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O mapa de uso e ocupação reflete os tipos de cobertura do solo presentes em uma área. Quando aplicado 

em Unidades de Conservação, essa informação tem grande importância para o diagnóstico da qualidade da 

área, identificação de desconformidades (invasões, desmatamentos, áreas degradadas, etc.) e planejamento 

de ações de gestão. 

Os mapas modernos de uso e ocupação do solo são feitos utilizando imagens de satélites, aliando técnicas de 

sensoriamento remoto e sistemas de informações geográficas (SIG). Estas três ferramentas quando utilizadas 

juntas permitem mapear extensas áreas de difícil acesso, em curto espaço de tempo, com custo reduzido e 

precisão bastante razoável, sendo, portanto, imprescindível para a gestão ambiental. 

Esse trabalho vem sendo desenvolvido pela equipe de integrantes da AVE desde meados de 2017 quando 

prestavam serviço para o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e nos trabalhos de campo foram 

coletados cerca de 1200 pontos de GPS que serviram de base para a identificação dos tipos de cobertura do 

solo, não apenas dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV) quanto em todo o entorno e 

APA Pouso Alto. 

Neste tipo de atividade os pontos de GPS são considerados “verdade de campo” e utilizados como 

“treinamento” para a classificação da imagem de satélite. 

  

 



Existem uma infinidade de imagens de satélite para as mais diversas finalidades e variados níveis de resolução, 

sendo muitas delas pagas e outras gratuitas. Para o presente estudo nós utilizamos imagens do satélite 

europeu “Sentinel-2B”, considera uma das imagens gratuitas de maior resolução espacial (tamanho de pixel). 

O PNCV possui 240.580 hectares e para fazer esse estudo juntamos quatro cenas de outubro de 2018 em uma 

única imagem (mosaico) para mapear.  

Em 2017 o Parque foi ampliado e ganhou cerca de 175.780 hectares aos 64.800 ha anteriores. Foi uma vitória 

muito relevante em um ano de muitas dificuldades no campo ambiental. Por causa da ampliação, como 

existem áreas “antigas” e áreas “novas” foram feitas duas análises: uma com o limite atual e uma com o limite 

anterior, onde comparamos o status de conservação dessas duas áreas. 

Um pouco sobre a técnica aplicada: 

A classificação foi feita utilizando-se de técnica chamada supervisionada utilizando o algoritmo de 

classificação por máxima probabilidade (Maximum Likelihood) (Harris Geospatial, 2019).  

A classificação de probabilidade máxima pressupõe que as estatísticas de cada classe em cada banda são 

normalmente distribuídas e calcula a probabilidade de um determinado pixel pertencer a uma classe 

específica. A menos que se selecione um limite de probabilidade, todos os pixels são classificados. Cada pixel 

é atribuído à classe que tem a maior probabilidade (ou seja, a máxima probabilidade). Se a probabilidade mais 

alta for menor que o limite especificado, o pixel permanecerá não classificado. Para o presente estudo nós 

usamos a fração de rejeição de 0,05% e probabilidade a priori equal. 

O processo de classificação foi deito em três etapas, onde em cada uma delas foi-se detalhando mais o tipo 

de cobertura do solo até chegar no resultado final. O sistema de classificação da vegetação adotado foi de 

Manoel Cláudio da Silva Júnior (2012).  

Assim, começamos separando a imagem em quatro macro classes: cerrado, campo, floresta e antrópico. Na 

sequencia, essas quatro macro-classes foram isoladas e subdivididas individualmente em outras classes de 

maior detalhe. Assim, por exemplo, a classe cerrado, foi dividida em cerradão, cerrado denso, cerrado senso 

restrito, cerrado rupestre e cerrado ralo. A classe floresta foi dividida em cerradão, mata ciliar, vereda e 

reflorestamento. Campos dividiram-se em campo limpo, campo sujo, campo úmido e pasto. Finalmente, a 

classe antrópico foi dividida em agricultura, pasto, solo exposto, urbano e queimada. 

Na terceira e última etapa voltamos a juntar as quatro classes, são feitos os ajustes finais. 

Resultados: 

Após a classificação chegamos a um total de 17 classes:  

Quadro 1: Classes de Uso e Cobertura do Solo Mapeados no PNCV em 2020. 

Classe Agrupada Classe Detalhada 

Não Observado (Sombras) Sombras 

Agropecuária 

Cultura Anual 

Mosaico de Agricultura e Pastagem 

Pastagem 

Pastagem em Campos Naturais 

Área Não Vegetada Afloramento Rochoso e Solo Exposto 



Queimada 

Área Urbana 

Massa de Água Massa de Água 

Formação Florestal Natural 

Cerradão 

Mata Ciliar (inclui Mata de Galeria e encostas úmidas) 

Vereda (inclui Campo Úmido) 

Formação Savânica Natural 

Cerrado Senso Restrito 

Cerrado Rupestre 

Cerrado Ralo 

Formação Florestal Antrópica Reflorestamento 

Formação Campestre Natural Campo Limpo e Campo Sujo 

 

Com a ampliação, a classe de cobertura mais abundante continua sendo o cerrado senso restrito, com pouco 

mais de 89 mil hectares, seguido de cerrado rupestre, com 57,5 mil hectares. Em todo o Parque uma 

quantidade bastante reduzida de áreas de agricultura e pastagens pôde ser observada, totalizando apenas 

1,69% da área ou 4 mil hectares.  

É relevante notar que com a ampliação o Parque ganhou 14.230 hectares de áreas de florestas localizados, 

sobretudo, nas encostas (borda de chapada) e baixadas próximas às regiões dos povoados da Capela, Moinho, 

Sertão e Sertão Zen. 

Quadro 2: Área e Porcentagem de Uso e Cobertura do Solo no PNCV em 2020. 

Cobertura Área (ha) Percentagem % 

Sombras 438,09 0,18% 

Cultura Anual 24,22 0,01% 

Mosaico de Agricultura e Pastagem 0,26 0,00% 

Solo Exposto 1.734,90 0,72% 

Queimada 1.794,40 0,75% 

Massa de Água 38,08 0,02% 

Cerradão 6.999,22 2,91% 

Mata Ciliar 10.996,70 4,58% 

Vereda 813,58 0,34% 

Cerrado Senso Restrito 89.319,40 37,17% 

Cerrado Rupestre 57.567,20 23,96% 

Cerrado Ralo 37.412,20 15,57% 

Reflorestamento 2,62 0,00% 

Campos (Campo Limpo e Campo Úmido) 29.123,70 12,12% 

Pastagem 833,73 0,35% 

Pastagem em Campos Naturais 3.200,50 1,33% 

Total 240.298,80 100,00% 

 



O PNCV com seu limite atual (área nova e antiga) possui mais de 96,6% da sua cobertura composta por 

formações naturais, entre campos, cerrados e florestas, e apenas 1,69% de coberturas antrópicas, o que 

configura um excelente estado de conservação geral.   

Se avaliarmos apenas a área ampliada (175.780 hectares) vemos que, apesar de baixa, essa possui uma 

porcentagem de coberturas antrópicas significativamente maior que a área antiga – 0,37% da área antiga vs 

2,17% da área nova. Essa diferença era esperada, uma vez que a área nova foi ampliada sobre áreas de antigas 

fazendas, a maioria latifúndios com pecuária praticados em pastagens nativas com baixa intensidade de 

manejo (Fabiano, 2013).  

Gráfico 1: Comparação da cobertura do solo da área antiga versus a área ampliada do PNCV: 

 

 

É possível verificar também que a área ampliada possui uma porcentagem maior de cerrados e menor de 

campos - e uma avaliação que se pode fazer disso é que a área ampliada corresponde a porções de terras de 

menor altitude, sendo notório que áreas de maior altitude são em geral mais campestres que as áreas baixas. 

Não por acaso, verifica-se que as regiões de menor altitude são justamente aquelas que concentram a maior 

quantidade de florestas e as poucas porções de cerradão de Parque Nacional. 

A seguir o mapa de uso de todo o PNCV em tamanho reduzido e no link segue o mapa em tamanho A1 e alta 

qualidade em PDF Georreferenciado. Com o PDF georreferenciado você pode abrir o mapa em aplicativo de 

smartphone e navegar em tempo real estando em campo – é uma ótima ferramenta de trabalho – a qual 

sugerimos o uso do aplicativo “Avenza”. Interessados podem entrar em contato com a AVE e solicitar o mapa 

em formatos específicos para geoprocessamento (shapefile, geotiff, etc.).  

 

 

https://drive.google.com/file/d/191-gf9iK31u7vfolU9usc7lY5qxeW7UB/view?usp=sharing
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