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RESUMO - O mapeamento de informações é um método utilizado para diversas finalidades, sendo 

frequentemente adotado para evidenciar padrões de uso e ocupação do solo. Para a confecção destes 

mapas, foram utilizados o geoprocessamento e o sensoriamento remoto como importantes 

ferramentas de observação, análise e quantificação das mudanças do uso da terra. A geração destes 

mapas podem se tornar subsídio para o gerenciamento e gestão ambiental local. Assim, o objetivo 

deste artigo foi identificar e apresentar a distribuição e a ocupação do território do município de 

Bambuí-MG, utilizando Sistema de Informação Geográfica (SIG). Para isso, foi utilizada uma 

imagem do sensor TM do satélite Landsat-8, correspondente ao dia 23 de setembro de 2015, com 

resolução de 30 metros. A junção das bandas da imagem de satélite, o recorte, a classificação de uso 

e ocupação do solo e o cálculo das áreas foram executados no software Erdas Imagine 2014. Já a 

confecção do mapa e a inclusão da rede hidrográfica foram feitas no software ArcGis® 10.1. A partir 

desta metodologia, foi possível quantificar as áreas de ocupação antrópica, vegetação nativa, solo 

exposto, cultura/pecuária e recursos hídricos do município estudado. Dessa forma, constatou-se a 

relevância deste estudo para subsidiar as políticas públicas, de forma a orientar os proprietários das 

terras a adotarem práticas de conservação e manejo do solo. 
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INTRODUÇÃO 

A cartografia é conceituada por Florezano (2011) como uma ciência, arte e tecnologia de fazer 

mapas. Do mesmo modo, a autora define que as principais finalidades dos mapas são representar e 

localizar áreas, objetos e fenômenos, pois facilitam a orientação no espaço bem como o aumento do 

conhecimento sobre ele. 

O mapeamento de informações, segundo Sebusiani e Bettine (2011), é uma metodologia 

frequentemente adotada para evidenciar padrões de uso e ocupação do solo. Conforme expõem 

Tramontina et al. (2015), o geoprocessamento e o sensoriamento remoto são ferramentas importantes 

para observação, análise e quantificação das mudanças do uso da terra. 
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Maciel et al. (2015) afirmam que a partir de um processo de classificação de imagens é 

possível utilizar informações de sensoriamento remoto com o intuito de confeccionar mapas 

temáticos, nos quais as regiões são agrupadas em classes de interesse segundo determinado critério 

de similaridade entre as partes fundamentais da imagem ou pixels, que as formam. 

Essa classificação pode ser realizada de forma supervisionada, na qual o analista especifica as 

classes de informação de seu interesse na imagem e seleciona as regiões que representam melhor 

estas classes, além de identificar os pixels que serão utilizados para retratar cada classe (Máximo e 

Fernandes, 2005).  

Para realizar este estudo, foi selecionado o município de Bambuí, localizado no estado de 

Minas Gerais. Desde a sua criação, o município vem sofrendo mudanças no seu uso e ocupação do 

solo. Diante do exposto, o objetivo deste artigo foi identificar e apresentar a distribuição e a ocupação 

do território do município de Bambuí-MG, utilizando Sistema de Informação Geográfica (SIG). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo corresponde ao limite político do município de Bambuí, localizado na região 

centro-oeste do estado de Minas Gerais, Brasil, conforme pode ser observado na Figura 1. 

 

 
Figura 1. Localização geográfica do município de Bambuí em relação ao estado de Minas Gerais 

e ao Brasil. 

 

A bacia hidrográfica na qual o município está inserido é a do rio São Francisco, Unidade de 

Planejamento – Alto São Francisco (ASF-1) (IGAM, 2013). De acordo com dados do IBGE (2010), 

Bambuí possui uma área equivalente a 1.455,819 km² e uma população de 22.734 habitantes no ano 
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de 2010. O município em estudo está inserido no bioma cerrado, com presença de formações 

campestres e florestais, como o eucalipto para práticas de reflorestamento (Pereira, 2013).  

Segundo este autor, apesar de a maior parte da população residir na área urbana, as principais 

atividades econômicas do município são a agricultura e a pecuária. Quanto ao clima, o referido autor 

descreve Bambuí com duas estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. 

Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, foi utilizada uma imagem do sensor TM do 

satélite Landsat-8, correspondente ao dia 23 de setembro de 2015, com resolução de 30 metros. A 

imagem foi obtida no banco de dados do DGI (Divisão de Geração de Imagens) do INPE (Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais), disponível no catálogo de imagens do CDRS (Centro de Dados de 

Sensoriamento Remoto). 

A junção das bandas da imagem de satélite, o recorte da imagem a partir do limite político do 

município, a classificação de uso e ocupação do solo e a quantificação das áreas foram executadas no 

software Erdas Imagine 2014. Para realizar a classificação da área, aplicou-se a composição de falsa 

cor com arranjo de banda 5 (R), 4 (G), 3 (B). Os elementos e chaves para a interpretação do uso e 

ocupação do solo do município de Bambuí foram fixados segundo diretrizes propostas por Florenzano 

(2011). 

Assim, a área de estudo foi dividida nas seguintes classes temáticas: ocupação antrópica, 

vegetação nativa, cultura/pastagem, solo exposto e recursos hídricos. Por conseguinte, classificou-se 

a imagem por meio da classificação supervisionada pelo método de máxima verossimilhança, 

coletando aproximadamente 50 amostras para cada classe dentro da área de estudo. 

Após obter a imagem classificada, foram calculadas as áreas de cada classe e posteriormente 

foi confeccionado o mapa no software ArcGis® 10.1. Também incluiu-se a rede de drenagem do 

município. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da metodologia proposta, obteve-se o mapa de uso e ocupação do solo do município 

de Bambuí-MG, conforme apresentado na Figura 2. Do mesmo mod o, após a elaboração do mapa, 

também foram calculadas as áreas e os percentuais de cada classe temática em relação à área total de 

estudo, os quais podem ser observados na Tabela 1. 

Verifica-se que a área correspondente à ocupação antrópica pode ser considerada pequena em 

relação à área total do município. É importante ressaltar que devido à baixa resolução espacial da 

imagem utilizada, os pixels que representam a ocupação antrópica podem ser classificados pelo 

software como solo exposto e por isso, em alguns pontos, estas áreas podem ter sido classificadas de 

forma equivocada. 
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A Figura 2 e a Tabela 1 comprovam que, conforme exposto por Pereira (2013), a agricultura 

e a pecuária são atividades importantes para o município. Outro aspecto considerado é a quantidade 

de solo exposto presente na área estudada. Como pode ser verificado na Tabela 1, aproximadamente 

30% da área total do município é composta por solo exposto, o que representa uma situação 

prejudicial ao meio ambiente, à saúde e segurança pública. 

 

 
Figura 2. Mapa de uso e ocupação do solo do município de Bambuí-MG. 

 

Tabela 1. Área equivalente a cada classe temática. 

Classe temática Área (hectares) Percentual em relação à área de estudo (%) 

Ocupação antrópica 994,59 0,68 

Cultura/Pastagem 48.811,90 33,44 

Vegetação nativa 52.930 36,26 

Recursos hídricos 770,04 0,53 

Solo exposto 42.478,80 29,10 

 

Com relação à vegetação nativa, observa-se a porcentagem significativa presente na área 

estudada. De acordo com o observado na Figura 2, existem fragmentos dessa vegetação que podem 

funcionar como trampolins e corredores ecológicos, conectando a paisagem e propiciando uma 

recuperação natural das áreas degradadas. 

Portanto, estudos como este são importantes para subsidiar as políticas públicas, de forma a 

orientar os proprietários das terras a adotarem práticas de conservação e manejo do solo para fins de 

preservação e de recuperação de áreas degradadas e/ou subutilizadas. 
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CONCLUSÕES 

Considerando a metodologia utilizada, foi possível processar os dados por meio de softwares de 

SIG, possibilitando a classificação do uso e ocupação do solo da área estudada bem como a confecção 

de um mapa com as respectivas informações. Além disso, foi realizada a quantificação das classes 

temáticas, comparando-as com a área total do município de Bambuí.  

A partir deste estudo, observou-se a importância das atividades de agricultura e pecuária para o 

município, ademais verificou-se a potencialidade da área em recuperar áreas degradadas devido à 

presença de muitos fragmentos de vegetação nativa. 
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