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A geração de mapas de cobertura vegetal e uso do solo, a partir da interpretação de imagens 
de satélite, facilita e promove o entendimento e o monitoramento da situação terrestre. Dentre 
as geotecnologias mais conhecidas, o Sensoriamento Remoto surge como importante fonte de 
dados, através do fornecimento periódico de imagens em diferentes resoluções. Este trabalho 
teve como objetivo gerar um mapa da cobertura vegetal e uso do solo do Parque Nacional da 
Restinga de Jurubatiba (PNRJ; 22o08’-22o19’S; 41o17’-41o43’W) e seu entorno, em escala 
1:50.000, através de imagem Landsat 5, de julho de 2005. Utilizou-se o método de 
classificação orientada ao objeto, desenvolvido no software e-Cognition. O mapa temático 
gerado permitiu identificar 13 classes de cobertura vegetal e uso do solo: formação florestal, 
formação de Ericaceae, formação de Clusia, formação arbustivo-herbácea, formação 
herbáceo-brejosa, agropecuária, agricultura, pastagem, solo exposto, área urbana rarefeita, 
área urbana, corpos d’água e oceano Atlântico. Destas, as de maior representatividade dentro 
do PNRJ foram a formação de Clusia (32,0%) e a formação de Ericaceae (29,1%). A 
distribuição destas formações não é uniforme ao longo desta unidade; enquanto a formação de 
Clusia é mais representativa na porção sudoeste, a formação de Ericaceae o é na porção 
nordeste. Esta distribuição pode estar relacionada às características geomorfológicas da área. 
Apesar do entorno estar bastante antropizado, com 70,6% ocupado por atividades 
agropastoris, mais de 90% do PNRJ está ocupado por vegetação nativa e lagoas costeiras. 
Foram identificados no entorno 203 fragmentos florestais, que variaram de 0,3 a 235 ha. A 
maior parte destes fragmentos (56,7%) apresentou forma “muito alongada”, estando sujeita a 
um intenso efeito de borda, o que compromete sua sustentabilidade em longo prazo. São 
importantes, portanto, ações de manejo que visem garantir a manutenção destas áreas. Em 
função do baixo custo, periodicidade e das poucas dificuldades no que diz respeito ao seu 
processamento digital, recomenda-se a utilização das imagens Landsat 5 para o 
monitoramento não só do PNRJ e seu entorno, como de outras unidades de conservação. 
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