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1 – Introdução 

O IBGE (2015) destaca que as alterações ocorridas na cobertura e uso da terra estão 

intrinsecamente relacionadas às atividades humana, num processo de apropriação que 

transforma os recursos naturais. Assim, a avaliação sistemática e periódica das alterações 

ocorridas na cobertura e uso da terra é uma forma de avaliar esta inter-relação, fornecendo 

subsídios ao ordenamento territorial e ao desenvolvimento sustentado das atividades 

humanas. Para Arastoo & Ghazaryan (2013) o uso e cobertura da terra e sua dinâmica são 

variáveis importantes que afetam o meio ambiente e os processos ambientais. Wagner & 

Zalewski (2009) ressaltam que as mudanças nos usos da terra precisam ser consideradas, 

sobretudo quanto a tomada de decisões em relação à alocação de espaço em regiões de 

desenvolvimento urbano intensivo, visando harmonizar a estética da paisagem das 

cidades, mas sobretudo às relações ecológicas dos sistemas que configuram a paisagem. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) 

consolidou o conceito de Desenvolvimento Sustentável que envolve as dimensões 

econômica, social e ambiental. Como consequência se intensificaram os trabalhos de 

incorporação da dimensão ambiental nas contas nacionais. A contabilidade ambiental visa 

a preencher lacunas na perspectiva econômica tradicional para mensurar estoques e fluxos 

de recursos naturais além da sua quantificação física, estabelecendo assim relação com o 

esgotamento desses recursos pelo processo econômico. Desta forma, o real valor destes 

recursos pode ser considerado na implementação de políticas públicas, garantindo que as 

decisões políticas sobre crescimento econômico, investimento social e gestão ambiental 

sejam cada vez mais sensíveis aos valores de recursos naturais, sua escassez e 

deterioração 

A análise das alterações no uso da terra é fundamental para o entendimento e 

quantificação da sua evolução, tendo como base as áreas ocupadas pelos diferentes 

compartimentos da paisagem no período estudado. As diferenças encontradas permitem 

a quantificação da taxa de alteração, assim como a sua qualificação nos compartimentos 

da paisagem, indicando quais os fatores indutores dessa transformação. Com esse 

objetivo, o governo do estado do Espírito Santo elaborou o mapeamento do uso e 

cobertura da terra 2007-2008, elaborado a partir de um Levantamento 

Aerofotogramétrico convencional na escala 1:35.000 realizado entre 2007 e 2008 (IEMA, 

2008). Entretanto, problemas técnicos impossibilitaram a total cobertura do estado, como 

no caso do município de Ibatiba, impossibilitando a elaboração do mapeamento na 

totalidade do município. Ibatiba é um município situado na mesorregião Sul Espírito-

Santense, cuja principal atividade econômica é a agricultura, representada 

majoritariamente pelo cultivo de café variedade arábica. 

 

2 – Objetivo 

Elaboração de mapeamento complementar do uso e cobertura da terra 2007-2008, para o 

município de Ibatiba, de modo a estimar a área total de cafeicultura existente nesse 

período e, consequentemente, o real valor da produção. 
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3 – Metodologia 

A partir do mapeamento elaborado pelo governo do estado do Espírito Santo, que 

disponibilizou o arquivo em formato shapefile do uso do solo, foi delimitada a área de 

interesse, situada no limite do Município de Ibatiba com o estado de Minas Gerais, numa 

área de aproximadamente 313 ha, o que corresponde a 1,21% da área do Município 

(Figura 1). Em sequência foi feito um levantamento de imagens disponíveis no acervo 

existente no Google Earth, que permitisse caracterizar a área não abrangida, sendo 

identificadas imagens somente do ano de 2010. Imagens essas que foram interpretadas 

com o objetivo de identificar as áreas de plantio de café na área não mapeada (Figura 2). 
 

  
Figura 1: Área não mapeada Figura 2: Mapeamento das áreas de café 

 

A partir dos novos insumos criados no Google Earth, os dados vetoriais foram importados 

para o QGIS e consolidado em formato shapefile, compondo a área a ser incluída no mapa 

de Uso e Cobertura do Solo para o município. 

 

4 – Resultados e discussão 

Com esse mapeamento complementar, foram identificados 144 ha de áreas com plantio 

de café, refletindo um incremento de 1,41%, do total originalmente mapeado, 10.205,2 

ha. Considerando uma produtividade média de 21,3 sacas de café por hectare (INCAPER, 

2018), significa um acréscimo de aproximadamente 3.100 sacas de café arábica na 

produção prevista para o município. 

 

5 – Conclusões 

Os resultados obtidos possibilitaram acrescentar mais 3.100 sacas na produção de café 

arábica esperada para o município de Ibatiba. Essa informação é importante ao permitir 

se conhecer melhor a produção esperada e estimar o valor da produção a ser colhida no 

município, reforçando a produtividade e, consequentemente, o valor da produção. Valor 

esse que, ao se mostrar adequado, reforça a necessidade de preservação das áreas naturais. 

Também é possível mensurar os estoques produtivos existentes, subsidiando as políticas 

públicas e contribuindo nas estimativas dos valores dos ativos ambientais existentes, 

dentre eles as áreas utilizadas para produção agrícola. 
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