1986), que define o número mínimo de pontos de amostra pela relação 

N=[4(p)(q)]/E2, sendo “p” o percentual esperado de exatidão, o “q” a subtração 

de “p” de uma unidade (q = 1 – p) e o “E” o erro permissível. 

Assim, considerou-se como previsível e aceitável um percentual de 

exatidão de 85% e um erro permissível de 5%, resultando, com a aplicação da 

relação de Jensen (1986), em um mínimo de 204 pontos aleatórios de 

amostragem sorteados no QGIS (Figura 4), que foram conferidos acerca das 

classes (feições) constantes do respectivo mapeamento do uso e cobertura da 

terra e comparados às feições constantes das imagens de satélite de alta 

resolução espacial registradas em 29 de abril de 2014 e constantes dos bancos 

de imagens do aplicativo Google Earth. 
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FIGURA 4 – Sorteio dos 204 pontos aleatórios no QGIS para a 
comparação e confecção da matriz de confusão da avaliação da 
confiabilidade do mapeamento. 
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Neste sentido, foram seguidos os procedimentos de Araújo (2015), 

calculando-se inicialmente a estatística básica da exatidão ou acurácia geral, 

que informa o quanto os valores são corretos e isentos de erros, seguido pela 

probabilidade de concordância ao acaso e finalizado com o Índice KAPPA, que 

demonstra o nível de concordância das amostras. 

De início, a estatística básica da exatidão ou acurácia geral é calculada 

pelo somatório dos pontos concordantes da classificação com a comparação, 

que é dividido pelo total dos pontos aleatórios de amostragem. 

Na sequencia, a probabilidade de concordância ao acaso, que é o 

somatório dos produtos de cada uma das probabilidades de classificação ou 

comparação, que são calculadas pelas divisões dos subtotais de cada 

classificação ou comparação pelo total de pontos aleatórios de amostragem. 

Deste modo, os resultados dos cálculos da estatística básica da exatidão 

ou acurácia geral e da probabilidade de concordância ao acaso são as bases 

para o cálculo do coeficiente ou índice KAPPA, que é calculado pela expressão 

“K = ( (K1 – K2) / (1 – k2) )”, onde K1 é o resultado da acurácia geral e K2 é o 

resultado da probabilidade de concordância ao acaso (ARAÚJO, 2015). 

O coeficiente KAPPA é considerado um método geoestatístico 

conservador muito utilizado para avaliar a confiabilidade dos mapeamentos 

temáticos digitais por imagens de satélite (ADAMI; MOREIRA; BARROS, 

2011). Este método é mais preciso por usar todos os dados da tabela de 

contingência ou matriz de confusão nos cálculos e não apenas os dados 

concordantes como na acurácia geral (ARAÚJO, 2015). 
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5.2.4. Estimativa da Declividade e Altimetria 

 

Para a estimativas da declividade e altimetria (hipsométrico) utilizou-se o 

produto TOPODATA, que oferece um Modelo Digital de Elevação (MDE) 

finalizado, no qual a imagem recebeu um processamento corretivo incluindo 

informações em pontos ou áreas que se encontravam com ausência de dados 

e refinamento no tamanho do pixel para 30 metros (INPE, 2016 b). 

Para Landau e Guimarães (2011), o MDE TOPODATA possui limitações 

na delimitação de áreas costeiras e identificação de variações do relevo em 

áreas pouco onduladas, mas melhorou a resolução das informações, 

principalmente de locais com relevo mais acidentado, ou seja, melhorias 

justamente no que interessa acerca da área de interesse da pesquisa. 

Esta escolha segue Landau e Guimarães (2011) acerca de vantagens e 

limitações de cada MDE em razão do objetivo do trabalho, que, neste caso, 

visa alcançar os melhores resultados na delimitação das Áreas de Preservação 

Permanente com declividades superiores a 45º e com topos de morros, como 

subsídio na elaboração do Mapeamento das APP. 

A estimativa de declividade foi efetuada por análise de terreno no QGIS, 

que examina o MDE para fornecer a declividade expressa por porcentagem em 

intervalos (escalas) de cores. O QGIS examina o MDE a partir da relação entre 

o valor do desnível de altura entre dois pontos no relevo e o valor da distância 

horizontal entre eles, ou ainda, considerando a medida da inclinação do terreno 

que é expressa em graus (BOSSLE, 2015). 

A estimativa altimétrica também foi efetuada por análise de terreno no 

QGIS, que ao examinar o MDE para identificar as diferenças de altitude, 

fornece a amplitude do relevo em intervalos (escalas) de cores com valores 

expressos em metros e formando um mapa hipsométrico (BOSSLE, 2015). As 

altitudes do mapa hipsométrico são em relação ao nível do mar, com início em 

875 metros e final em 1075 metros. 
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5.2.5. Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente 

 

Para o Mapeamento das APP de nascentes e margens de rios foram 

utilizados os arquivos vetoriais e tabulares (atributos) dos cursos d’água 

constantes do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais 

(ZEEMG) e para as APP de declividades superiores a 45º e topos de morros 

foram utilizados respectivamente os resultados das estimativas de declividade 

e altimetria (hipsométrico). 

No projeto de SIG do QGIS, procedeu-se ao mapeamento das APP de 

margens de cursos d’água e entorno de nascentes, sendo adotados os dados 

tabulares (atributos) de largura e comprimento dos cursos d’água e localização 

das nascentes para definição e medição das respectivas APP. 

Essas APP possuem faixas marginais de 30 metros para os cursos 

d’água com menos de 10 metros de largura, 50 metros para os de 10 a 50 

metros de largura e 100 metros para os de 50 a 200 metros de largura, bem 

como 50 metros de raio no entorno das nascentes (ALENCAR, 2015). 

Os dados matriciais constantes das estimativas de declividade e 

altimetria foram convertidos para dados vetoriais e tabulares (atributos) de 

modo a fornecerem os dados necessários às extrações de parâmetros para 

APP de declividade superior a 45º e topo de morro. 

As APP de declividade superior a 45º e topo de morro foram extraídas 

dos arquivos vetoriais e tabulares (atributos) das estimativas de declividade e 

altimetria a partir de funções específicas do QGIS para seleção de vetores e 

atributos equivalentes às respectivas APP. 

Assim, foram extraídos os respectivos dados de vetores e atributos das 

APP de encostas ou partes destas com declividade superior a 45º – ou 78,54% 

conforme nomenclatura da EMBRAPA (2014) e das APP de topo de morro, que 

são os terços superiores com inclinação média maior que 25º – ou 43,63% 

conforme nomenclatura da EMBRAPA (2014), com altura mínima de 100 

metros em relação à base definida pelo plano horizontal de planície ou espelho 

d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, definida pela cota do ponto de 

sela mais próximo da elevação (ALENCAR, 2015). 
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5.2.6. Mapeamento da Intersecção com as APP 

 

No Mapeamento da Sobreposição com as APP foram identificados os 

usos e coberturas da terra nas Áreas de Preservação Permanente (APP), 

sendo estes resultados obtidos com a intersecção do Mapeamento de Uso e 

Cobertura da Terra da FNR e ZA com o Mapeamento das APP. 

A partir dos parâmetros identificados no QGIS, procedeu-se ao 

Mapeamento da Intersecção com as APP, com o qual foram mensurados os 

condicionantes das APP em relação às classes de uso e cobertura da terra, 

com avaliação daquelas incompatíveis com a preservação das APP de 

nascentes, margens de rios, declividade acima de 45º e topo de morro. 

Trata-se de uma aplicação ou função de consulta por sobreposição de 

mapeamentos ou com interseção espacial de atributos (FERREIRA, 2014), ou 

seja, uma técnica ou método estatístico de geoprocessamento (BOSSLE, 

2015), no qual os dados foram sobrepostos e tabulados simultaneamente em 

grupos e subgrupos para verificar como as condições variam entre os grupos e 

os respectivos subgrupos (ROGERSON, 2012). 

Portanto, em pesquisa para diagnóstico do uso e cobertura da terra a 

partir de condicionantes geográficos da paisagem por cartografia temática e 

com a utilização de geotecnologias e geoestatística, a partir da leitura das 

informações contidas na intersecção dos dados pode-se chegar a ótimos 

resultados acerca do panorama espacial da localidade sem a necessidade de 

métodos estatísticos mais sofisticados (YAMAMOTO et al., 2013). 

A partir do cruzamento dos mapeamentos anteriores foi obtido o 

Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra nas Áreas de Preservação 

Permanente (APP) da FNR e ZA, com as respectivas feições ou classes: (a) 

Hidrografia (cursos d’água), (b) Uso Rural (lavoura, pastagem e silvicultura), (c) 

Uso Geral (o que não se enquadra nos demais, como infraestrutura, 

mineração, áreas degradadas, etc.) e (d) Vegetação (arbórea nativa). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com os procedimentos adaptados de Araújo (2015), a partir da matriz de 

confusão calculou-se a acurácia geral, que quantifica a concordancia entre as 

amostras aleatórias, o índice da probabilidade de concordância ao acaso e o 

índice KAPPA, que também quantifica a concordancia entre as amostras 

aleatórias, mas incluindo o fator da subtração da interferência do acaso.  

Os cálculos resultaram no índice da exatidão ou acurácia geral da 

concordância de 0,89 ou 89,22%, no índice da probabilidade de concordância 

ao acaso de 0,44 ou 44,25% e no coeficiente ou índice KAPPA de 0,81 ou 

80,66%, ou seja, situação de avaliação positiva na confiabilidade do 

mapeamento temático de uso e cobertura da terra da FNR e da sua ZA, 

conforme demonstrado na Figura 5. 

Deste modo, a acurácia geral da concordancia de 89,22% e o índice 

KAPPA de 80,66% estão acima dos encontrados por Berlinck (2008), 84,57% e 

79,48%, em classificação não supervisionada efetuada no entorno da Estação 

Ecológica de Águas Emendadas (ESEC-AE), na divisa nordeste do Distrito 

Federal (DF) com Goiás (GO), que foi o trabalho de referência inicial aos 

procedimentos do diagnóstico de uso e cobertura da terra da FNR e ZA. 

Assim, obteve-se uma confiabilidade do mapeamento da pesquisa na 

FNR e ZA adequada, considerando que o método híbrido de mapeamento do 

uso e cobertura da terra por interpretação visual (fase interativa) devidamente 

auxiliada por segmentação automatizada (fase computacional) propiciou um 

bom índice de segmentação com precisão bem definida na classificação das 

feições (LANG; BLASCHKE, 2009). 
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FIGURA 5 – Avaliação da confiabilidade do mapeamento, com 
matriz de confusão, acurácia geral, concordância ao acaso e 
coeficiente KAPPA. 
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A Figura 6 mostra os resultados obtidos no mapeamento do uso e 

cobertura da terra da FNR e sua ZA. 

 

 

FIGURA 6 – Mapeamento do uso e cobertura da terra da Floresta 
Nacional de Ritápolis (FNR) e sua Zona de Amortecimento (ZA). 
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Neste mapa, os usos e coberturas da terra estão divididos nas feições 

ou classes Hidrografia ou cursos d’água; Uso Rural, que engloba as áreas de 

lavoura, pastagem e silvicultura; Uso Geral, referente às áreas que não se 

enquadram nas demais, como infraestrutura, mineração, áreas degradadas, 

etc.; e Vegetação, que representa a arbórea nativa. 

Assim, na Figura 7 as áreas cartográficas em hectares para cada uma 

das classes ou feições de mapeamento temático do uso e cobertura da terra na 

Zona de Amortecimento da Floresta Nacional de Ritápolis. Da área cartográfica 

total de 4715 ha (100%) da ZA, a Hidrografia tem 384,12 ha (8,15%), o Uso 

Rural tem 1998,53 ha (42,39%), o Uso Geral tem 785,20 ha (16,65%) e a 

Vegetação tem 1547,15 ha (32,81%). 

 

 

FIGURA 7 – Áreas cartográficas das classes do uso e cobertura 
da terra da Zona de Amortecimento (ZA). 

 

Nesta conjuntura da ZA, a classe ou feição natural hidrografia somada 

com a classe ou feição natural vegetação (arbórea nativa) contam com área 

cartográfica de 1931,27 ha (40,96%) em atributos naturais, ao passo que os 

segmentos de classes ou feições de usos rurais e usos gerais atingem 2783,73 

ha (59,04%) em atividades antrópicas. 
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De imediato, observou-se que as situações típicas na Zona de 

Amortecimento da Floresta Nacional de Ritápolis são de estradas sem 

pavimentação, instalações ou infraestruturas das propriedades rurais e suas 

respectivas atividades de pastagens, lavouras diversas e silvicultura de 

eucalipto, sendo que estas feições de uso estão mescladas com a ocorrência 

natural da rede hidrográfica e dos fragmentos remanescentes da vegetação 

arbórea nativa, conforme demonstrado na Figura 8. 

 

 
 

FIGURA 8 – Situação típica da ZA, com feições de uso e cobertura da terra 
em hidrografia, uso rural, uso geral e vegetação arbórea nativa, conforme 
fotografia de 12/03/2015 (A) registrada a partir do ponto amarelo 
demonstrado na imagem de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

Neste contexto, ainda que a paisagem seja naturalmente formada por 

alternância de parcelas da vegetação arbórea nativa (floresta estacional 

semidecidual) e do campo cerrado (savana), observou-se que a estrutura 

biótica natural passou por um intricado processo de antropização com o 

encolhimento das dimensões e empobrecimento da biomassa das porções 

florestais e a conversão dos campos cerrados em pastagens mistas de 

gramíneas nativas e exóticas, conforme destaques das Figuras 9 e 10. 
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FIGURA 9 – Destaque para as feições de uso rural em pastagem e 
vegetação arbórea nativa em mata ciliar e fragmento secundário, conforme 
fotografia de 31/03/2015 (A) registrada a partir do ponto amarelo 
demonstrado na imagem de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

 

 

FIGURA 10 – Destaque para as feições de uso rural em silvicultura de 
eucalipto, pastagem e fragmentos de vegetação arbórea nativa, conforme 
fotografia de 31/03/2015 (A) registrada a partir do ponto amarelo 
demonstrado na imagem de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

No mesmo sentido também estavam os usos periódicos de significativas 

extensões para as lavouras de subsistência e/ou comerciais com destaque 

para as leguminosas e os cereais, principalmente soja, feijão e milho, bem 

como as áreas destinadas aos regimes produtivos prolongados da silvicultura 

de eucalipto, sendo que tais atividades rentáveis estavam em vários pontos da 

área de estudo, conforme destaques das Figuras 10, 11 e 12. 
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FIGURA 11 – Destaque para a predominância da feição de uso rural em 
lavoura de milho, que entrecorta fragmentos em vegetação arbórea nativa, 
conforme fotografia de 05/05/2015 (A) registrada a partir do ponto amarelo 
demonstrado na imagem de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

 

 

FIGURA 12 – Destaque para a feição de uso rural em pequena lavoura de 
feijão, localizada próxima de fragmentos em vegetação arbórea nativa, 
conforme fotografia de 16/09/2015 (A) registrada a partir do ponto amarelo 
demonstrado na imagem de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth.  

 

As alterações diretas do meio natural não se restringiam às atividades 

tipicamente rurais, mas também ocorriam em razão da infraestrutura viária, 

pois a ZA da FNR possui uma infraestrutura viária linear de grande porte que é 

a Ferrovia do Aço, que atravessa a ZA de nordeste a sudoeste (Figura 13) e, 

ainda, uma extensa rede de estradas sem pavimentação (Figura 14), ou seja, 

estradas vicinais de chão batido que entrecortam situações de ambos os usos 

e coberturas das diversas propriedades rurais. 
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FIGURA 13 – Destaque para a feição de uso geral em ferrovia cruzando as 
feições de uso rural em pastagem e vegetação arbórea nativa, conforme 
fotografia de 06/10/2015 (A) registrada a partir do ponto amarelo 
demonstrado na imagem de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

 

 

FIGURA 14 – Destaque para a feição de uso geral em estrada sem 
pavimentação cruzando a feição de vegetação arbórea nativa ciliar, 
conforme fotografia de 06/10/2015 (A) registrada a partir do ponto amarelo 
demonstrado na imagem de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

Do mesmo modo, como outros usos com interferência antrópica no meio 

natural, encontravam-se as áreas com atividades de mineração na porção 

norte (Figura 15), algumas áreas degradadas por processos erosivos hídricos 

superficiais acelerados espalhadas pela ZA e as áreas de vilas, povoados ou 

pequenos aglomerados residenciais rurais. Há diversos pequenos aglomerados 

residenciais rurais, a Vila do Glória e o Povoado do Penedo (Figura 16), sendo 

que estes dois últimos estão parcialmente na ZA. 

 



 

64 

 

 

FIGURA 15 – Destaque para a feição de uso geral em mineração em meio 
das feições de uso rural em pastagem e vegetação arbórea nativa, conforme 
fotografia de 06/10/2015 (A) registrada a partir do ponto amarelo 
demonstrado na imagem de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

 

 

FIGURA 16 – Destaque para a feição de uso geral em vilas, povoados ou 
aglomerados residenciais rurais (Povoado do Penedo), conforme fotografia 
de 06/10/2015 (A) registrada a partir do ponto amarelo demonstrado na 
imagem de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

Quanto às peculiaridades da rede hidrográfica, conforme identificadas 

nos atributos dos vetores de hidrografia do Zoneamento Ecológico Econômico 

do Estado de Minas Gerais (ZEEMG) que foi adotado para aperfeiçoamento da 

respectiva feição do mapeamento de uso e cobertura da terra, constatou-se 

que a ZA da FNR conta com diversos pequenos cursos d’água (Figura 17) 

afluentes de três importantes rios, ou seja, do Rio Mosquito, que desagua no 

Rio Santo Antônio (Figura 18), que desagua do Rio das Mortes (Figura 19). 
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FIGURA 17 – Destaque para a feição de hidrografia, considerando um 
pequeno córrego afluente do Rio Mosquito, conforme fotografia de 
25/04/2016 (A) registrada a partir do ponto amarelo demonstrado na imagem 
de satélite de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

 

 

FIGURA 18 – Destaque para a feição de hidrografia, considerando a foz do 
Rio Mosquito com o Rio Santo Antônio, conforme fotografia de 25/04/2016 
(A) registrada a partir do ponto amarelo demonstrado na imagem de satélite 
de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 

 

 

 

FIGURA 19 – Destaque para a feição de hidrografia, considerando a foz do 
Rio Santo Antônio com o Rio das Mortes, conforme fotografia de 25/04/2016 
(A) registrada a partir do ponto amarelo demonstrado na imagem de satélite 
de 29/04/2014 (B) do Google Earth. 
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No que se refere à FNR, instituída em 1999 na área remanescente da 

antiga Fazenda do Pombal, constatou-se que a UC também como a ZA foi 

influenciada pelos processos tradicionais de ocupação, sendo que a área 

cartográfica total de 89,50 ha (100%) da FNR está dividida nas classes ou 

feições de mapeamento temático do uso e cobertura da terra com Hidrografia 

em 8,77 ha (9,80%), Uso Rural em 6,98 ha (7,80%), Uso Geral em 0,07 ha 

(0,08%) e Vegetação em 73,68 ha (82,32%), conforme Figura 20. 

 

 

FIGURA 20 – Áreas cartográficas das classes do uso e cobertura 
da terra da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR). 
 

Neste contexto da FNR, observou-se que a UC vem apresentando uma 

rápida recomposição florestal (resiliência), considerando que possui um alto 

percentual em vegetação arbórea nativa, que somados aos cursos d’água já 

perfazem 82,45 ha (92,12%) em atributos naturais. Embora na FNR os 

mencionados “usos rurais” ainda contenham resquícios de pastagens alteradas 

e silvicultura de eucalipto, também apresentam uma acelerada recomposição 

natural com um rápido surgimento de campos sujos com estratos herbáceos 

rasteiros e arbustivos ou, até mesmo, elementos arbóreas de pequeno porte. 
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Neste sentido, a classe “usos gerais” refere-se à infraestrutura que já 

existia anteriormente a implantação da FNR, ou seja, o trecho da Ferrovia do 

Aço, as estradas vicinais, as instalações administrativas, as ruínas históricas 

remanescentes da antiga Fazenda do Pombal e o Viveiro Florestal para 

produção de mudas das espécies nativas arbóreas utilizadas nos trabalhos de 

recomposição florestal. 

Estando descritos os usos e coberturas da terra, cabe ressaltar que as 

APP foram os indicadores ou referenciais de análise, ou seja, os preceitos para 

cruzamento com a generalização do mapa temático de uso e cobertura da 

terra, pois coube identificar e investigar as correlações entre estes indicadores 

espaciais confiáveis, regulares e homogêneos com as feições ou classes 

heterogêneas de uso e cobertura da terra (LONGLEY et al., 2013). 

Neste contexto é que se encontram as estimativas de declividade e 

altimetria (hipsometria), que foram necessários na identificação das APP de 

declividades superiores a 45º e topos de morros. A Figura 21 mostra as 

estimativas da declividade, que é expressa por porcentagem em intervalos 

(escalas) de cores, ou seja, apresenta os intervalos das declividades de 0 a 3 

%; 3 a 8 %; 8 a 20 %; 20 a 45 %; 45 a 75 % e acima de 75 %.  

A Figura 22 mostra as estimativas de altimetria (hipsometria), que 

fornece a amplitude do relevo em intervalos (escalas) de cores com valores 

expressos em metros e formando um mapa hipsométrico em relação ao nível 

do mar, ou seja, apresenta os intervalos de altitudes de 875 a 890 m; 891 a 920 

m; 921 a 960 m; 961 a 1000 m e 1001 a 1075 m. 
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FIGURA 21 – Declividade da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR) 
e da Zona de Amortecimento (ZA). 
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FIGURA 22 – Altimetria da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR) e 
da Zona de Amortecimento (ZA). 

 

Desta forma, o Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente da 

FNR e da ZA foi elaborado também com os dados pertinentes da rede 
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hidrográfica do ZEEMG, além da declividade e altimetria (hipsometria), 

conforme resultado que pode ser visualizado na Figura 23. 

 

 

FIGURA 23 – Mapeamento das Áreas de Preservação 
Permanente (APP) da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR) e da 
Zona de Amortecimento (ZA). 
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Logo, a Figura 24 mostra as áreas cartográficas em hectares das 

categorias das APP com ocorrência na ZA da FNR. Da área cartográfica total 

de 1291 ha (100%) das APP, as margens de rios e entornos de nascentes têm 

792,92 ha (61,42%), as declividades maiores do que 45° têm 271,07 ha 

(20,99%), os topos de morros têm 190,63 ha (14,77%) e as situações de 

sobreposições de categorias têm 36,38 ha (2,82%).  

 

 

FIGURA 24 – Categorias de Áreas de Preservação Permanente 
(APP) da Zona de Amortecimento (ZA). 
 

Neste contexto, observou-se que as proporções das categorias de APP 

estão conformes com a área cartográfica de 384,12 ha da rede hidrográfica, 

com os percentuais acima de 78,54% (45°) de declividade e com a amplitude 

moderada do relevo correspondente à altimetria (hipsometria), ou seja, estão 

conformes com os parâmetros das respectivas estimativas de declividade, 

altimetria (hipsometria) e APP da ZA. 
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A Figura 25 mostra as categorias das APP na FNR, sendo que da área 

cartográfica total de 13,56 ha (100%) em APP, as margens de rios têm 12,81 

ha (94,47%) e as declividades maiores do que 45º têm 0,75 ha (5,53%), sendo 

que também na FNR as proporções das categorias de APP estão conformes 

com a área cartográfica da rede hidrográfica, com a localização da UC, com os 

percentuais acima de 45º de declividade e com a amplitude moderada do 

relevo correspondente à altimetria (hipsometria), ou seja, também estão 

conformes com os parâmetros das respectivas estimativas de declividade, 

altimetria (hipsometria) e APP da FNR. 

 

 

FIGURA 25 – Categorias de Áreas de Preservação Permanente 
(APP) da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR). 
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A Figura 26, associa a Hidrografia com as APP em comparação ao total 

da ZA da FNR, ou seja, associa as proporções dos atributos naturais 

(ecológicos) de maior relevância na proteção e/ou conservação da 

biodiversidade (PRIMACK; RODRIGUES, 2001), sendo que o somatório das 

áreas cartográficas destes elementos (1675,12 ha) representa apenas 35,53% 

do total da área cartográfica da ZA (4715 ha). 

 

 

FIGURA 26 – Hidrografia e Áreas de Preservação Permanente 
(APP) da Zona de Amortecimento (ZA). 
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Na Figura 27, ao associar a Hidrografia com as APP em comparação ao 

total da área cartográfica da FNR, nos mesmos moldes do efetuado acerca da 

ZA, encontrou-se um somatório de 22,33 ha (24,95%) destes atributos naturais 

(ecológicos), ou seja, próximo à quarta parte da área total de 89,50 hectares da 

FNR, sendo uma situação previsível, considerando que a UC conta com um 

riacho cruzando sua porção oeste (8,77 ha / 9,80%), bem como, por estar 

localizada às margens do Rio Santo Antônio e do Rio das Mortes. 

 

 

FIGURA 27 – Hidrografia e Áreas de Preservação Permanente 
(APP) da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR). 
 

A Figura 28 mostra o Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra nas 

Áreas de Preservação Permanente (APP) da Floresta Nacional de Ritápolis 

(FNR) e da Zona de Amortecimento (ZA).  
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FIGURA 28 – Mapeamento do uso e cobertura da terra das Áreas 
de Preservação Permanente (APP) da Floresta Nacional de 
Ritápolis (FNR) e da Zona de Amortecimento (ZA). 
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Este mapa foi obtido a partir da intersecção do Mapeamento do Uso e 

Cobertura da Terra da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR) e da Zona de 

Amortecimento (ZA) com o Mapeamento das Áreas de Preservação 

Permanente (APP). Assim, com os resultados dos mapeamentos, encontraram-

se as proporções relevantes dos indicadores ao diagnóstico do uso e cobertura 

da terra da FNR e ZA, ou seja, as áreas cartográficas em hectares das feições 

ou classes de mapeamento do uso e cobertura da terra das APP. 

Neste sentido, a Figura 29 mostra as áreas cartográficas em hectares 

das classes ou feições de mapeamento temático do uso e cobertura da terra 

nas APP da ZA. Da área cartográfica total de 1291 ha (100%) das APP, o Uso 

Rural tem 488,77 ha (37,86%), o Uso Geral tem 168,08 ha (13,02%) e a 

Vegetação tem 634,15 ha (49,12%), ou seja, também as APP da ZA estavam 

com um alto índice de atividades antrópicas em usos rurais e gerais, que 

somados atingiram 656,85 ha (50,88%). 

 

 

FIGURA 29 – Uso e cobertura da terra nas Áreas de Preservação 
Permanente (APP) da Zona de Amortecimento (ZA). 
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A Figura 30 mostra as áreas cartográficas em hectares das classes ou 

feições de mapeamento temático do uso e cobertura da terra das APP da FNR, 

sendo que do total de 13,56 ha (100%) das APP, os usos gerais têm 0,61 ha 

(4,50%), refletindo a ocupação histórica da antiga Fazenda do Pombal com a 

infraestrutura que já existia anteriormente a implantação da FNR, ou seja, o 

trecho da Ferrovia do Aço, as estradas vicinais, as instalações administrativas, 

as ruínas históricas remanescentes da antiga Fazenda do Pombal e, mais 

recentemente, o Viveiro Florestal para produção de mudas das espécies 

nativas arbóreas adotadas nos trabalhos de recomposição florestal. 

 

 

FIGURA 30 – Uso e cobertura da terra das Áreas de Preservação 
Permanente (APP) da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR). 
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Neste sentido, ainda na Figura 30, assim como já observado acerca das 

proporções do uso e cobertura da terra da FNR, constatou-se que a 

capacidade de recuperação natural ou resiliência da vegetação arbórea nativa 

é muito satisfatória, pois a FNR têm 95,50% (12,95 ha) do total da área 

cartográfica de 13,56 ha (100%) das APP em vegetação arbórea nativa, ou 

seja, um resultado que ainda poderia ser replicado para a ZA, que ainda 

apresentava parâmetros piores dos que os encontrados na FNR, pois o índice 

foi de 49,12% (634,15 ha) em 1291 ha (100%) das APP na ZA. 

A Figura 31 mostra a comparação das classes ou feições de uso e 

cobertura da terra das APP com o geral da ZA. O somatório das classes de 

Uso Geral e Rural apresenta o valor em torno de 59% (a) na ZA e 

aproximadamente 51% (b) nas APP. Já o somatório das classes de Vegetação 

e Hidrografia apresenta o valor em torno de 41% (a) na ZA e a classe 

Vegetação em torno de 49% (b) nas APP. Desta forma, as proporções entre 

APP e ZA estavam similares, ou seja, os somatórios dos usos rurais com 

gerais seguiam na média geral de 55% e os somatórios dos atributos 

ecológicos naturais da cobertura seguiam na média de 45% dos totais. 
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FIGURA 31 – (a) Somatório de uso geral e rural comparado ao 
somatório de hidrografia e vegetação na Zona de Amortecimento 
(ZA), (b) Somatório de uso geral e rural comparado a vegetação 
nas Áreas de Preservação Permanente (APP) da Zona de 
Amortecimento (ZA). 
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Desta feita, constatou-se o indicativo de que a Zona de Amortecimento 

(ZA) da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR), com seus 4715 ha de área 

cartográfica, contava com 8,15% (384,12 ha) em cursos d’água (Hidrografia) e 

com 32,81% (1547,15 ha) em vegetação arbórea nativa (Vegetação), ou seja, a 

ZA contava com 40,96% (1931,27 ha) do total de sua área em atributos 

ecológicos naturais na cobertura da terra. 

Na sequencia, observou-se que a ZA contava com 59,04% (2783,73 ha) 

de sua área total em atividades antrópicas ou usos da terra, ou seja, são 

42,39% (1998,53 ha) em uso típico rural (lavoura, pastagem e silvicultura) e 

16,65% (785,20 ha) em usos gerais (o que não se enquadra nos demais, como 

infraestrutura, mineração, áreas degradadas, etc.), com destaque aos 9,58% 

(451,38 ha) em uso rural a mais do que em vegetação arbórea nativa. 

As APP representavam tão somente 27,38% (1291 ha) do total da área 

da ZA e, mesmo assim, sobre pressão de outros usos da terra, ou seja, 

contavam com menos da metade, 49,12% (634,15 ha) do total da área das 

APP, em vegetação arbórea nativa e 50,88% (656,85 ha) do total da área das 

APP em Uso Geral e Rural, sendo que este último (Uso Rural) representa 

37,86% (488,77 ha) do total da área cartográfica das APP. 

Neste caso, cabe destacar que a situação mencionada no parágrafo 

anterior é preocupante se considerarmos, como já mencionado acima, que as 

APP e a Hidrografia são os atributos naturais (ecológicos) de maior relevância 

na proteção ou conservação da biodiversidade (PRIMACK; RODRIGUES, 

2001), sendo que o somatório destes dois atributos (APP e Hidrografia) 

representam tão somente 35,52% (1675,12 ha) da área total da ZA (4715 ha). 

Ademais, considerando que as APP são as mais antigas, tradicionais, 

representativas e essenciais modalidades para conservação e/ou proteção aos 

atributos ambientais do território (PETERS; PANASOLO, 2014 a/b) e, em 

especial por serem de preservação obrigatória por efeito imediato da lei, era de 

se almejar que as especificidades das APP estivessem em melhores condições 

de conservação do que as generalidades da ZA. 

Como demonstraram os resultados, com grandes semelhanças entre as 

proporções em APP e no todo da ZA, há de se concluir que o diagnóstico é 
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muito preocupante em razão de não haver uma diferença significativa nos 

parâmetros de usos e coberturas da terra (Uso Geral, Uso Rural, Vegetação e 

Hidrografia) entre a singularidade ou especificidade das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e a totalidade ou generalidade da Zona de Amortecimento 

(ZA) da Floresta Nacional de Ritápolis (FNR). 

Além disso, ao comparar a vegetação arbórea nativa da ZA com as 

específicas das APP e, ainda, considerando as RL, a situação aparenta ser 

alarmante para a conservação e proteção da biodiversidade, pois considerando 

o percentual de Vegetação da ZA, subtraído o percentual de Vegetação das 

APP, chegou-se a 913 ha (19,22%) em Vegetação na ZA que não estão em 

APP, representando uma cobertura inferior ao percentual relativo de 20% que, 

a princípio, deveria ser mantido a título de RL. 

Os dados sugerem que a ZA aparenta não configurar-se como uma área 

intermediária entre as áreas de exploração regulares e a especificidade de uma 

UC, como é o caso de conservação da FNR, pois a situação encontrada nos 

resultados sugerem uma grande tendência ou persistência do processo de 

conversão de áreas naturais para usos alternativos da terra, sendo que sequer 

as Áreas de Preservação Permanente (APP) estariam sendo poupadas. 

Berlinck (2008), que foi a referência metodológica inicial para a pesquisa 

na FNR e ZA, encontrou resultados muito semelhantes no trabalho efetuado no 

entorno da Estação Ecológica de Águas Emendadas (ESEC-AE), onde se 

verificou que a situação da biodiversidade do entorno da UC, inclusive nas 

APP, também é bastante crítica em razão das constantes e crescentes 

influências negativas do sistema antrópico sobre o sistema natural. 

 Assim como na ZA da FNR, também no entorno da ESEC-AE a 

dinâmica da paisagem está relacionada à ampliação das atividades rurais e da 

infraestrutura de apoio a tais atividades, sendo que esses tipos de usos da 

terra são considerados os principais componentes de redução e isolamento da 

cobertura de vegetação natural (BERLINCK, 2008). 

Do mesmo modo observado na ZA da FNR, em trabalho executado no 

Parque Nacional da Serra da Canastra e sua Zona de Amortecimento, Santos 

(2014) constatou a ocorrência de pastoreio de gado bovino em áreas das 
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fitofisionomias campestres de savana (cerrado) dentro dos limites da UC, 

inclusive com indícios sérios da antropização, como compactação do solo e 

inserção de espécies invasoras como capim braquiária. 

As inter-relações dos sistemas antropizados e sistemas naturais acerca 

dos usos e coberturas da terra identificados nos trabalhos de Santos (2014) e 

Berlinck (2008) são muito semelhantes aos da pesquisa efetuada na FNR e ZA, 

ou seja, nos três estudos constatou-se uma expressiva presença das 

atividades antrópicas entremeadas aos sistemas naturais, com constante 

pressão daqueles sobre estes para a sua conversão em usos alternativos. 

Em outro estudo realizado por Resende (2013) na Bacia Hidrográfica do 

Rio Santo Antônio, constatou-se que a degradação ambiental está diretamente 

relacionada a pecuária extensiva, mineração e principalmente com a supressão 

da vegetação nativa, sendo que do total de 51300 hectares da bacia 

hidrográfica apenas 9,03% estariam com vegetação nativa. 

 As constatações de Resende (2013) poderiam indicar um cenário ainda 

mais preocupante para a FNR, que se encontra na confluência do Rio Santo 

Antônio com o Rio das Mortes, ou seja, com a maior parte dos 4715 hectares 

da ZA na Bacia do Rio Santo Antônio, pois, embora a ZA ainda conte 32,81% 

de sua área total com vegetação nativa, os 9,03% identificados por Resende 

(2013) para toda a respectiva bacia hidrográfica sugere uma situação de maior 

pressão por antropização da ZA, que somente poderia ser confirmada com um 

programa sistemático de monitoramento conforme recomendação de Gracia 

Neto (2010) em estudo comparativo sobre parâmetros de implantação das ZA 

da Floresta Nacional de Irati e da FNR. 

Portanto, o cenário sugere que as funções primordiais de reserva da 

biodiversidade da Unidade de Conservação (UC) e corredores ecológicos das 

demais (ZA e APP) estariam seriamente ameaçadas por pressões antrópicas, 

conforme demonstrado no Diagnóstico do Uso e Cobertura da Terra da FNR e 

sua ZA, considerando as intersecções com as APP e, ainda, o indicativo de 

que a vegetação arbórea nativa remanescente na ZA seria relativamente 

inferior aos 20% previstos para as RL. 
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7. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O recorte espacial territorial da FNR e, sobretudo da ZA, não se refere 

simplesmente ao aspecto físico de um polígono previamente delimitado, mas, 

especificamente, da junção das paisagens naturais e das paisagens 

modificadas pelas atividades humanas, ou seja, os polígonos que 

compreendem a FNR e a ZA devem ser examinados em termos de usos e 

coberturas da terra, ou, mais especificamente, em parâmetros de usos 

antrópicos e o modo que tais usos interferem na cobertura natural da terra. 

Neste contexto, avaliar os índices da cobertura da vegetação natural e 

sua relação com os quantitativos dos usos ou atividades humanas demonstrou-

se satisfatório na perspectiva geográfica na medida em que seus 

desdobramentos apontaram para análises e discussões acerca dos indicativos 

ou quantitativos da resiliência da vegetação nativa da FNR e da ZA, ou seja, 

para a identificação da capacidade que a biodiversidade tem para suportar as 

mudanças antrópicas que lhe são impostas. 

De acordo com os objetivos traçados na pesquisa, verificou-se que as 

áreas da ZA se apresentam com alto índice de antropismo e, ainda, que os 

indicadores de relevância que são as APP, que deveriam ser as áreas com 

melhores parâmetros de preservação pelo simples princípio que representam 

face ao seu conceito primordial de “preservação permanente”, também estão 

sofrendo modificação para usos alternativos em proporções muito semelhantes 

das verificadas nas áreas comuns da ZA. 

Deste modo, ao identificar os índices de usos e coberturas da terra da 

ZA, observou-se as proporções elevadas de usos antrópicos, que foram 

classificados como feições de “usos rurais” e “usos gerais”, em detrimento das 

coberturas naturais, que foram classificadas como feições de “hidrografia” e 

“vegetação arbórea nativa”, ou seja, uma elevada proporção de áreas em 

atividades típicas rurais como pastagens, lavouras, silvicultura, além de outras 

em mineração, áreas degradadas e infraestrutura, exercendo grande pressão 

sobre os remanescentes de floresta estacional semidecidual. 
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Ao comparar as medições das áreas cartográficas das atividades 

antrópicas com as medições das coberturas naturais, em especial 

considerando a vegetação arbórea nativa, concluiu-se que os mencionados 

remanescentes florestais da ZA estão sobre forte pressão para conversão em 

usos alternativos da terra, ou seja, tais resultados demonstram elevados riscos 

para a manutenção da biodiversidade da ZA e, por consequência, também 

demonstram grandes riscos para a manutenção da biodiversidade da Floresta 

Nacional de Ritápolis (FNR). 

Ao relacionar os resultados acerca da área cartográfica total da ZA com 

os indicativos específicos das APP, observou-se não haver uma diferença 

significativa no comportamento de usos da terra entre estas duas condições, ou 

seja, embora as APP sejam institutos amplamente conhecidos e consolidados 

de preservação do meio natural em áreas rurais há décadas e a ZA seja 

decorrente de ato administrativo relativamente recente, ambos aparentam ser 

tratados praticamente da mesma forma pelo produtor rural. 

Mas, ao verificar os parâmetros de usos e coberturas da terra da FNR, 

que foi instituída em 1999 na área remanescente da antiga Fazenda do 

Pombal, constatou-se que esta também foi influenciada pelos processos 

tradicionais de usos identificados na ZA, mas, apesar disto, apresentou quase 

a totalidade de sua área cartográfica em vegetação arbórea nativa secundária. 

Ainda, constatou-se que a UC apresentou uma rápida recomposição 

florestal (resiliência) apesar da existência de resquícios de pastagens alteradas 

e silvicultura de eucalipto, sendo que mesmo estes resquícios de antropismo 

apresentaram um acelerado processo de recomposição natural com um rápido 

surgimento de campos sujos compostos por estratos herbáceos rasteiros e 

arbustivos ou, até mesmo, elementos arbóreas de pequeno porte, sugerindo 

que os mesmos parâmetros de resiliência poderiam ser replicados para a ZA. 
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Estudos mais aprofundados poderiam ser propostos acerca da FNR e, 

sobretudo da ZA, a exemplo de um levantamento mais apurado da situação 

das RL, pois no escopo desta pesquisa as RL não foram individualizadas ou 

identificadas acerca de suas representações no montante de 20% de cada uma 

das propriedades ou posses rurais, em razão dos objetivos desta pesquisa e 

em face dos parâmetros e características intrínsecas às RL, conforme já 

mencionado anteriormente, ou seja, serem dependentes de outros 

condicionantes técnico-administrativos e de procedimentos específicos de 

identificação, locação e aprovação pela administração pública. 

Assim, este estudo possibilitou demonstrar métodos que fossem 

capazes de mensurar os comportamentos acerca dos usos e coberturas da 

terra na FNR e principalmente na ZA comparados aos usos e coberturas da 

terra nas APP, ou seja, esta pesquisa propiciou, sobretudo, um indicativo ou 

quantitativo espacial dos comportamentos que afetam diretamente os atributos 

de biodiversidade da FNR e da ZA. 

Neste sentido, os diversos materiais e técnicas especializadas de 

geotecnologias foram aplicados em razão de suas adequações aos trabalhos 

de diagnóstico do uso e cobertura da terra por representação ou generalização 

em cartografia temática dos parâmetros da paisagem. 

Portanto, a partir dos objetivos específicos alcançados com a utilização 

das geotecnologias e dos resultados, tem-se por alcançado o objetivo geral 

desta pesquisa de efetuar o diagnóstico do uso e cobertura da terra da Floresta 

Nacional de Ritápolis (FNR) e, em especial da Zona de Amortecimento (ZA) a 

partir do cruzamento dos parâmetros de uso e cobertura da terra com as Áreas 

de Preservação Permanente (APP). 
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