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RESUMO

A intensificação da pressão antrópica sobre o ambiente natural ocasiona a alteração do uso e ocupação do solo substituindo paisagens naturais, modificando a disponibilidade e

qualidade dos recursos naturais importantes à população. A ecologia de paisagem combina análise espacial geográfica e estudo funcional de ecologia, tendo como problemática

central o efeito da estrutura da paisagem nos processos ecológicos. Aplicando técnicas da ecologia e o geoprocessamento, realizou-se o estudo da paisagem objetivando

analisar e descrever o uso e ocupação do solo do município de Ibirité/MG. Uma imagem do satélite LandSat8 foi recortada considerando apenas a área dentro do limite municipal.

Através de uma composição RGB, foram feitos treinamentos e definidos 7 temas. Realizou-se a análise das amostras e classificação no software Spring 5.3. A partir destes

resultados, selecionou o classificador de melhor desempenho, realizou-se novos testes alterando suas variáveis e também a pós-classificação para melhorar a qualidade do

resultado. Ao final, gerou-se um mapa temático cuja área de cada unidade foi mensurada. O melhor desempenho médio foi 91% utilizando o classificador Maxver com limiar de

aceitação 100%. A área total classificada foi 74,347 km². O urbano representou 23,6%, solo exposto 6,9%, mata 26,8%, campo 24,1%, pasto 15,6%, lagoa 2,3% e nuvem <0,1%.

As unidades da paisagem foram agrupadas resultando duas classes: sem cobertura vegetal com 30,5% e com cobertura vegetal 66,5% (as demais foram desconsideradas).

Conforme literatura, desde a década de 1970 ocorre a substituição de áreas com cobertura vegetal por outros usos do solo, principalmente urbano. Ainda sim, cerca de 2/3 do

município permanece com cobertura vegetal, representada por áreas protegidas e áreas antropizadas como pasto, agricultura e fragmentos sob pressão. As técnicas de

classificação da cobertura vegetal são desafiadoras e é necessário seu aperfeiçoamento para melhor defini-las.
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