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RESUMO 

As técnicas de geoprocessamento são recomendadas para o estudo do uso e cobertura do solo e 

permitem identificar sua dinâmica ao longo do tempo. As mudanças da paisagem podem ser 

analisadas por meio da análise de imagens acompanhado do cálculo de métricas de paisagem 

que permitem identificar diferentes aspectos da cobertura e uso do solo de um espaço 

geográfico. O objetivo do trabalho foi realizar a análise ambiental das mudanças na paisagem 

no estado de Santa Catarina, entre 1985 – 2020. Foram utilizados dados para os mapas de uso 

e cobertura do solo de Santa Catarina referente aos anos 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 

2015 e 2020 que foram obtidos por meio do Projeto MapBiomas e trabalhados em software 

QGIS. Em seguida foram calculadas as métricas de paisagem: Cobertura do Solo, Proporção da 

Paisagem, Número de Manchas, Área Média da Mancha, Área Geral do Núcleo e Tamanho de 

Malha Efetiva. Como resultados observou-se redução de área de paisagens naturais da classe 

floresta e a campestre. Além disso, foi observada fragmentação nessas classes por meio do 

aumento no número de manchas, a diminuição na área média das manchas e tamanho efetivo 

de malha. A fragmentação observada foi impulsionada pela conversão dessas áreas em áreas 

antropizadas. Além disso, observou-se aumento expressivo das classes Silvicultura e Soja. Este 

estudo conclui que nesses 35 anos a vegetação natural foi modificada pelo avanço das classes 

antrópicas associada a redução da biodiversidade por meio da homogeneização da paisagem. 

Palavras-chave: Ecologia de Paisagem; Geoprocessamento; Fragmentação; Silvicultura; 

Soja. 

INTRODUÇÃO 

As florestas fornecem habitat para inúmeras espécies, bens e serviços ecossistêmicos, 

para o apoio e o bem-estar de a população humana global entre outras contribuições múltiplas 

e diversas, portanto, desempenham um papel fundamental na conservação da biodiversidade 

(EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 2016; FORESTS EUROPE, 2015; DÍAZ et al., 

2018; IPBES, 2019; POTTS et al., 2016). A Terra está passando por rápidos desafios ambientais 

antropogênicos, incluindo mudanças climáticas, modificação ou degradação de ecossistemas e 

uma crise global de extinção da biodiversidade (IPBES, 2019; IPCC, 2019). Essas mudanças 



 

 

 

constituem uma crise em escala planetária devido à crescente erosão ou eliminação da natureza 

e suas contribuições para o bem-estar, como o funcionamento estável do ecossistema, segurança 

nutricional e fornecimento de ar e água limpos, alimentos e energia (CHAPLIN-KRAMER et 

al., 2019; IPBES, 2019; POTTS et al., 2016). 

A Mata Atlântica é considerada um dos 25 hotspots mundiais de biodiversidade e a 

segunda maior floresta tropical da América do Sul (MYERS et al., 2000; MITTERMEIER et 

al., 2004). Dentre os biomas brasileiros, a Mata Atlântica é o mais ameaçado e afetado por 

atividades antrópicas, com menor área proporcional remanescente restando apenas 28% de sua 

vegetação original (MYERS et al., 2000; REZENDE et al., 2018).  

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), um conjunto de tecnologias e 

procedimentos computacionais para auxiliar na solução de problemas envolvendo 

geoprocessamento e dados espaciais (BOLSTAD, 2019), são extremamente relevantes para os 

estudos que buscam identificar padrões nas dinâmicas da paisagem, permitindo aprofundar o 

conhecimento da temática de fragmentação florestal e seu comportamento no espaço, sob um 

enfoque de análise temporal (LÓPEZ et al., 2020). 

A ecologia de paisagem é uma ciência fundamental para se estudar a funcionalidade dos 

ecossistemas, onde sua qualidade é correlacionada com o processo de fragmentação florestal, 

este que pode fracionar o habitat de diferentes espécies e afetar ecossistemas regionais 

(MANDAL; CHATTERJEE, 2021). A fragmentação florestal com perda de habitat surge 

principalmente por impactos antrópicos, onde a vegetação nativa é substituída por fatores 

diversos, como o avanço da agricultura (SOUSA; LONGO; SANTOS, 2019), trazendo 

consequências à biodiversidade presente (DUTTA et al., 2020), pois a riqueza do ambiente está 

diretamente relacionada à complexidade desses fragmentos (PÜTTKER et al., 2020).  

O Landsat, com uma extensa série histórica e atualmente orbitando em sua versão 8, é 

um satélite importante para a observação da superfície da terra, gerando imagens com resolução 

de 30 m (SOUZA et al., 2020; WANG et al., 2019) que podem ser trabalhadas para evidenciar 

mudanças da paisagem. Com o auxílio dos Sistemas de Informação Geográfica, uma forma de 

quantificar a estrutura da paisagem e seus elementos é através das métricas de ecologia de 

paisagem (YU et al., 2019). Essas métricas possuem como princípio a quantificação do 

fragmento em diferentes dimensões, funcionando como diretrizes para um manejo ordenado da 

paisagem (TEIXIDO et al., 2020).  

O objetivo geral deste estudo foi realizar análise ambiental das mudanças na paisagem 

no estado de Santa Catarina, no período de 1985 à 2020. Os objetivos específicos foram: a) 

realizar análise espaço-temporal dos fragmentos de formações naturais, em intervalos de cinco 

anos entre os períodos de 1985 e 2020; b) aplicar métricas de paisagem como uma análise 

quantitativa das mudanças das classes de uso e cobertura do solo ao longo dos anos avaliados; 

c) analisar a evolução da dinâmica de transição da cobertura do solo em Santa Catarina ao longo 

dos anos avaliados. 

MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo é o estado de Santa Catarina, que está inserido na Região Sul do Brasil 

e encontra-se totalmente inserida no Bioma Mata Atlântica, o qual possui diferentes tipos de 

vegetação, influenciados por fatores como altitude, relevo, solo e clima. Possui uma área total 

de 95.985 km2, correspondente a 1,12% da área brasileira e 16,61% da Região Sul, situado 



 

 

 

entre as latitudes 26º00´S a quase 30º00´S, e longitudes 48º30´W a quase 54º00´W (SANTA 

CATARINA, 1986). 

Os dados para os mapas de uso e cobertura do solo referente aos anos 1985, 1990, 1995, 

2000, 2005, 2010, 2015 e 2020 foram obtidos gratuitamente por meio do Projeto Brasileiro de 

Mapeamento Anual de Uso e Cobertura do Solo, utilizando a Coleção 6 (MAPBIOMAS, 2021). 

O conjunto de dados de imagens utilizado no projeto MapBiomas são dos satélites Landsat 5, 

Landsat 7 e Landsat 8. As coleções de imagens Landsat com resolução de pixel de 30 metros 

foram acessíveis via Google Earth Engine e produzidas pela NASA e USGS, abrangendo os 

anos de 1985 até o presente (MAPBIOMAS, 2021). 

O ambiente SIG utilizado para este trabalho foi o software QGIS na versão 3.16.15 - 

Hannover. O projeto Quantum Geographic Information System (QGIS) é um software livre de 

código aberto, que fornece uma plataforma gratuita e um ambiente que contém todas as 

ferramentas e funcionalidades de um moderno sistema SIG (QGIS Development Team, 2021). 

Para o cálculo das métricas de paisagem foi utilizado o plugin Landscape Ecology 

Statistics (LecoS), que é compatível com software QGIS. De acordo com Jung (2016), o LecoS 

é um módulo de QGIS que utiliza de bibliotecas científicas ‘’Python’’, ‘’SciPy’’ e ‘’Numpy’’ 

para realizar o cálculo de suas várias funções como o cálculo de métricas de paisagem em 

camadas raster. Foram selecionadas para o presente estudo as seguintes métricas disponíveis 

no plugin LecoS: Cobertura do Solo (Land Cover) - Fornece a área de uma classe de paisagem 

específica (JUNG, 2013). Proporção da Paisagem (Landscape Proportion) - Fornece a 

porcentagem da área total que uma determinada classe constitui dentro da unidade de área 

(JUNG, 2013). Número de Manchas (Number of Patches) - Fornece uma contagem absoluta do 

número de patches de uma classe, usado para unidades de área do mesmo tamanho. 

(MCGARIGAL, 2014). Área Média da Mancha (Mean Patch Area) - Fornece a média 

aritmética das manchas de uma classe particular dentro de uma unidade de área (JUNG, 2013). 

Área Geral do Núcleo (Overall Core Area) - A Área geral do núcleo é a soma da área central 

de cada mancha que não é influenciada por efeitos de borda. É outra medida do nível de 

fragmentação. Quanto maior for a área central, menor será o nível de fragmentação de uma 

classe/habitat. (MCGARIGAL e MARCKS, 1995). Tamanho de Malha Efetiva (Effective 

Meshsize) - Uma medida baseada na probabilidade de que dois pontos escolhidos na paisagem 

estão no mesmo tipo de mancha, padronizado para unidades de área de diferentes tamanhos. 

(JAEGER, 2000, JUNG, 2013). 

RESULTADOS 

A classe Formação Florestal ocupava no ano de 1985 a quantidade de 48,96 mil km2 

(4.896.439 ha) e correspondia a 45% da Cobertura e Uso do Solo no estado de Santa Catarina. 

Em 2020, a área passou à 44,11 mil km2 (4.411.210 ha), correspondendo à 41% da Cobertura 

e Uso do Solo. A classe Formação Campestre, em 1985 ocupava 6,25 mil km2 (625.731 ha) e 

correspondia a 6% da Cobertura e Uso do Solo no estado de Santa Catarina. Em 2020, a área 

era de 4,22 mil km2 (422.064 ha), correspondendo à 4% da Cobertura e Uso do Solo. A classe 

Silvicultura ocupava no ano de 1985 a quantidade de 2,38 mil km2 (238.844 ha) e correspondia 

a 2% da Cobertura e Uso do Solo no estado de Santa Catarina. Em relação ao ano de 2020, a 

área era de 11,24 mil km2 (1.123.766 ha), correspondendo à 10% da Cobertura e Uso do Solo. 

A classe Soja ocupava no ano de 1985 a quantidade de 0,50 mil km2 (50.371 ha) e correspondia 



 

 

 

a 0,5% da Cobertura e Uso do Solo no estado de Santa Catarina. Em relação ao ano de 2020, a 

área era de 7,47 mil km2 (747.023 ha), correspondendo à 7% da Cobertura e Uso do Solo. A 

visão geral das mudanças de Uso e Cobertura do Solo para o estado de Santa Catarina incluindo 

as classes mais representativas Formação Florestal, Formação Campestre, Silvicultura, 

Pastagem e Soja dentro do período analisado, podem ser observadas nos mapas na figura 1. 

 

Figura 1. Mapas de Uso e Cobertura do Solo no estado de Santa Catarina com as classes 

Formação Florestal, Silvicultura, Formação Campestre, Pastagem e Soja. O mapa (a) se refere 

ao ano de 1985 e o mapa (b) se refere ao ano de 2020. 

 

Em relação aos resultados do cálculo das métricas de paisagem, entre 1985 e 2020, a 

classe Formação Florestal aumentou em 32 mil o Número de Manchas (NM). Houve uma 

diminuição de 11 ha de Área Média da Mancha (AMM). Além disso, verificou-se redução de 

230.377 ha para a métrica Tamanho de Malha Efetivo (TME) e de 622.834 ha para a métrica 

Área Geral do Núcleo (AGN). Na classe Formação Campestre, para o período de 1985 à 2020, 

o cálculo da métricas de paisagem NM demonstrou um aumento de 728 unidades. A métrica de 



 

 

 

paisagem AMM demonstrou que houve uma diminuição de 11 hectares. Houve uma redução 

de 42.066 hectares para a métrica TME e de 174.547 hectares para a métrica AGN. 

Durante o período analisado observou-se diminuição da cobertura das vegetações 

naturais da classe Formação Florestal e da Formação Campestre. Em contrapartida observa-se 

aumento de cobertura vegetal nas classes Silvicultura e Soja. Essas mudanças são devidas a 

conversão entre as classes de Uso e Cobertura do Solo. Em relação a conversão de floresta para 

outras classes tem-se a conversão para pastagem em 1,19 mil km2 (119.222 ha), para 

silvicultura 3,49 mil km2 (349.500 ha) e para a soja 0,85 mil km2 (85.540 ha). No caso da 

classe Formação Campestre, a conversão para a classe de pastagem foi de 0,55 mil km2 (55.000 

ha), para a classe da soja foi de 0,20 mil km2 (20.550 ha) e para a classe de silvicultura o valor 

de 0,64 mil km2 (63.700 ha). E em relação a classe de pastagem, a conversão para a soja foi de 

1,31 mil km2 (131.710 ha), enquanto que a conversão para a classe de silvicultura foi de 1,67 

mil km2 (167.670 ha).  

DISCUSSÃO 

O presente estudo identificou que classes com formações naturais, como a floresta e a 

campestre, tiveram redução da sua área total. Adicionalmente, houve fragmentação nessas 

classes, evidenciadas pelo aumento no número de manchas, a diminuição na área média das 

manchas e tamanho efetivo de malha. Como consequências à essas mudanças, a área geral do 

núcleo das manchas também reduziu, colaborando para o efeito de borda. 

Outros estudos temporais também detectaram perda de cobertura florestal em bioma 

Mata Atlântica. Amazonas et al. (2016), observaram redução na área florestal no município de 

Santa Rosa de Lima (SC). Souza et al. (2020) com estudo em quase todos os biomas brasileiros 

também identificaram perda da cobertura florestal. Da mesma forma, Jerozolimski (2021) 

analisando a Região dos Campos de Palmas (SC e PR), constatou redução da área de vegetação 

campestre no período de 1985 à 2019. 

Concomitantemente à redução da cobertura florestal, foi identificada a fragmentação 

dessas classes que é um indicador importante pois se relaciona com diversas características das 

manchas florestais. Segundo Calegari et al. (2010) o número de fragmentos associados ao 

tamanho médio destes são fundamentais, pois constituem uma medida do grau de subdivisão 

ou fragmentação. A fragmentação está diretamente relacionada à redução de habitats naturais 

da paisagem (LUTHER et al., 2020), que devido à expansão agrícola, é uma das principais 

ameaças às populações de abelhas (FERREIRA et al., 2020). 

A fragmentação da paisagem atinge os organismos por meio de vários processos, como 

exemplo, o isolamento. Desta forma, o isolamento somado a redução da área média das 

manchas é apontado em diversos estudos como um empecilho para a transição da fauna que 

habita tais manchas florestais, desfavorecendo e modificando padrões de dispersão e 

polinização de espécies de flora, reduzindo o fluxo gênico, estagnando a taxa migratória da 

biodiversidade e alterando a influência mútua entre espécies (IBANEZ et al., 2014; 

MITCHELL et al., 2015; DUTTA et al., 2020; PLISCOFF et al., 2020).  

É importante ressaltar que a fragmentação observada nas classes com formações 

naturais foi impulsionada pela conversão dessas áreas em áreas antropizadas. A classe formação 

florestal teve conversão de área para as classes pastagem, soja e silvicultura, sendo a maior 

parcela de conversão para a silvicultura. Entretanto toda área convertida é superior a área 



 

 

 

reduzida de floresta, que pode ser explicada pela área de floresta que foi convertida em 

pastagem e posteriormente parte desta área de pastagem foi convertida em silvicultura e soja. 

Estudos de análise multitemporal evidenciam as transições de Uso e Cobertura do Solo 

nas paisagens da Mata Atlântica, com a conversão das classes de formações naturais para 

classes antrópicas. Gavioli e Hossomi (2020) e Jerozolimski (2021), constataram no bioma 

Mata Atlântica, áreas de preservação permanente e áreas de vegetação campestre convertidas 

em áreas antropizadas, como soja e silvicultura.  

Destaca-se que os resultados do presente estudo estão diretamente associados com 

importantes fatores sociais, ambientais e econômicos. A produção de alimentos deixou de ser 

questão estratégica nacional, e passou a ser mercadoria adquirida no mercado mundial onde 

quer que ela seja produzida (OLIVEIRA, 2012). Segundo Souza e Silva (2020), em 

consequência disso, cada vez mais se reduz os alimentos necessários para suprir as necessidades 

humanas, acarretando o aumento nos preços dos mesmos, pois, as áreas para a produção dos 

alimentos como arroz e feijão são utilizadas para a produção de commodities como, por 

exemplo, a soja e a silvicultura, contribuindo para a insegurança alimentar e distanciando o país 

da soberania alimentar. 

O desenvolvimento global focado no crescimento econômico provoca impactos diretos 

a paisagem, principalmente, pela exploração de forma indiscriminada de recursos naturais, que 

afeta diversos processos ecológicos em diferentes escalas (VIEIRA et al., 2021). 

Os achados do presente estudo elucidaram importantes aspectos relacionados às 

mudanças de Uso e Cobertura do Solo no estado de Santa Catarina. O uso de ferramentas de 

geoprocessamento foram fundamentais para evidenciar a evolução do uso do solo, 

possibilitando relacionar com as dinâmicas dos processos de transição entre uma classe e outra. 

Esses resultados preenchem uma lacuna científica em relação a estudos sobre mudanças de Uso 

e Cobertura do solo à nível do estado de Santa Catarina. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo identificou a redução das áreas de vegetação natural, bem como sua 

fragmentação impulsionada pela conversão destas áreas para classes antrópicas. 

Os resultados desse estudo possibilitaram ampliar o conhecimento acerca das mudanças 

de Uso e Cobertura do Solo ocorridas até o ano de 2020 no estado de SC. Também foi possível 

evidenciar as mudanças em cada uma das mesorregiões, identificando as classes que 

predominam e as características de cada região. Além disso, esses resultados podem ser 

utilizados para identificar anos em que a supressão vegetal ou alternância de atividades 

agrícolas são intensificadas, contribuindo no acompanhamento de áreas com relevância no 

interesse ecológico. 

Por fim, o modelo de agricultura atual tende a homogeneização das paisagens, que 

consequentemente reduz a biodiversidade, descaracterizando habitats e prejudicando os 

ecossistemas. Portanto, é necessário buscar transformação do modelo atual para um sistema 

sustentável, no qual suas abordagens sejam baseadas na natureza e utilizadas de forma central 

na gestão agrícola, incluindo sistema alimentar e cadeias de valor. 
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