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O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PARNASO) desde 2009 é objeto de mapeamento digital, onde já se 
produziu mapas em escalas variadas, com base em resultados de processamento de imagens LANDSAT, CBERS, 
IKONOS e QUICKBIRD, no contexto de projeto de pesquisa denominado MAPEAMENTO DIGITAL DO PARNASO 
ATRAVÉS DE IMAGENS SENSORIAIS E DADOS GNSS. A partir desse projeto foram identificadas áreas 
prioritárias onde a ocupação humana tornou-se foco central de investigação, e, desta forma, investiu-se em mapeamento 
na escala 1/10.000, tanto da área denominada Garrafão (localizada em Teresópolis e Guapimirim), como de outra área 
Bonfim (Petrópolis), que desde 1984 vive conflito de uso por ter sido considerada pelo Ministério do Meio Ambiente, 
segundo relatos da Associação dos Produtores Rurais do Bonfim e do Conselho Consultivo do parque, sem consulta 
pública na ocasião, como área contida dentro do limite oficial desta unidade de conservação. Tal iniciativa do referido 
projeto permitiu observar e avaliar necessidade de mapeamento preciso da evolução histórica do uso da Terra e 
cobertura vegetal em Bonfim, uma vez que é uma área hoje predominantemente agrícola e de conflito social, por ser 
situada dentro do limite do PARNASO. Desta forma, como medida investigativa deste uso, adotou-se as classes 
temáticas "Obras e Edificações", "Vegetação" e "Área Agrícola" no processo de mapeamento, que, por sua vez, foi 
executado com base em mosaicos de ortofotografias para as seguintes épocas 1965, 1975, 1994 e 2006. Tal 
mapeamento se deu por meio do uso do sistema SPRING e suas funcionalidades de processamento de imagens, com 
pontos de controle, e com base em documentos cartográficos pertencentes ao acervo do setor de geoprocessamento do 
PARNASO. Foi feito uso de técnica de segmentação de imagens, onde houve oportunidade de execução de testes 
laboratoriais de adoção de valores de similaridade e de área em pixels. Adotou-se o número "10" para similaridade e o 
número "400" para área em pixels, onde melhores resultados foram aferidos por interpretação visual e com campanhas 
de campo. Foram obtidos valores de áreas relativas às classes escolhidas, identificando aspectos importantes estimados 
do efetivo uso, onde foi possível caracterizar que áreas agrícolas diminuíram de 1994 a 2006, e também foi possível 
afirmar que áreas de vegetação cresceram entre 1994 e 2006. Os resultados quantitativos foram os que seguem. "Obra e 
Edificação": 1965 (3.411 m2); 1975 (6.342 m2); 1994 (36.942 m2); e 2006 (49.084 m2). "Vegetação": 1965 (390.146 
m2); 1975 (326.767 m2); 1994 (428.109 m2); 2006 (841.165 m2). "Área Agrícola": 1965 (21.633 m2); 1975 (86.108 m2); 
1994 (680.591 m2); 2006 (582.183 m2). Serão apresentados metodologia e resultados deste mapeamento que representa 
um avanço que permitiu análise espacial criteriosa indicativa de padrões de uso da Terra, com indícios de algum manejo 
bem sucedido, que induz afirmar que recuperação de áreas de vegetação, seja por processo contínuo natural, ou seja 
pela intervenção humana.  


