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RESUMO 

Os processos ligados a transformações sociais e econômicas são capazes de 

modificar significativamente a paisagem e por vezes ocasionar conflitos sociais 

vigentes à utilização destes terrenos. O distrito de Lumiar em Nova Friburgo - RJ, foi 

marcado ao longo das ultimas décadas pela eclosão das atividades ligadas à 

veraneio e ao turismo, Desta forma, este trabalho tem como objetivo geral analisar a 

dinâmica da cobertura da terra em face de questão da dinâmica socioambiental da 

área de estudo, tendo em vista o processo de expansão da região serrana 

fluminense como polo turístico. Para a obtenção do resultado, foram elaborados e 

utilizados dois mapas de cobertura da terra respectivos aos anos de 1998 e 2009, 

dos quais se extraíram informações de detecção de mudanças. Estes resultados 

demonstraram o crescimento de fragmentos da vegetação arbórea e de silviculturas, 

como o plantio de pinus e eucalipto, por outro lado o estudo indicou a diminuição da 

vegetação herbácea, o que pode estar relacionada à retração das de atividades 

agrícolas na região. 

Palavras-chave: cobertura da terra. sensoriamento remoto. mudança de cobertura. 

trajetória da cobertura da terra.  
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ABSTRACT 

The processes related to social and economic transformations are able to 

significantly change the landscape and sometimes lead to social conflicts force the 

use of such land. The Lumiar district in Nova Friburgo - RJ, was marked over the last 

decades by the outbreak of the activities related to vacation and tourism, this way, 

this work has as main objective to analyze the dynamics of land cover facing the 

question of the dynamics environmental study of the area, in view of the expansion 

process of the Rio de Janeiro mountain region as a tourist hub. To obtain the result, 

were prepared and used two land cover maps related to the years 1998 and 2009, 

which were extracted change detection information. These results demonstrate the 

growth of fragments of trees and forestry, such as planting pine and eucalyptus, on 

the other hand the study indicated a decrease in herbaceous vegetation, which can 

be related to the decline of agricultural activities in the region. 

Keywords: land cover. remote sensing. land cover change. land cover change 

trajectories 
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças do uso e cobertura da terra podem promover impactos significativos 
no que diz respeito ao meio ambiente e aos recursos naturais, além disso tais 
mudanças podem também ocasionar conflitos sociais vigentes à utilização destes 
terrenos (PETTA et al., 2008; COSTA et al., 2013). 

Observa-se, nas últimas décadas, na região serrana do estado do Rio de Janeiro 
uma crescente procura pelas atividades de veraneio, introduzindo na região 
alterações que se distinguem das atividades agrícolas tradicionais O clima ameno e 
a preservação da Mata Atlântica nesta localidade intensifica ainda mais a 
reorganização do espaço (PEREIRA, 2008; MASCARENHAS, 2010). A inserção da 
atividade turística dentro deste meio rural acarreta a diversificação do perfil 
socioeconômico e cultural desta microrregião, o que está diretamente correlacionado 
a utilização do espaço físico. 

Sabe-se que, a partir da década de 1970, mais precisamente os distritos de Lumiar e 
São Pedro da Serra, antes exclusivamente agrícolas, passaram pelas 
transformações supracitadas. As regiões ricas em recursos hídricos tais como rios e 
abundantes cachoeiras atraíram o movimento hippie, intensificando a procura por 
atividades de veraneio e posteriormente na transformação do espaço em destinação 
turística (PEREIRA, 2008; NATAL 2008; MASCARENHAS, 2010). 

O exposto pode ainda ser reforçado pela de citação de NATAL (2008), que define os 
fatores que influenciam na valorização de áreas rurais pelo turismo de veraneio: 

Em Nova Friburgo, o turismo também se encontra em expansão, 
principalmente nos distritos de Lumiar e São Pedro da Serra, onde o 
ecoturismo e o turismo rural vêm se estabelecendo, em virtude do 
desenvolvimento das redes de comunicações e do crescimento 
urbano desenfreado que a leva à valorização dos campos e da 
natureza. Esta valorização está ligada com preocupações de 
qualidade e segurança, marcadas por sentimentos de nostalgia, por 
um certo sentimento 'retro' p.123 

A expansão da atividade turística faz com que parte da região serrana fluminense 
passe por um processo de urbanização de seus espaços, podendo acarretar 
expansões irregulares e provável uso indevido da terra. Por outro lado, atividades 
turísticas, invariavelmente, mudam o cenário socioeconômico de uma região, o 
resultado pode ser benéfico no que diz respeito a conservação do meio ambiente, 
uma vez que esta é a promessa vendida pelos pacotes turísticos. A competição do 
espaço por duas atividades econômicas distintas pode, todavia, gerar na perda de 
espaço por uma delas, conforme descreve Mayer (2003) em sua tese, baseada em 
relatos e séries históricas do município de Nova Friburgo. 

A área parece ter sido mais cultivada no passado. Não existe uma 
visão unânime em relação à existência da floresta. Alguns afirmam 
que a mata está voltando a crescer em função das restrições 
impostas pelo Instituto Brasileiro de meio Ambiente (IBAMA) e em 
virtude do próprio declínio da agricultura. p. 120 
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O autor, no entanto, alerta que a atividade turística tem efeitos ainda mais 
conflituosos na comunidade rural da região, modificando o cenário econômico. 

[...] o fluxo turístico tem efeitos sobre a agricultura [...]. Com o 
crescimento do turismo, o acesso a terra se tornou mais difícil ao 
agricultor de poucos recursos. As terras que antes eram vendidas em 
grandes extensões passaram a ser loteadas. Muitos agricultores 
venderam suas terras e foram trabalhar em Friburgo, nas indústrias 
ou no setor de serviços. Dramaticamente alguns voltaram para suas 
antigas casas na condição de caseiros. p. 128 

Diante dessas evidências compreende-se que existe a necessidade de monitorar a 
utilização da terra contribuindo para a gestão habitacional, a preservação de áreas 
protegidas por lei (como as áreas de preservação permanente e unidades de 
conservação), além do zoneamento de áreas agrícolas. Medidas como essas 
também se aplicariam ao setor econômico turístico do local, uma vez que, esta 
atividade está conectada à preservação do meio ambiente e dos patrimônios 
naturais da área de estudo. 

A partir da prerrogativa do crescimento da atividade turística e de veraneio ocorridas 
a partir das ultimas três décadas na serra fluminense e dos possíveis efeitos das 
alterações e/ou diversificações da ocupação da terra, o estudo baseia-se em 
identificar a dinâmica do uso e cobertura da terra na região serrana fluminense em 
área de Mata Atlântica, com atividade agrícola tradicional e expansão de atividades 
de veraneio. Mais precisamente tratar de um estudo de caso, a ser realizado em 
uma sub-bacia da região hidrográfica do Rio Macaé, contida integralmente no distrito 
de Lumiar, do município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. 

Desta forma, este trabalho tem como objetivo geral a análise da dinâmica do uso e 
cobertura da terra em face de questão da dinâmica socioambiental da localidade, 
tendo em vista o processo de expansão da região serrana fluminense como polo 
turístico nos últimos trinta anos. O estudo pretende verificar se dentro deste espaço 
de tempo ocorreram mudanças significativas no que diz respeito à cobertura da 
terra, indicando o comportamento espacial das atividades econômicas e o 
surgimento de outros usos, correlacionando, se possível, com o advento de 
possíveis conflitos socioambientais. 

A identificação desta dinâmica foi possibilitada pela produção de mapas de 
cobertura da terra, baseados em imagens aerofotogramétricas e orbitais datadas de 
1998 e 2009. A produção deste material, junto às pesquisas de campo, possibilitou o 
reconhecimento das características atuais da cobertura da área de estudo, 
propiciando o auxílio de novas pesquisas que envolvam uso e cobertura da terra, 
possíveis conflitos socioambientais e territoriais. 

O trabalho proposto teve apoio de diversificadas áreas do conhecimento, dentro dos 
fundamentos da Ciência Ambiental, buscando suporte nas geotecnologias, ciências 
sociais e da natureza, com finalidade de produzir um documento que pretendesse 
incentivar novas pesquisas e contribuir para a gestão ambiental e a adoção de 
políticas públicas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Uso e cobertura da terra 

Os termos uso da terra e cobertura da terra por vezes são erroneamente 
confundidos como sinônimos, no entanto se diferem na sua utilização em pesquisas 
e literaturas cientificas. O termo cobertura da terra antes se referia ao tipo de 
vegetação que cobria a superfície da terra, porém o termo foi posteriormente 
ampliado e passou a incluir estruturas humanas, tais como edifícios ou pavimentos e 
outros aspectos do ambiente físico, como os solos, a biodiversidade e as superfícies 
e das águas subterrâneas (MOSSER,1996 apud BRIASSOULIS, 2000). No entanto, 
segundo a FAO – Food and Agriculture Organization (1995), o uso da terra diz 
respeito à função ou finalidade para a qual a terra é usada pela população humana 
local e pode ser definida como as atividades humanas que estão diretamente 
relacionados com a terra, fazendo uso de seus recursos ou tendo um impacto sobre 
eles.  

Em outras palavras, uma das formas possíveis de diferenciar o uso e a cobertura é 
entender por cobertura da terra os aspectos físicos, químicos, ou biológicos da 
superfície terrestre, tomando, por exemplo, as pastagens, florestas ou áreas 
asfaltadas, ao passo que o uso da terra se refere geralmente aos propósitos 
humanos que estão associados à cobertura, por exemplo, criação de gado, 
recreação, ou a vida urbana. (MEYER et al, 1994 apud BRIASSOULIS, 2000). No 
entanto, nem toda atividade humana necessita de fato estar associada a somente 
um tipo de cobertura, o turismo, por exemplo, representa um modelo de uso que 
pode estar associado as mais diversas formas de cobertura da terra (IBGE, 2013). 

As mudanças no uso da terra ocorrem em vários níveis espaciais e dentro de 
distintos períodos de tempo, correspondendo a expressões materiais, entre outras, 
de dinâmicas ambientais e humanas e de suas interações que, por sua vez, são 
mediadas por terra. Estas alterações são por vezes benéficas, às vezes causam 
impactos e efeitos negativos, sendo este último grupo uma das principais causas de 
preocupação de como esses efeitos incidem diversamente sobre o bem-estar 
humano (BRIASSOULIS, 2000). 

Levantamentos baseados em imagens orbitais e aéreas permitem a identificação do 
uso e da cobertura da terra e, ainda, a dinâmica destes através dos anos. Ao retratar 
as formas e a dinâmica de ocupação da terra, estes estudos agem como instrumento 
na construção de indicadores ambientais e na avaliação da capacidade de suporte 
ambiental, frente aos diferentes manejos empregados na produção, contribuindo 
assim para a identificação de alternativas promotoras da sustentabilidade do 
desenvolvimento, conforme citado por documento do IBGE (2013): 

No contexto das mudanças globais, os levantamentos de Uso e 
Cobertura da Terra fornecem subsídios para as análises e avaliações 
dos impactos ambientais, como os provenientes de desmatamentos, 
da perda da biodiversidade, das mudanças climáticas, das doenças 
reincidentes, ou, ainda, os inúmeros impactos gerados pelos altos 
índices de urbanização e pelas transformações rurais que se 
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cristalizam em um grande contingente de população sem emprego, 
vivendo nos limites das condições de sobrevivência. p 37 

A delimitação e identificação de diferentes classes de uso e cobertura da terra nos 
mapas são conhecidas como classificação, sendo definida por Sokal (1974 apud 
FAO, 2005) como uma "ordenação ou arranjo de objetos em grupos ou conjuntos 
com base em seus relacionamentos", portanto uma representação abstrata da 
situação do terreno. A partir de critérios objetivos, baseados em levantamentos de 
campos ou análises de imagens, informações sobre a cobertura da terra são 
desenvolvidas e podem resultar múltiplos usos, sendo essenciais para a criação de 
modelos ambientais e ainda úteis para fins de planejamento e políticas (FAO, 2005). 

2.2 Detecção de mudanças 

A detecção de mudanças é, segundo Singh (1989), o processo de identificar 
diferenças no estado de um objeto (alvo) ou fenômeno, através da observação deste 
em diferentes épocas. Segundo Briassoulis (2000), a análise da mudança do uso e 
cobertura da terra gira em torno de duas questões centrais inter-relacionadas: o que 
impulsiona e/ou provoca mudanças e também os impactos da mudança (ambientais 
e socioeconômicas).  

Pode-se afirmar que existem dois tipos de determinantes capazes de impulsionar as 
transformações do uso e da cobertura da terra (BRIASSOULIS, 2000; FAO,2005). 
As determinantes biofísicas incluem características e processos do ambiente natural, 
tais como: tempo e variações do clima, relevo, topografia e processos 
geomorfológicos, erupções vulcânicas, sucessão vegetal, tipos de solo, padrões de 
drenagem, a disponibilidade de recursos naturais. Enquanto as determinantes 
socioeconômicas compreendem os fatores e processos ligados a mudanças 
populacionais, a estrutura industrial, mudança tecnológicas, estruturas familiares, ao 
mercado, a organização do setor público e outras políticas relacionadas.. 

A autora atenta que as determinantes biofísicas geralmente não causam mudanças 
diretas no uso da terra. Elas causam, principalmente, mudanças de cobertura, que, 
por sua vez, podem influenciar as decisões de uso dessa terra. Nesta mesma linha 
de pensamento, as mudanças de uso podem também resultar em mudanças de 
cobertura da terra. 

Briassoulis (2000), ainda, divide os impactos causados pelas mudanças no uso da 
terra em duas classes: os ambientais e os socioeconômicos, indicando que os 
impactos ambientais costumam receber maior atenção, uma vez que impactos 
socioeconômicos ocorrem de maneira sutil e em longo prazo, sujeito a fatores mais 
complexos e com menor visibilidade do que os ambientais. Os impactos também 
podem ser identificados de acordo com o nível espacial em estão manifestados, 
sendo eles: impactos globais, regionais ou locais.  

Uma maneira de exemplificar os processos de alteração no uso e na cobertura da 
terra e os seus possíveis impactos é entendendo os processos ambientais e/ ou 
socioeconômicos que geram as mudanças nos padrões das paisagens. Um destes 
processos, e o que tem melhor paridade com o objeto de estudo, é o conceito de 
transição florestal, explorado por Mather e Needle (2005), que pode ser entendido 
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como a passagem de uma região que, no passado passou por processos de 
desmatamento, para uma zona de regeneração de mata.  

Esta transição pode ocorrer ainda durante o período de desmatamento, em algumas 
localidades consideradas rurais, visando atender as demandas por cultivos agrícolas 
geradas pela expansão urbana no entorno, fazendo com que os donos de terra 
expandam seus espaços de cultivo, transformando espaços florestais em novas 
lavouras. À medida que as cidades no entorno se consolidam, as demandas de 
alguns produtos caem, de certa forma, interrompendo a expansão do 
desmatamento. 

Para Mather et al. (2005) e Baptista (2006), a estagnação deste processo resulta na 
restauração das florestas devastadas. Mather et al. citam duas principais linhas de 
argumentação: 

Em uma linha de argumentação, trabalhadores agrícolas deixam o 
trabalho na terra em busca de melhores empregos não-agrícolas. A 
perda de trabalhadores aumenta os salários dos restantes 
trabalhadores e faz com que as empresas agrícolas não sejam mais 
rentáveis. Sob estas circunstâncias, os agricultores abandonam seus 
campos menos produtivos e pastagens mais remotas. Estas terras, 
em seguida, revertem para floresta. p.24 

Em uma segunda linha de argumentação, a perda de florestas 
durante expansão agrícola cria uma tendência de compensação. Em 
locais com populações estáveis ou em crescimento e pouca 
capacidade de importar produtos florestais, continuou o declínio na 
cobertura florestal impulsionando os aumentos nos preços dos 
produtos florestais, e os aumentos de preços induzem proprietários 
para plantar árvores em vez de culturas ou pastagens de gramíneas 
forrageiras. p.24 

Mather e Neddle (1998) abordam em seu estudo uma experiência ocorrida na 
França, mais precisamente nas regiões rurais montanhosas e áreas periféricas, tais 
como o Maciço Central, os Alpes e os Pirineus, onde em meados do século XIX 
observou-se a diminuição do desmatamento. As áreas alpinas foram abandonadas 
ou usadas com menos intensidade pelos camponeses, devido à entrada de novas 
técnicas e tecnologias agrícolas, principalmente, no que diz respeito aos cultivos de 
irrigação. As atividades pecuárias, de criação de ovinos, caprinos e gado, foram 
abandonadas para dar lugar à agricultura de cultivo intenso. 

Baptista (2006) observou a propagação das florestas no estado de Santa Catarina e 
grandes declínios no cultivo da mandioca, do crescimento da emigração rural e da 
absorção de mão de obra agrícola pelo turismo e desenvolvimento imobiliário. 
Segundo sua pesquisa as alterações na legislação ambiental e a criação de um 
grande parque estadual, em meados da década de 1970, contribuíram para a 
expansão das florestas. 

Mather (1998; 2005) em seus estudos descreveu um conjunto de padrões 
comportamentais recorrentes durante os últimos séculos envolvendo florestas e as 
grandes transformações sociais e econômicas em seus arredores (RUDEL et al, 
2010). Deste modo, apresentou como mudanças ocorridas na estrutura 
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socioeconômica de um local e seu entorno podem acarretar em modificações no uso 
do mesmo e, posteriormente, podem afetar sua cobertura. Do mesmo modo, 
alterações na cobertura podem implicar em mudanças na estrutura social e 
econômica de um local.  

Num contexto nacional, por exemplo, a agricultura, além de competir com novos 
campos de trabalho, teve algumas de suas práticas mais tradicionais ameaçadas 
pela promoção de novas leis ambientais (Mayer, 2003; Baptista, 2006), o que 
dificulta o seguimento das atividades agrícolas e seu desenvolvimento, ocasionando 
em abandono de terras por parte dos donos ou na destinação da terra para outros 
fins. Para Mayer (2003), no caso do município de Nova Friburgo, o abandono de 
antigas lavouras colaborou com a regeneração de áreas desmatadas.  

Segundo Mather (1998) com o passar dos anos, estes processos de regeneração de 
florestas ou transições florestais podem ocorrer inúmeras vezes, e, por este motivo 
os mesmos devem ser identificados e acompanhados. Os métodos de 
acompanhamento mais utilizados são através de levantamentos de campo 
periódicos e da análise de imagens de diversas épocas.Para a extração de 
informações referentes à detecção de mudanças pela utilização de imagens orbitais 
ou ortofotos existe uma vasta gama de métodos aplicáveis, tais métodos podem 
pertencer a diversas categorias e gerar diferentes resultados, deve-se observar, no 
entanto que, a utilização de qualquer método, se bem selecionado e aplicado, 
acarreta em resultados satisfatórios.  

2.3 Métodos de detecção de mudanças 

Para Mas (1999), o sensoriamento remoto fornece uma fonte viável de dados a partir 
do qual a informações de cobertura da terra atualizadas podem ser extraídas de 
forma eficiente e barata, a fim de inventariar e monitorar essas mudanças de 
maneira eficaz. A possibilidade de monitoramento vem se aprimorando com o passar 
dos anos, através da evolução tecnológica dos sensores e do crescimento da 
constelação de satélites artificiais. 

O desenvolvimento da área espacial a partir dos anos 1960, conhecida como 
década da corrida espacial, possibilitou o lançamento de novos foguetes a órbita 
espacial e junto a eles os satélites (MENESES, 2012).  Este período iniciou uma 
nova era na aquisição de dados de sensoriamento remoto, onde novos sensores 
foram desenvolvidos e as imagens passaram a ser digitalizadas. Os autores 
Gonzales e Woods (2008) definem a imagem digital como uma função bi-

dimensional ƒ(x,y), onde x e y representam coordenadas planas espaciais, a 
amplitude desta função em qualquer coordenada (x,y) determina a intensidade ou 
nível de cinza deste ponto, sendo que cada um estes elementos possui localização e 
valores particulares, e são denominados pixels. 

Este novo período permitiu ao analista, portanto, a observação da superfície 
terrestre e ainda, entre outras possibilidades, a obtenção dados hipsométricos 
agregados a dados de geo-localização. As respostas a diversas perguntas estão 
dispostas em cada pixel da imagem.  O conhecimento das respostas térmicas ou 
espectrais de uma imagem fornecem ao analista uma vasta gama de informações.   
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Os sensores de alta resolução são, atualmente, os mais utilizados na análise de 
imagens e estudos envolvendo uso e cobertura da terra (NOVO, 2001).  

Além disso, a repetitiva varredura de informações, em curtos intervalos de tempo, 
aliada à qualidade destas imagens são fatores que facilitam a identificação de alvos 
de uso e cobertura da superfície terrestre e, consequentemente, a detecção de 
mudanças, fazendo deste campo uma das principais aplicações dos dados de 
sensoriamento remoto. Os levantamentos baseados em imagens orbitais e aéreas 
possibilitam estudos que identificam desmatamentos e transformações de cobertura 
(RODRIGUEZ, 2005; ALVES, 1996), e ainda, através destes estudos, o 
mapeamento das unidades de conservação e identificação de possíveis conflitos 
socioambientais, conforme cita Costa (2013): 

 A utilização de novas tecnologias como, por exemplo, Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG’s) e Sensoriamento Remoto (SR) tem 
sido aplicadas em vários trabalhos com os objetivos de mapear as 
áreas de preservação permanentes e as ocorrências de usos da 
terra.[...] Os resultados destes estudos apontam para a viabilidade de 
se efetuar a delimitação automática das APP’s com rapidez e 
confiabilidade, facilitando a identificação de eventuais conflitos de 
usos da terra. p 2 

Tem-se como premissa básica, na utilização de dados de sensoriamento remoto 
para detecção de mudanças, que as alterações na cobertura resultam das 
mudanças dos comportamentos espectrais entre imagens de datas distintas 
(INGRAM et al. 1981 apud SINGH, 1989). Para que esse conjunto de dados faça 
sentido, é necessário o conhecimento de técnicas e métodos que possibilitem a 
extração destas informações. A escolha de determinada técnica pelo analista 
dependerá de vários fatores, como conhecimento das características biofísicas e 
culturais da área de estudo, da qualidade das imagens temporais registradas e da 
própria capacidade cognitiva do analista (SOARES et al, 1996).  

A análise visual ou fotointerpretação consiste em um dos métodos utilizados para a 
classificação qualitativa de imagem e, posteriormente, para a detecção de mudanças 
temporais. Novo (2010) descreve a interpretação visual de imagens (orbitais ou não) 
como o ato de examinar uma imagem com o propósito de identificar objetos e 
estabelecer julgamentos sobre suas propriedades. Neste método, as atividades de 
detecção, reconhecimento, análise, dedução, classificação e avaliação da precisão 
são realizadas quase simultaneamente. Para a autora, o processo de detecção por 
este método implica na identificação de objetos visíveis, e é altamente influenciado 
pelos atributos de resolução espacial e de escala da imagem. Um dos pressupostos 
para a execução deste método é o prévio estabelecimento de “chaves de 
interpretação” de maneira que torne o procedimento o menos subjetivo possível.  

O procedimento de fotointerpretação permite ao analista a utilização e comparação 
de imagens com diferentes resoluções espaciais, espectrais e diferentes escalas, 
uma vez que a dedução das hipóteses depende do conhecimento que o analista tem 
sobre o comportamento espectral do alvo, o conhecimento da área de estudo e do 
problema estudado (NOVO, 2010).  
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No entanto, outros métodos existentes, baseados na utilização de algoritmos para a 
obtenção dos resultados, exigem do analista menor disponibilidade tempo, porém 
um maior domínio de técnicas de pré-processamento, como correção e realce (LU, 
2004). Em sua pesquisa Weckmuller (2015) listou algumas das principais 
abordagens utilizadas no que diz respeito aos agrupamentos de técnicas 
automatizadas de detecção de imagens, destacando a separação por número de 
imagens utilizadas. 

Copin (2004) divide os métodos de detecção de mudanças, de modo relativamente 
simples, baseando-se no número de imagens utilizadas no processo. Quando são 
utilizadas apenas duas imagens, a metodologia é denominada bitemporal. Enquanto 
os métodos correspondentes a detecção que se utilizam três ou mais imagens são 
incluídos em um grupo chamado de análise da trajetória temporal.  

Uma outra abordagem é separá-las em metodologias de pré classificação e de pós 
classificação. A distinção entre os dois grupos é o momento quando ocorrem a 
classificação das imagens e a detecção das mudanças de cobertura (LU, 2004; 
WECKMULLER, 2015). 

As metodologias de pré-classificação consistem na classificação de imagens de 
diferentes datas conjuntamente. Este método, que também é denominado de análise 
direta, acontece através da criação de uma imagem multitemporal, termo que 
designa a combinação de um conjunto de imagens de diferentes períodos que, uma 
vez consolidada, a imagem é reclassificada para a detecção das mudanças. O 
princípio é que nas áreas onde ocorreram as transformações, se concentram as 
discrepâncias estatísticas, quando comparadas com o restante da imagem que se 
manteve inalterado (MAS, 1999; COPPIN et al., 2004; WECKMULLER,2015).  

A análise de pós-classificação consiste na geração de uma classificação para cada 
data separadamente para uma posterior detecção de mudanças na comparação 
entre os mapas temáticos (LU, 2004 apud WECKMULLER,2015). Como vantagem 
deste procedimento destaca-se o fato de as classificações independentes 
minimizarem problemas decorrentes de efeitos atmosféricos, luminosidade e sensor 
entre as datas das imagens. A matriz de mudanças resultante da comparação entre 
as classificações também constitui uma vantagem devido à simplicidade de 
interpretação (BELTRAME et al., 2009). 

Destaca-se que os métodos de detecção de mudanças que fazem uso de 
algoritmos, sejam eles de pré ou pós-classificação, dependem, segundo Lu (2005), 
de fatores como a qualidade dos registros das imagens, das correções atmosféricas 
e de normalização das imagens, além disso requerem que a utilização de imagens 
de resolução espaciais seja equivalentes e, preferencialmente, de um mesmo 
sensor, caso contrário o resultado final da detecção pode ser prejudicado.  

Quanto ao período de utilização de tais métodos, Lu (2004) destaca que a 
interpretação visual das imagens foi amplamente usada em diferentes campos antes 
dos anos 1970.  Nesta época os dados de satélites ainda não estavam disponíveis, 
e a capacidade das técnicas computacionais e de processamento de imagem em 
lidar com uma grande quantidade de dados era limitada. O rápido desenvolvimento 
das tecnologias de informática, das técnicas de sensoriamento remoto e de 
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processamento digital substituiu gradualmente a utilização da interpretação visual. 
Mesmo assim, o autor frisa:  

No entanto, os processamentos automáticos de imagem nem sempre 
são viáveis para todos os casos. Por exemplo, a detecção de 
exploração seletiva de madeira florestal ou distúrbio é 
frequentemente muito difícil usando processamento de computador, 
nestes casos a interpretação visual tem o potencial para identificar 
tais alterações. p. 2 

A literatura científica revela que a detecção digital de mudanças é uma tarefa de 
difícil realização. Um intérprete analisando fotografia aérea quase sempre irá 
produzir resultados mais precisos (EDWARDS, 1990 apud COPPIN, 2004). Coppin 
(2004), no entanto, alerta os que resultados obtidos através de fotointerpretações 
são difíceis de serem replicados, uma vez que diferentes analistas podem produzir 
diferentes interpretações de imagens. Entende-se, portanto, que a escolha de um 
determinado método depende de fatores relacionados à disponibilidade e qualidade 
de dados base, bem como do conhecimento do analista e do objetivo proposto. 
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3 METODOLOGIA  

3.1  Área de Estudo 

A área de estudo corresponde a bacia do Rio Boa Esperança, pertencente à bacia 
hidrográfica do Rio Macaé, localizada no distrito de Lumiar, do município de Nova 
Friburgo, RJ (Figura1). A bacia possui aproximadamente 25 km² e está contida na 
unidade de conservação estadual Área de Proteção Ambiental (APA) Macaé de 
Cima. 

 

Figura 1- Mapa de localização da bacia do Rio Boa Esperança, Nova Friburgo, RJ. 

O município de Nova Friburgo está localizado na unidade geomorfológica 
denominada “Escarpas das Serras de Macaé, Macabu e Imbé”, caracterizada por um 
conjunto de alinhamentos serranos escarpados, que se sucede a leste da Serra dos 
Órgãos, alçados por tectônica a mais de 1.000 m de altitude, sendo que alguns picos 
atingem quase 2.000 m. (CPRM, 2000). O clima ameno da região suas 
características geomorfológicas contribuem para os altos índices de pluviosidade e 
fartura em águas da região, além disso a área possui boa parte de seus fragmentos 
florestais ainda conservados e abundantes (FRANCISCO, 2011). 



21 

 

 
 

3.2  Materiais e Métodos 

A detecção de mudanças do uso e cobertura de terra da bacia do rio Boa Esperança 
foi obtida através da análise visual de imagens e criação de mapas temáticos de 
épocas distintas, que serviram como base de dados para a criação de um novo 
mapa temático, contendo as diferenças entre as classes dos dois mapas produzidos. 
Após os procedimentos de detecção das mudanças, realizou-se levantamento de 
campo para conferência do mapeamento. 

Os trabalhos de processamento e vetorização das imagens foram desenvolvidos em 
duas etapas. Durante a primeira etapa, realizou-se a vetorização de classes da 
cobertura do terreno baseada em um mosaico de ortofotos do ano de 1998. Em 
seguida, na segunda etapa deste processamento, foi realizado o mapeamento para 
o ano de 2009 cujos polígonos foram vetorizados tendo como base o mapeamento 
temático de 1998.  

O banco de dados utilizado foi constituído por um mosaico de quatro ortofotos 
monocromáticas, com 70 cm de resolução espacial, obtidas no ano de 1998, que 
foram cedidas pela Ampla Energia e Serviços S.A. Também fizeram parte do banco 
de dados as imagens orbitais do ALOS/ANVIR-2 com resolução de 10 metros, 
composta por quatro bandas multiespectrais, três do visível e uma do infra-vermelho 
próximo, datadas de agosto de 2009, e fusionadas com imagem pancromática 
ALOS/PRISM com resolução espacial de 2,5 m. 

Os métodos utilizados para a classificação da cobertura da terra nas imagens e a 
posterior confecção de mapas temáticos não foram automatizados. Os mapas foram 
confeccionados por vetorização dos polígonos de modo manual das cinco classes 
temáticas de cobertura da terra: afloramento rochoso, vegetação arbórea, cultivos de 
floresta, vegetação herbácea e área construída. A categorização dos polígonos entre 
essas cinco classes ocorreu por intermédio da observação dos elementos de 
reconhecimento (cor, tonalidade, padrão, textura, forma, etc) que compuseram as 
chaves de interpretação, conforme demonstrado na Tabela 1. 

Como a imagem fusionada ALOS apresenta resolução espacial menor do que das 
ortofotos de 1998, optou-se pela confecção dos mapeamentos de cobertura da terra 
na escala 1:10.000. Ainda quanto à confecção dos mapas temáticos, no caso da 
vetorização da imagem ALOS, optou-se pela composição falsa cor 4/2/3, com duas 
bandas da faixa do visível (banda 2 - verde e banda 3 - vermelho) e uma da faixa do 
infravermelho próximo (banda 4). A escolha desta composição ocorreu devido às s 
suas propriedades visuais para identificação dos tipos de vegetação representados 
na cor vermelha, com destaque à plantação de eucalipto e pinus.  
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Tabela 1 - Chaves de interpretação das classes de cobertura da terra.  

 

A terceira etapa do processamento ocorreu após o termino da elaboração dos 
mapas de cobertura da terra dos anos de 1998 e 2009, que originou um mapa de 
monitoria ambiental através da sobreposição dos respectivos mapeamentos, 
resultando em um mapa final contendo as mudanças na cobertura da terra em um 
intervalo de doze anos. Para obter o resultado proposto e visando a redução de 
erros no resultado final, realizaram-se pequenas correções nos arquivos vetorizados 
através da conferência do mapeamento no Google Earth. 

O procedimento de sobreposição dos mapas consistiu na interseção dos mapas, 
criando um novo arquivo vetorial contendo polígonos que foram classificados de 
acordo com o tipo de mudanças ocorridas. O método utilizado para identificar as 
mudanças baseou-se na seleção por atributos dos polígonos que em 1998 não 
estivessem classificados na mesma classe de 2009. Os polígonos selecionados 
foram, então, classificados em classes de acordo com a transformação da cobertura 
da terra. A finalização desta fase deu origem a um mapa contendo as mudanças da 
cobertura da terra da Bacia do Rio Boa Esperança durante período de 12 anos. 

A etapa de campo foi realizada com objetivo de poder aferir as informações geradas 
nos mapas de cobertura da terra, bem como no mapa de mudanças. Para isto foram 
visitados os locais onde haviam dúvidas quanto os resultados alcançados.  
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4 RESULTADOS  

4.1 Análise da Cobertura da Terra em 1998 e 2009 

O resultado do mapeamento da cobertura da terra da bacia do Rio Boa Esperança 
no ano de 1998 pode ser conferido na Figura 2. A classe predominante é a 
Vegetação Arbórea, representando mais de 60% da área total, ou aproximadamente 
1714 ha (Tabela 2). A vegetação herbácea representa aproximadamente 30%, 
correspondendo a pequenas lavouras e vegetação arbustiva. Os afloramentos 
rochosos correspondem a pouco mais de 1% do total da área. As áreas construídas 
correspondem a pouco mais de 16 ha, cerca de 0,6% da área de estudo. As 
florestas cultivadas representam pouco mais de 0,4% do total, cerca de 10 ha, 
correspondendo a cultivos de eucaliptos, pinus ou outras espécies. 

 

Figura 2 – Mapa de cobertura da terra Bacia do Rio Boa Esperança, Nova Friburgo, RJ – 1998. 
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Tabela 2 - Área das classes de cobertura da terra da Bacia do Rio Boa Esperança, Nova 
Friburgo, RJ - 1998. 

Classe 1998 Área (ha) Área (%) 

Vegetação Arbórea 1.714,52 67,08 

Vegetação Herbácea  767,26 30,02 

Afloramento rochoso 47,43 1,86 

Área construída 16,16 0,63 

Florestas Cultivadas 10,68 0,42 

 
A cobertura da terra no ano de 2009 pode ser averiguada na Tabela 3 e também na 
Figura 3. A classe de vegetação arbórea nesse ano ocupou cerca de 1776 ha, 
significando cerca de 70% da área de estudo. A vegetação herbácea ocupava 
aproximadamente 26% da área, representando cerca de 685,5 ha. Os afloramentos 
rochosos ocupam menos de 2% da área total, enquanto as florestas cultivadas 
ocupam pouco mais de 1% da área, ultrapassando 27 ha. As áreas construídas 
ocupam menos de 1% da região, pouco mais de 19 ha. 

Tabela 3 - Área das classes de cobertura da terra da Bacia do Rio Boa Esperança, Nova 
Friburgo, RJ - 2009. 

Classe 2009 Área (ha) Área (%) 

Vegetação Arbórea 1776,56 69,50 

Vegetação Herbácea 685,65 26,82 

Afloramento 47,43 1,86 

Florestas cultivadas 27,07 1,06 

Área construída 19,33 0,76 

 
 
A Tabela 4 apresenta a taxa de crescimento das classes de cobertura da terra no 
período de 1998 a 2009. A classe cultivos de florestas foi a que mais avançou na 
bacia em estudo, a taxa de crescimento foi de 153,56% no período, indicando 
possivelmente o aumento das atividades ligadas à silvicultura. As áreas construídas 
obtiveram uma taxa de crescimento de 19,64%, a segunda maior, denotando um 
possível crescimento do número de residências de veraneio ou pousadas. A área de 
vegetação arbórea teve uma taxa de 3,62% de crescimento, podendo ser em 
decorrência da restrição de uso em função das leis ambientais promulgadas no 
período pesquisado. A área de afloramento rochoso manteve-se no mapeamento 
conforme esperado. A área de vegetação herbácea foi a única classe que sofreu 
decréscimo, equivalente a taxa de crescimento de -10,64%, possivelmente pela 
retração da atividade agrícola. O fato da área de todas classes ter aumentado e 
apenas a da vegetação herbácea diminuído indica que o avanço para vegetação 
herbácea. 
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Figura 3 – Mapa de cobertura da terra da Bacia do Rio Boa Esperança, Nova Friburgo, RJ – 
2009. 

Tabela 4 - Taxa de crescimento das classes de cobertura da terra na Bacia do Rio Boa 
Esperança, Nova Friburgo, RJ - de 1998 a 2009. 

Classe Área (ha) -2009 Área (ha) - 1998 Taxa de Crescimento (%) 

Cultivos de Floresta 27,07 10,68 153,56 

Área construída 19,33 16,16 19,64 

Vegetação Arbórea 1776,56 1714,52 3,62 

Afloramento 47,43 47,43 0,00 

Vegetação Herbácea 685,65 767,26 -10,64 

 

A trajetória de mudanças na área de estudo está demonstrada na Figura 4 e na 
Tabela 5. Observa-se que em mais de 90% da área de estudo não houve mudança 
na de cobertura da terra entre os anos de 1998 e 2009, correspondendo 
aproximadamente 2340 ha.  A trajetória com maior área correspondeu a da 
vegetação herbácea para vegetação arbórea aproximadamente 131 ha, ou seja, 5% 
da área de estudo.  
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Figura 4 – Mapa das mudanças na cobertura da bacia do Rio Boa Esperança, Nova Friburgo, RJ.
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Tabela 5 - Área da trajetória da cobertura da terra na Bacia do Rio Boa Esperança, Nova Friburgo, RJ 
- de 1998 a 2009. 

Classe 1998 x 2009 Área (ha) % 

Sem mudança de classe 2.340,11 91,55 

Herbácea para vegetação arbórea 131,08 5,13 

Vegetação arbórea para herbácea 65,28 2,55 

Herbácea para floresta cultivada 12,88 0,50 

Arbórea para Floresta cultivada 3,52 0,14 

Herbácea para construção 2,92 0,11 

Arbórea para construção 0,25 0,01 

 
 
Durante trabalho de campo averiguou-se que parte das transformações de vegetação 
herbácea para arbórea refere-se a plantações de bananeiras e ainda, dentro dos pontos 
de amostragem levantados, um bambuzal (Figura 5). Este fato que não invalida a 
classificação, no entanto alerta para que não se considere fragmentos de vegetações 
arbóreas como florestas nativas.  

 

Figura 5 - Bambuzal em corte de estrada na Bacia do Rio Boa Esperança, Nova Friburgo, RJ – 2015. 

No entanto, 65 hectares, ou seja, cerca de 2,5% da área, de corresponderam a 
substituição da classe vegetação arbórea por vegetação herbácea.  No ano de 2009, 
algumas dessas áreas, de difícil acesso no campo, foram substituídas por pequenas 
lavouras ou simplesmente estão sem um uso específico. Deve-se considerar nesse 
contexto, a prática do pousio, técnica onde parte da terra cultivável é deixada em repouso, 
objetivando a recuperação do solo e da queimada, utilizada com o objetivo de “limpar” o 
terreno e abrir espaço. Tais técnicas são tradicionalmente utilizadas por agricultores da 
região e podem ter influenciado na obtenção dos resultados. 
 
Pouco mais de 12 hectares, ou seja, 0,5% da área estudada correspondem à vegetação 
herbácea substituída por cultivos de florestas, em sua maioria eucalipto, conforme 
conferido em campo (Figura 6). 
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Figura 4 - Plantações de eucalipto na Bacia do Rio Boa Esperança, Nova Friburgo, RJ – 2015.   
 

Outros resultados foram menos expressivos, correspondendo a cerca de 0,5% da área 
total, e englobaram área de 3,5 ha onde ocorreu a substituição da vegetação arbórea para 
cultivo de eucalipto. Aproximadamente 3 ha de vegetação herbácea foi transformada em 
área construída e ocupada por edificações residenciais, representando cerca de 0,12 % 
da área total. Apenas uma área de 0,25 ha de um fragmento de vegetação arbórea foi 
desmatado para abrigar uma construção.  

4.2 Análise de resultados e discussão de hipóteses 

No período de onze anos de análise da dinâmica da cobertura da terra na Bacia do Rio 
Boa Esperança, deve considerado o histórico das transformações da estrutura ambiental 
e das práticas socioeconômicas do distrito de Lumiar e arredores.  

Os resultados obtidos pela detecção de mudanças na cobertura e levantamentos de 
campo sugerem que a bacia do Rio Boa Esperança esteja passando por processos de 
regeneração/transição florestal. Este processo apesar de abordado de distintas maneiras, 
por diferentes autores refere-se basicamente a processos onde atores externos como 
industrialização, urbanização ou outros causam transformações sociais, o saldo destas 
transformações resultaria no crescimento de florestas em regiões antes destinadas a 
atividades econômicas ligadas a atividades agropecuárias (Mather, 198; Baptista, 2003).   

Por sua vez, a intensificação do turismo e do veraneio historicamente resulta na criação 
de novos campos de trabalho (Mayer, 2003; Baptista, 2006; Mather, 2005). Se antes 
havia apenas o trabalho rural, a ascensão destas duas atividades econômicas gera 
empregos como os de caseiro, camareiro, recepcionista, faxineiro entre outros e ainda a 
criação de novos empreendimentos que visam o atendimento destas demandas sazonais. 
Posteriormente, este cenário, resulta ainda na criação outras exigências, que modificam o 
cenário econômico, modificando por sua vez a paisagem. 

Fora as transformações vigentes no cenário social e econômico regional, deve-se também 
considerar a promulgação de leis ambientais que restringiram à ocupação do solo na área 
de estudo. Entre elas, está a implantação da Área de Proteção Ambiental (APA) de 
Macaé de Cima, através do Decreto Estadual 29.213/2001. A criação da Lei nº 
11.428/2006, Lei da Mata Atlântica, também afetou o desenvolvimento de atividades 
econômicas situadas próximos a fragmentos florestais.  
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Ainda que o capítulo IV da Lei da Mata Atlântica, referente à proteção de vegetação 
secundária em estagio inicial de regeneração, permita, em seu artigo 26, a prática 
agrícola do pousio em regiões onde este procedimento é tradicionalmente usado, caso da 
área estudada, o decreto que instituiu a APA de Macaé de Cima proíbe qualquer tipo de 
promoção de queimadas em suas regiões. No entanto o próprio plano de manejo da APA 
de Macaé de Cima prevê a conflituosa relação entre as práticas agrícolas tradicionais da 
região e a atuação governamental.  

A hipótese, de que o aumento da área de vegetação de porte arbóreo, é o abandono das 
lavouras por parte dos antigos agricultores da região, pode ser confirmada a luz da 
legislação ambiental vigente na área de estudo 
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5 CONCLUSÃO 

Este estudo partiu do pressuposto de que a atividade turística na Bacia do Rio Boa 
Esperança poderia estar influenciando a dinâmica da cobertura da terra da área de 
estudo. Após a realização dos mapeamentos da cobertura da terra dos anos de 1998 e 
2009, e da detecção de mudanças entre estes dois anos, observou-se o aumento da 
cobertura vegetal de porte arbóreo, que englobam os fragmentos florestais de matas 
nativas presentes na região. 

Supõe-se, assim, que as pressões legais em regiões de Mata atlântica e, sobretudo em 
regiões inseridas em Unidades de Conservação, geram novos conflitos e, por vezes, 
inviabilizam práticas tradicionais de manejo de lavouras, dificultando a manutenção da 
atividade agrícola, o que pode contribuir para o aumento da área da vegetação área. Por 
outro lado, a nova atividade econômica, o turismo, também pode ter atraído parte dos 
antigos proprietários de terras e trabalhadores rurais. Numa dinâmica semelhante a dos 
municípios rurais no sul do Brasil, contribuindo em vários aspectos na diminuição da 
utilização de áreas para agricultura e lavoura, onde empregos em outros setores 
mostram-se mais compensatórios que as atividades agrícolas tradicionais.  

Os agricultores inseridos neste novo contexto de pressão e fiscalização por parte de 
órgãos de gestão ambiental acabam por adotar outros modelos econômicos, mais 
eficientes e lucrativos, como o caso das silviculturas. Por outro lado, podem optar por 
encurtar o pousio de suas terras, adotando sistemas convencionais de agricultura, 
baseados na utilização de venenos, neste caso, causando prejuízo à biodiversidade e ao 
equilíbrio químico e biológico do solo.   

No entanto, o turismo depende da conservação e valorização dos patrimônios naturais da 
região, do ponto de vista do empreendedor do turismo, a valorização do bioma Mata 
Atlântica, implica na valorização do seu negócio. 

Sugere-se, a partir deste trabalho, o aprofundamento de pesquisas que abordem a 
questão dos conflitos socioambientais ligados às mudanças e transformações do uso e da 
cobertura da terra da Bacia do Rio Boa Esperança. Propõe-se também que, através da 
realização de levantamentos de campo e da utilização de imagens orbitais de alta 
resolução, sejam mapeados fragmentos florestais da região de acordo com suas fases de 
sucessão ecológica, de maneira que gere o aprimoramento deste trabalho e a viabilização 
de novos. Por fim, a análise, a detecção e o acompanhamento das transformações de 
uma área possibilitam à oportunidade de prever e planejar o futuro de acordo com as 
novas características regionais. 
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