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 A Mata Atlântica é um bioma extremamente ameaçado por ações antrópicas. A sociedade 

brasileira possui legislação para protegê

de Conservação. O Parque Nacional da Serra da Bocaina

sistema. O PNSB tem 104 mil hectares que abrange quase todas as fit

porção marinha. Apesar do Parque Nacional existir desde 1971, pouco se sabe sobre sua efetividade na 

conservação de sua cobertura vegetal. Este trabalho 

conservação da cobertura vegetal do PNSB e municipios de entorno

classificando imagens, construindo o histórico da cobertura vegetal e propondo metodologia e 

indicadores de monitoramento. Imagens orbitais 

2006 e 2015 foram classificadas em tipos de uso da terra e analisadas. 

o Parque Nacional vem cumprindo o seu papel com melhora na cobertura vegetal entre 1986 e 2015, 

alcançando 89,4% de seu território com este ti

tanto Parque Nacional, quanto sua Zona de Amortecimento e 

apresentaram crescimento das áreas com cobertura vegetal entre 1986 e 2015

melhora pode estar ocorrendo por fatores externos a gestão da unidade de conservação. Percentagem da 

superclasse "Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação"

e "Neutra" foram identificadas como bons indicadores da cobertura 

metodologia de monitoramento, baseado na 

futuras do PNSB quanto para utilização em outras áreas protegidas. 
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Resumo 

 

A Mata Atlântica é um bioma extremamente ameaçado por ações antrópicas. A sociedade 

legislação para protegê-la e recuperá-la, dentre elas há o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação. O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) é uma das unidades

sistema. O PNSB tem 104 mil hectares que abrange quase todas as fitofisionomias deste bioma, além de 

porção marinha. Apesar do Parque Nacional existir desde 1971, pouco se sabe sobre sua efetividade na 

ção de sua cobertura vegetal. Este trabalho tem o objetivo de avaliar a efetividade da 

egetal do PNSB e municipios de entorno através de sensoriamento remoto, 

classificando imagens, construindo o histórico da cobertura vegetal e propondo metodologia e 

. Imagens orbitais geradas pelos satélites Landsat dos anos de 

2006 e 2015 foram classificadas em tipos de uso da terra e analisadas. Os resultados demonstraram que 

o Parque Nacional vem cumprindo o seu papel com melhora na cobertura vegetal entre 1986 e 2015, 

% de seu território com este tipo de cobertura do solo. Eles também 

Parque Nacional, quanto sua Zona de Amortecimento e os municípios sobre influencia do PNSB

apresentaram crescimento das áreas com cobertura vegetal entre 1986 e 2015

de estar ocorrendo por fatores externos a gestão da unidade de conservação. Percentagem da 

"Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação" e dos tipos de mudança "Positiva", "Negativa" 

e "Neutra" foram identificadas como bons indicadores da cobertura vegetal da área estudada e 

, baseado na utilizada desta dissertação, foi sugerid

futuras do PNSB quanto para utilização em outras áreas protegidas.  

 

Palavras-Chave 

Cobertura vegetal; Indicadores; Mata Atlântica; Monitoramento; Sensoriamento remoto; 
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A Mata Atlântica é um bioma extremamente ameaçado por ações antrópicas. A sociedade 

Sistema Nacional de Unidades 

unidades que compõe este 

ofisionomias deste bioma, além de 

porção marinha. Apesar do Parque Nacional existir desde 1971, pouco se sabe sobre sua efetividade na 

tem o objetivo de avaliar a efetividade da 

através de sensoriamento remoto, 

classificando imagens, construindo o histórico da cobertura vegetal e propondo metodologia e 

satélites Landsat dos anos de 1986, 1994, 

Os resultados demonstraram que 

o Parque Nacional vem cumprindo o seu papel com melhora na cobertura vegetal entre 1986 e 2015, 

também demonstraram que 

os municípios sobre influencia do PNSB 

apresentaram crescimento das áreas com cobertura vegetal entre 1986 e 2015, indicando que esta 

de estar ocorrendo por fatores externos a gestão da unidade de conservação. Percentagem da 

e dos tipos de mudança "Positiva", "Negativa" 

vegetal da área estudada e 

foi sugerida tanto para análises 

ensoriamento remoto; Unidade de 
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 The Atlantic Forest is a biome extremely threatened by human actions. Brazilian society has laws 

to protect it and retrieve it, among them is the National System of Conservation

Bocaina National Park (PNSB) is one of the units that make up this system. The PNSB has 104,000 

hectares covering almost all vegetation types in this biome, as well as marine portion. Although the 

National Park exists since 1971, littl

cover. This study aimed to evaluate the effectiveness of the conservation of vegetation cover of PNSB 

and surrounding counties through remote sensing

vegetation and proposing methodology and indicators for monitoring protected areas

sensors on Landsat satellites of the years 1986, 1994, 2006 and 2015 were classified into types of land 

use and analyzed. The results showed that the National Park has been 

improvement in vegetation cover between 1986 and 2015, reaching 

of ground cover. They also showed that both National Park, as its Buffer Zone and the 

influence of PNSB showed growth of areas with vegetation cover between 1986 and 2015, indicating 

that this improvement may be due to external factors the management of the protected area.

of the superclass "Vegetation and natur

"Negative" and "Neutral" were identified as good indicators of vegetation cover in the study area and 

monitoring methodology, based on the 

PNSB and for use in other protected areas.

 

Vegetation cover; Atlantic forest; 
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Abstract 

The Atlantic Forest is a biome extremely threatened by human actions. Brazilian society has laws 

to protect it and retrieve it, among them is the National System of Conservation

Bocaina National Park (PNSB) is one of the units that make up this system. The PNSB has 104,000 

hectares covering almost all vegetation types in this biome, as well as marine portion. Although the 

National Park exists since 1971, little is known about their effectiveness in the conservation of its forest 

aimed to evaluate the effectiveness of the conservation of vegetation cover of PNSB 

and surrounding counties through remote sensing and classification techniques, buil

vegetation and proposing methodology and indicators for monitoring protected areas

the years 1986, 1994, 2006 and 2015 were classified into types of land 

showed that the National Park has been matching its objective

improvement in vegetation cover between 1986 and 2015, reaching 89,4% of its territory with this type 

of ground cover. They also showed that both National Park, as its Buffer Zone and the 

influence of PNSB showed growth of areas with vegetation cover between 1986 and 2015, indicating 

that this improvement may be due to external factors the management of the protected area.

egetation and naturally without vegetation" and the types of change "Positive", 

"Negative" and "Neutral" were identified as good indicators of vegetation cover in the study area and 

, based on the used in this dissertation was suggested for further anal

for use in other protected areas. 

Key words 

cover; Atlantic forest; Protected areas; Indicators; Monitoring; Remote sensing; 
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The Atlantic Forest is a biome extremely threatened by human actions. Brazilian society has laws 

to protect it and retrieve it, among them is the National System of Conservation Units. The Serra da 

Bocaina National Park (PNSB) is one of the units that make up this system. The PNSB has 104,000 

hectares covering almost all vegetation types in this biome, as well as marine portion. Although the 

e is known about their effectiveness in the conservation of its forest 

aimed to evaluate the effectiveness of the conservation of vegetation cover of PNSB 

, building the history of 

vegetation and proposing methodology and indicators for monitoring protected areas.  Orbital images of 

the years 1986, 1994, 2006 and 2015 were classified into types of land 

matching its objective with 

% of its territory with this type 

of ground cover. They also showed that both National Park, as its Buffer Zone and the municipalities of 

influence of PNSB showed growth of areas with vegetation cover between 1986 and 2015, indicating 

that this improvement may be due to external factors the management of the protected area. Percentage 

ally without vegetation" and the types of change "Positive", 

"Negative" and "Neutral" were identified as good indicators of vegetation cover in the study area and 

for further analysis of the 

onitoring; Remote sensing; 
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1. Introdução 

  A intervenção antrópica sobre o meio ambiente causando degradação é classificada 

por MEFFE & CARROLL (199

Nesse contexto, deve-se destacar o crescimento da população mundial, a simplificação dos 

ecossistemas decorrente da transformação de áreas n

perda da biodiversidade e dos recursos genéticos caracteri

biológico e o incremento de indivíduos de espécies não desejáveis (

2003). Neste aspecto, a criação e manejo de

protegidas são possíveis soluções

melhoria na qualidade de vida (SOBRINHO

 O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) é uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral criada em 1971 e possui mais de 100 mil hectares contendo rica 

biodiversidade e inúmeras singularidades que o tornam uma das unidades de conservação 

nacionais de maior relevância para ações de conservação. Localizado na divisa dos Estados do 

Rio de Janeiro e São Paulo (Figura 01), a pouco mais de 200 quilômetros dos dois 

centros urbanos do país, protege parte importante do ameaçado Bioma Mata Atlântica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha verde) no GoogleEarth, 
destacando as capitais de São Paulo e do  Rio de Janeiro. (Fontes: 
Google Earth em 2015) 
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A intervenção antrópica sobre o meio ambiente causando degradação é classificada 

(1994) como a maior ameaça para a riqueza da vida na Terra. 

se destacar o crescimento da população mundial, a simplificação dos 

ecossistemas decorrente da transformação de áreas naturais em agrícolas e a consequ

perda da biodiversidade e dos recursos genéticos caracterizando um empobrecimento 

biológico e o incremento de indivíduos de espécies não desejáveis (STEINER & KOHLER

a criação e manejo de Unidades de Conservação (UCs) 

soluções para a conservação e a proteção da biodiversidade e para a 

melhoria na qualidade de vida (SOBRINHO & RIBEIRO, 2008). 

O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) é uma Unidade de Conservação de 

Proteção Integral criada em 1971 e possui mais de 100 mil hectares contendo rica 

iversidade e inúmeras singularidades que o tornam uma das unidades de conservação 

nacionais de maior relevância para ações de conservação. Localizado na divisa dos Estados do 

Rio de Janeiro e São Paulo (Figura 01), a pouco mais de 200 quilômetros dos dois 

centros urbanos do país, protege parte importante do ameaçado Bioma Mata Atlântica.

Figura 01: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha verde) no GoogleEarth, 
destacando as capitais de São Paulo e do  Rio de Janeiro. (Fontes: polígono do PNSB 
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1.1 Mata Atlântica e o PNSB 

 A compreensão do histórico de uso e degradação da Mata Atlântica e da região do 

PNSB até os dias de hoje é relevante para o entendimento dos resultados desse trabalho. 

Assim, neste item há um resumo de relatos e fatos sobre este assunto.

 A Mata Atlântica originalmente estendia

brasileira, abrangendo ainda o leste do P

latitude de 4o S  chegando até  a latitude de 32

cobria no total mais de 1,5 milhões de km2, sendo 1,3 milhões apenas no Brasil 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA & INPE, 2003; GALIND

CÂMARA, 2005). Este bioma abrange um

tropicais a subtropicais; de altitudes, do nível do mar a 2.900m; de pluviosidade, de  

1.600 a 4.000 mm/ano; e de formações 

 Este extenso e diverso bioma vem sendo utilizado pelo homem a milhares de anos

(NEVES et al., 2004), mas foi no século XX o período em que a Mata Atlântica passou 

pelas maiores taxas de desmatamento (VITOR 

desmatamento são relacionadas à crescente urbanização e industrialização do país, ao 

aumento da população em si (aumentando o consumo dos recursos florestais) e a 

expansão da fronteiras agrícolas e de ferrovias

desse bioma neste século, o Vale do Paraíba adentra em franco decréscimo em relação às 

novas frentes cafeeiras do oeste. A decadência 

também a zona litorânea. Afastada das grandes linhas de intercâmbio comercial com a 

construção de ferrovias, Paraty tem sua população reduzida de 12 mil habitantes, em 

1856, para menos de quatro mil no final do século XIX (IBAMA, 2002). Somente a partir 

da década de 40, um projeto nacional desenvolvimentista inclui a região do Vale do 

Paraíba. A construção da 

médio Paraíba e a ampliação da rodovia São Paulo 

Rodovia Presidente Dutra (BR

de industrialização e expan

então predominavam na região, foram 

investimento, principalmente leiteira. Paraty mantém um fraco desenvolvimento 

econômico até o final da década de 60, s
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e o PNSB - Ontem e Hoje  

A compreensão do histórico de uso e degradação da Mata Atlântica e da região do 

e é relevante para o entendimento dos resultados desse trabalho. 

Assim, neste item há um resumo de relatos e fatos sobre este assunto. 

A Mata Atlântica originalmente estendia-se de forma contínua ao longo da costa 

brasileira, abrangendo ainda o leste do Paraguai e nordeste da Argentina, começando na 

S  chegando até  a latitude de 32o S (TABARELLI, 2005). No passado 

cobria no total mais de 1,5 milhões de km2, sendo 1,3 milhões apenas no Brasil 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA & INPE, 2003; GALIND

CÂMARA, 2005). Este bioma abrange uma grande amplitude de: zonas climáticas, de 

tropicais a subtropicais; de altitudes, do nível do mar a 2.900m; de pluviosidade, de  

1.600 a 4.000 mm/ano; e de formações e ecossistemas associados (MMA, 2015c).

ste extenso e diverso bioma vem sendo utilizado pelo homem a milhares de anos

, 2004), mas foi no século XX o período em que a Mata Atlântica passou 

pelas maiores taxas de desmatamento (VITOR et al., 2005). As causas para tamanho 

são relacionadas à crescente urbanização e industrialização do país, ao 

aumento da população em si (aumentando o consumo dos recursos florestais) e a 

expansão da fronteiras agrícolas e de ferrovias/estradas. Indo na contramão do panorama 

século, o Vale do Paraíba adentra em franco decréscimo em relação às 

novas frentes cafeeiras do oeste. A decadência econômica na região do PNSB atinge 

também a zona litorânea. Afastada das grandes linhas de intercâmbio comercial com a 

as, Paraty tem sua população reduzida de 12 mil habitantes, em 

1856, para menos de quatro mil no final do século XIX (IBAMA, 2002). Somente a partir 

da década de 40, um projeto nacional desenvolvimentista inclui a região do Vale do 

 Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda, no 

médio Paraíba e a ampliação da rodovia São Paulo - Rio de Janeiro com a construção 

Rodovia Presidente Dutra (BR-116) na década de 50, transformam essa região num eixo 

de industrialização e expansão urbana (IBAMA, 2002). As plantações de café, que até 

então predominavam na região, foram substituídas por atividade pecuária de baixo 

investimento, principalmente leiteira. Paraty mantém um fraco desenvolvimento 

econômico até o final da década de 60, sobrevivendo de economia de subsistência, da
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pesca artesanal e de pequena produção de aguardente. Tinha como via de transporte a 

estrada Paraty-Cunha, utilizável somente durante a estação seca, e a ligação com Angra 

dos Reis mantida por via marítima. Este c

relação ao circuito de produção e comercialização que impulsionava o desenvolvimento 

do Vale do Paraíba até então 

 Na década de 60 é publicado 

diretamente à proteção dos recursos naturais da região onde é hoje o Parque Nacional da 

Serra da Bocaina. É o Decreto Federal n

florestas que recobrem a vertente atlântica da Serra do Mar, desde o Estado do Rio 

Grande do Sul até o Espírito Santo. Elas foram declaradas como "florestas protetoras", 

com a finalidade de garantir a segurança das encostas nessas regiões de topografia muito 

acidentada e com índices pluviométricos elevados, visando protegê

da erosão e salvaguardar as paisagens de extraordinária beleza e inegável potencial 

turístico (IBAMA, 2002). Em 1966, o município de Paraty (RJ) foi convertido em 

Monumento Nacional, pelo Decreto Federal n

de meios para assegurar a conservação dos remanescentes do patrimônio natural da 

cidade histórica. Só em 1971, através do Decreto Federal n

Nacional da Serra da Bocaina na região, com área de 134.000 ha. De acordo com Pádua e 

Coimbra Filho (1979), a comissão instituída pelo então Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal 

necessárias à implantação do Parque, achou por bem sugerir uma nova delimitação da 

área, abandonando parte dos Campos da

degradada, e modificando o limite da cota de 100 m, por várias cotas distintas, que 

subiam a medida que se aproximavam da cidade de Paraty, atendendo solicitação do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico

aprovada pelo Decreto Federal nº. 70.694, de 1972. A nova delimitação da Unidade 

excluiu áreas importantes como as nascentes do rio Mambucaba, mas também incluiu 

outras como a área costeira e marinha da região de T

Camburi, na região da divisa dos

as praias Caixa de Aço e do Meio, e uma ilha costeira denominada Ilha da Trindade

(IBAMA, 2002). A redelimitação resultou na retração da áre

possibilitando a exclusão de mais de 90 % dos 10.000 habitantes estimados como 
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pesca artesanal e de pequena produção de aguardente. Tinha como via de transporte a 

Cunha, utilizável somente durante a estação seca, e a ligação com Angra 

dos Reis mantida por via marítima. Este cenário aponta o isolamento da região em 

relação ao circuito de produção e comercialização que impulsionava o desenvolvimento 

até então (IBAMA, 2002). 

Na década de 60 é publicado o primeiro documento legal que se refere 

teção dos recursos naturais da região onde é hoje o Parque Nacional da 

Serra da Bocaina. É o Decreto Federal no 50.813/1961, que se preocupa em defender as 

florestas que recobrem a vertente atlântica da Serra do Mar, desde o Estado do Rio 

o Espírito Santo. Elas foram declaradas como "florestas protetoras", 

com a finalidade de garantir a segurança das encostas nessas regiões de topografia muito 

acidentada e com índices pluviométricos elevados, visando protegê-las contra os efeitos 

e salvaguardar as paisagens de extraordinária beleza e inegável potencial 

turístico (IBAMA, 2002). Em 1966, o município de Paraty (RJ) foi convertido em 

Monumento Nacional, pelo Decreto Federal no 58.077, que determinava também o estudo 

gurar a conservação dos remanescentes do patrimônio natural da 

cidade histórica. Só em 1971, através do Decreto Federal no 68.172, foi criado o Parque 

Nacional da Serra da Bocaina na região, com área de 134.000 ha. De acordo com Pádua e 

), a comissão instituída pelo então Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal - IBDF (atualmente IBAMA), para propor as medidas 

necessárias à implantação do Parque, achou por bem sugerir uma nova delimitação da 

área, abandonando parte dos Campos da Bocaina no município de Bananal, já bastante 

degradada, e modificando o limite da cota de 100 m, por várias cotas distintas, que 

subiam a medida que se aproximavam da cidade de Paraty, atendendo solicitação do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Esta redelimitação foi 

aprovada pelo Decreto Federal nº. 70.694, de 1972. A nova delimitação da Unidade 

excluiu áreas importantes como as nascentes do rio Mambucaba, mas também incluiu 

outras como a área costeira e marinha da região de Trindade e o costão

Camburi, na região da divisa dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, abrangendo 

as praias Caixa de Aço e do Meio, e uma ilha costeira denominada Ilha da Trindade

. A redelimitação resultou na retração da área total do Parque, 

possibilitando a exclusão de mais de 90 % dos 10.000 habitantes estimados como 
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pesca artesanal e de pequena produção de aguardente. Tinha como via de transporte a 

Cunha, utilizável somente durante a estação seca, e a ligação com Angra 

enário aponta o isolamento da região em 

relação ao circuito de produção e comercialização que impulsionava o desenvolvimento 

primeiro documento legal que se refere 

teção dos recursos naturais da região onde é hoje o Parque Nacional da 

50.813/1961, que se preocupa em defender as 

florestas que recobrem a vertente atlântica da Serra do Mar, desde o Estado do Rio 

o Espírito Santo. Elas foram declaradas como "florestas protetoras", 

com a finalidade de garantir a segurança das encostas nessas regiões de topografia muito 

las contra os efeitos 

e salvaguardar as paisagens de extraordinária beleza e inegável potencial 

turístico (IBAMA, 2002). Em 1966, o município de Paraty (RJ) foi convertido em 

58.077, que determinava também o estudo 

gurar a conservação dos remanescentes do patrimônio natural da 

68.172, foi criado o Parque 

Nacional da Serra da Bocaina na região, com área de 134.000 ha. De acordo com Pádua e 

), a comissão instituída pelo então Instituto Brasileiro de 

IBDF (atualmente IBAMA), para propor as medidas 

necessárias à implantação do Parque, achou por bem sugerir uma nova delimitação da 

Bocaina no município de Bananal, já bastante 

degradada, e modificando o limite da cota de 100 m, por várias cotas distintas, que 

subiam a medida que se aproximavam da cidade de Paraty, atendendo solicitação do 

Nacional (IPHAN). Esta redelimitação foi 

aprovada pelo Decreto Federal nº. 70.694, de 1972. A nova delimitação da Unidade 

excluiu áreas importantes como as nascentes do rio Mambucaba, mas também incluiu 

rindade e o costão rochoso do 

Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, abrangendo 

as praias Caixa de Aço e do Meio, e uma ilha costeira denominada Ilha da Trindade 

a total do Parque, 

possibilitando a exclusão de mais de 90 % dos 10.000 habitantes estimados como 
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moradores do local, além de ter diminuído fortemente a tensão social então reinante 

(PÁDUA & COIMBRA FILHO, 1979

 Ainda na década de 70, novos investimentos

trechos de estrangulamento da Rodovia Presidente Dutra (BR

Rodovia Rio-Santos (BR 101). Até a abertura da Rodovia Rio

atividade econômica da região denominada hoje como Costa Ve

e a bananicultura, além da extração de palmito (IBAMA, 2002). Com a rodovia vieram as 

usinas nucleares de Angra I, Angra II e atualmente Angra III, o terminal portuário da 

Petrobrás (TEBIG), a expansão da atividade imobiliária de 

surgimento de favelas na periferia dos centros urbanos, essencialmente em Angra dos 

Reis. 

 Atualmente, os municípios de Ubatuba e Paraty deixaram de ter sua economia 

baseada na agropecuária e pesca, passando a ser essencialmente base

Angra dos Reis também tem no turismo um importante eixo econômico, mas tem um 

setor industrial representativo, com usinas nucleares, atividades ligadas ao petróleo e a 

construção naval. 

 A economia do Vale do Paraíba do Sul é 

indústrias/empresas siderúrgicas, metalúrgicas, químicas, alimentícias e de maquinário, o 

que tem provocado uma perda na sua qualidade atmosférica e hídrica, além da expansão 

de favelas na periferia dos centros urbanos. Também há prod

mandioca, milho, feijão, tomate, frutas, verduras, flores, madeira de reflorestamento de 

pinus e eucalipto, carne e leite. Como resultado do histórico agrícola, a cobertura vegetal 

original existente nesta região reduziu

principalmente nas encostas e planaltos, pelos campos de altitude, pelas várzeas e a 

alguns enclaves de cerrado.

 A situação atual da Mata Atlântica 

sua vegetação original (MYERS 

fragmentos florestais pequenos e bastante separados entre si (GASCON 

Atlas dos Remanescentes Florestas da Mata Atlântica, Periodo 2012

pela SOS Mata Atlântica 

de Mata Atlântica se incluídos fragmentos maiores do que 
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moradores do local, além de ter diminuído fortemente a tensão social então reinante 

PÁDUA & COIMBRA FILHO, 1979). 

Ainda na década de 70, novos investimentos acontecem na região: duplicação dos 

trechos de estrangulamento da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e a construção da 

Santos (BR 101). Até a abertura da Rodovia Rio-Santos (BR

atividade econômica da região denominada hoje como Costa Verde restringia

e a bananicultura, além da extração de palmito (IBAMA, 2002). Com a rodovia vieram as 

usinas nucleares de Angra I, Angra II e atualmente Angra III, o terminal portuário da 

Petrobrás (TEBIG), a expansão da atividade imobiliária de segunda residência e o 

surgimento de favelas na periferia dos centros urbanos, essencialmente em Angra dos 

os municípios de Ubatuba e Paraty deixaram de ter sua economia 

baseada na agropecuária e pesca, passando a ser essencialmente base

Angra dos Reis também tem no turismo um importante eixo econômico, mas tem um 

setor industrial representativo, com usinas nucleares, atividades ligadas ao petróleo e a 

economia do Vale do Paraíba do Sul é hoje principalmente industrial, com 

indústrias/empresas siderúrgicas, metalúrgicas, químicas, alimentícias e de maquinário, o 

que tem provocado uma perda na sua qualidade atmosférica e hídrica, além da expansão 

de favelas na periferia dos centros urbanos. Também há produção de arroz, batata, 

mandioca, milho, feijão, tomate, frutas, verduras, flores, madeira de reflorestamento de 

pinus e eucalipto, carne e leite. Como resultado do histórico agrícola, a cobertura vegetal 

original existente nesta região reduziu-se a remanescentes de Mata Atlântica localizados 

principalmente nas encostas e planaltos, pelos campos de altitude, pelas várzeas e a 

alguns enclaves de cerrado. 

A situação atual da Mata Atlântica no país é crítica. Já foi perdida mais de 93% de 

l (MYERS et al., 2000), sendo reduzida a vários arquipélagos de 

fragmentos florestais pequenos e bastante separados entre si (GASCON 

Atlas dos Remanescentes Florestas da Mata Atlântica, Periodo 2012

pela SOS Mata Atlântica e INPE, demonstra dados semelhantes: 15% de remanescentes 

Atlântica se incluídos fragmentos maiores do que três hectares
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moradores do local, além de ter diminuído fortemente a tensão social então reinante 

acontecem na região: duplicação dos 

116) e a construção da 

Santos (BR-101), a 

rde restringia-se à pesca 

e a bananicultura, além da extração de palmito (IBAMA, 2002). Com a rodovia vieram as 

usinas nucleares de Angra I, Angra II e atualmente Angra III, o terminal portuário da 

segunda residência e o 

surgimento de favelas na periferia dos centros urbanos, essencialmente em Angra dos 

os municípios de Ubatuba e Paraty deixaram de ter sua economia 

baseada na agropecuária e pesca, passando a ser essencialmente baseada no turismo. 

Angra dos Reis também tem no turismo um importante eixo econômico, mas tem um 

setor industrial representativo, com usinas nucleares, atividades ligadas ao petróleo e a 

mente industrial, com 

indústrias/empresas siderúrgicas, metalúrgicas, químicas, alimentícias e de maquinário, o 

que tem provocado uma perda na sua qualidade atmosférica e hídrica, além da expansão 

ução de arroz, batata, 

mandioca, milho, feijão, tomate, frutas, verduras, flores, madeira de reflorestamento de 

pinus e eucalipto, carne e leite. Como resultado do histórico agrícola, a cobertura vegetal 

centes de Mata Atlântica localizados 

principalmente nas encostas e planaltos, pelos campos de altitude, pelas várzeas e a 

é crítica. Já foi perdida mais de 93% de 

., 2000), sendo reduzida a vários arquipélagos de 

fragmentos florestais pequenos e bastante separados entre si (GASCON et al., 2000). O 

Atlas dos Remanescentes Florestas da Mata Atlântica, Periodo 2012-2013, produzido 

e INPE, demonstra dados semelhantes: 15% de remanescentes 

três hectares e áreas 
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naturalmente não florestadas e 8,5% contabilizando apenas fragmentos maiores que 100 

ha (Figura 02).  

 

 

 

 

 Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima

cerca de 20.000 espécies vegetais, 35% das espécies existentes no Brasil e uma riqueza 

maior do que alguns continentes inteiros 

e 12.500 na Europa (MMA, 2015c). Em relação à fauna, os levantamentos já realizados 

indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 

espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes (MMA, 2015c). 

Dentro desta riqueza de espécies e

vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (MYERS 

espécies oficialmente ameaçadas de extinção no Brasil (TABARELLI 

 Apesar de sua importância e de já estar extremamente impactada a Mata Atlântica 

continua sendo desflorestada no Brasil. Relatórios produzidos pela SOS Mata Atlântica 

em conjunto com o INPE demonstram que, apesar da redução da taxa anual de novas 

áreas desflorestadas, ainda há perda de mais de 20 mil ha/ano deste bioma (Tabela 0

 

Figura 02: Área de ocorrência natural do bioma da Mata Atlântica no Brasil e seus remanescentes em 2012, 
segundo SOS Mata Atlântica & 
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naturalmente não florestadas e 8,5% contabilizando apenas fragmentos maiores que 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que na Mata Atlântica existam 

cerca de 20.000 espécies vegetais, 35% das espécies existentes no Brasil e uma riqueza 

maior do que alguns continentes inteiros - existem 17.000 espécies na América do Norte 

500 na Europa (MMA, 2015c). Em relação à fauna, os levantamentos já realizados 

indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 

espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes (MMA, 2015c). 

tro desta riqueza de espécies ela ainda abriga mais de 8.000 endêmicas entre plantas 

vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos (MYERS et al., 2000) e a maioria das 

espécies oficialmente ameaçadas de extinção no Brasil (TABARELLI 

r de sua importância e de já estar extremamente impactada a Mata Atlântica 

continua sendo desflorestada no Brasil. Relatórios produzidos pela SOS Mata Atlântica 

em conjunto com o INPE demonstram que, apesar da redução da taxa anual de novas 

tadas, ainda há perda de mais de 20 mil ha/ano deste bioma (Tabela 0

 

rea de ocorrência natural do bioma da Mata Atlântica no Brasil e seus remanescentes em 2012, 
& INPE (2014). 
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naturalmente não florestadas e 8,5% contabilizando apenas fragmentos maiores que 100 

se que na Mata Atlântica existam 

cerca de 20.000 espécies vegetais, 35% das espécies existentes no Brasil e uma riqueza 

existem 17.000 espécies na América do Norte 

500 na Europa (MMA, 2015c). Em relação à fauna, os levantamentos já realizados 

indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 

espécies de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes (MMA, 2015c). 

la ainda abriga mais de 8.000 endêmicas entre plantas 

., 2000) e a maioria das 

espécies oficialmente ameaçadas de extinção no Brasil (TABARELLI et al., 2003). 

r de sua importância e de já estar extremamente impactada a Mata Atlântica 

continua sendo desflorestada no Brasil. Relatórios produzidos pela SOS Mata Atlântica 

em conjunto com o INPE demonstram que, apesar da redução da taxa anual de novas 

tadas, ainda há perda de mais de 20 mil ha/ano deste bioma (Tabela 01).  

rea de ocorrência natural do bioma da Mata Atlântica no Brasil e seus remanescentes em 2012, 
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1.2 Legislação Ambiental relacionada a 

 Atualmente, as principais legislações que estabelecem normas/regras sobre a Mata 

Atlântica brasileira são:  

• Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, que define a Mata Atlântica 

como patrimônio nacional e que sua utilização deve assegurar

meio ambiente;  

• Lei Federal nº 6.938/81, que

Ambiente, trata do licenciamento ambiental, processo importantíssimo para a 

conservação de um bioma tão explorado e cobiçado como a Mata Atlântica

• Lei de Crimes Ambientais (

penais e administrativas aplicáveis à

ambiente de forma geral;

• Lei Federal nº 11.428

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica

• A Lei Federal no 

(Lei Federal no 4.771/1965) e d

abordando questões importantes como 

Permanente (APP)

Tabela 01: Levantamento de desmatamento ocorrido na Mata Atlântica entre 1985 e 2013

Fonte: SOS Mata Atlântica & INPE, 2014

Período Total Desmatado (ha)

2012 a 2013                                      23.948 

2011 a 2012                                      21.977 

2010 a 2011                                      14.090 

2008 a 2010                                      30.366 

2005 a 2008                                   102.938 

2000 a 2005                                   174.828 

1995 a 2000                                   445.952 

1990 a 1995                                   500.317 

1985 a 1990                                   536.480 
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Legislação Ambiental relacionada a Área de Estudo

, as principais legislações que estabelecem normas/regras sobre a Mata 

ituição Federal de 1988, em seu artigo 225, que define a Mata Atlântica 

como patrimônio nacional e que sua utilização deve assegurar

Lei Federal nº 6.938/81, que, além de dispor sobre a Política Nacional do Meio 

rata do licenciamento ambiental, processo importantíssimo para a 

um bioma tão explorado e cobiçado como a Mata Atlântica

Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98), que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio 

de forma geral; 

11.428/2006 e o Decreto Federal nº 6.660/2008

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica

 12.651/2012, que revogou a conhecida como Código Florestal 

4.771/1965) e dispõe sobre a proteção da vegetação nativa

abordando questões importantes como a Reserva Legal e a Área de Preservação 

Permanente (APP); 

: Levantamento de desmatamento ocorrido na Mata Atlântica entre 1985 e 2013

Fonte: SOS Mata Atlântica & INPE, 2014 

Total Desmatado (ha) Intervalo (anos) Taxa anual (ha)

                                     23.948 1                          23.948 

                                     21.977 1                          21.977 

                                     14.090 1                          14.090 

                                     30.366 2                          15.183 

                                  102.938 3                          34.313 

                                  174.828 5                          34.966 

                                  445.952 5                          89.190 

                                  500.317 5                       100.063 

                                  536.480 5                       107.296 
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Área de Estudo 

, as principais legislações que estabelecem normas/regras sobre a Mata 

ituição Federal de 1988, em seu artigo 225, que define a Mata Atlântica 

como patrimônio nacional e que sua utilização deve assegurar a preservação do 

além de dispor sobre a Política Nacional do Meio 

rata do licenciamento ambiental, processo importantíssimo para a 

um bioma tão explorado e cobiçado como a Mata Atlântica.   

, que dispõe sobre as sanções 

s condutas e atividades lesivas ao meio 

2008, que abordam a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.  

hecida como Código Florestal 

ispõe sobre a proteção da vegetação nativa 

a Reserva Legal e a Área de Preservação 

: Levantamento de desmatamento ocorrido na Mata Atlântica entre 1985 e 2013. 

Taxa anual (ha)

                         23.948 

                         21.977 

                         14.090 

                         15.183 

                         34.313 

                         34.966 

                         89.190 

                      100.063 

                      107.296 
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• Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

9.985/2000), que define as categorias e 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação

 O SNUC estabelece um conjunto de diretrizes e procedimentos oficiais que 

possibilitam às esferas gove

a criação, implantação e gestão de unidades de conservação (UC). Em seu artigo 2

definição legal de Unidade de Conservação

"espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção".

 

 A gestão do SNUC é feita com a participação das três esferas do poder público 

(federal, estadual e municipal). O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é o órgão central 

com a finalidade de coordenar o SNUC; o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) atua como órgão

implementação do Sistema. Os órgãos executores do SNUC têm a função de implementá

lo, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais, mas nas

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é o órgão executor 

do SNUC, tendo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(IBAMA) como órgão supletivo.

 Este sistema é composto por 12 categorias de unidades de conservação, cujos 

objetivos são específicos, mas que estão 

Proteção Integral, cuja função principal é a 

alterações causadas por interferência humana, admitido

atributos naturais; e Unidades de Uso Sustentável, 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais

 Considerando-se as esferas Federal, Estadual e Municipal, o Brasil possui 1.940 

unidades de conservação (Figura 03), que totalizam 1.513.828 Km

2015a). Como a superfície do Brasil tem 8.515.767,049 km2 (IBGE, 2013), o país possui 
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Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei Fed

9.985/2000), que define as categorias e estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação no Brasil;

O SNUC estabelece um conjunto de diretrizes e procedimentos oficiais que 

possibilitam às esferas governamentais federal, estadual e municipal e à iniciativa privada 

a criação, implantação e gestão de unidades de conservação (UC). Em seu artigo 2

definição legal de Unidade de Conservação:  

"espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção".

do SNUC é feita com a participação das três esferas do poder público 

(federal, estadual e municipal). O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é o órgão central 

com a finalidade de coordenar o SNUC; o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) atua como órgão consultivo e deliberativo, na função de acompanhar a 

implementação do Sistema. Os órgãos executores do SNUC têm a função de implementá

lo, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais, mas nas respectivas esferas de atuação. Na esfera federal

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é o órgão executor 

do SNUC, tendo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(IBAMA) como órgão supletivo. 

tema é composto por 12 categorias de unidades de conservação, cujos 

são específicos, mas que estão diferenciados em dois grupos

cuja função principal é a manutenção dos ecossistemas livres de 

r interferência humana, admitido-se apenas o uso indireto dos seus 

e Unidades de Uso Sustentável, cujo objetivo básico

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais

se as esferas Federal, Estadual e Municipal, o Brasil possui 1.940 

unidades de conservação (Figura 03), que totalizam 1.513.828 Km

2015a). Como a superfície do Brasil tem 8.515.767,049 km2 (IBGE, 2013), o país possui 
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SNUC (Lei Federal nº 

estabelece critérios e normas para a 

no Brasil; 

O SNUC estabelece um conjunto de diretrizes e procedimentos oficiais que 

rnamentais federal, estadual e municipal e à iniciativa privada 

a criação, implantação e gestão de unidades de conservação (UC). Em seu artigo 2o há a 

águas jurisdicionais, 

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 

com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção". 

do SNUC é feita com a participação das três esferas do poder público 

(federal, estadual e municipal). O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é o órgão central 

com a finalidade de coordenar o SNUC; o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

consultivo e deliberativo, na função de acompanhar a 

implementação do Sistema. Os órgãos executores do SNUC têm a função de implementá-

lo, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, 

respectivas esferas de atuação. Na esfera federal, o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é o órgão executor 

do SNUC, tendo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

tema é composto por 12 categorias de unidades de conservação, cujos 

grupos: Unidades de 

manutenção dos ecossistemas livres de 

apenas o uso indireto dos seus 

cujo objetivo básico é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

se as esferas Federal, Estadual e Municipal, o Brasil possui 1.940 

unidades de conservação (Figura 03), que totalizam 1.513.828 Km2 de área (MMA, 

2015a). Como a superfície do Brasil tem 8.515.767,049 km2 (IBGE, 2013), o país possui 
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17,8% de sua área em Un

(abrangendo 6,2% do território nacional), são de Proteção Integral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No bioma Mata Atlântica há 1.071 unidades de conservação que abrangem 

100.881 Km2 - 9,0% da área total do bioma (T

grupo de Proteção Integral, totalizando 28.196 Km

2015a). O Governo Federal, através do Instituto Chico Mendes de Conservação da

Figura 03: Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais do Brasil. Fonte: Polígonos de UCs 
MMA, 2015b. 
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17,8% de sua área em Unidades de Conservação. Destas, 586, com 528.007 Km

(abrangendo 6,2% do território nacional), são de Proteção Integral. 

 

 

 

No bioma Mata Atlântica há 1.071 unidades de conservação que abrangem 

9,0% da área total do bioma (Tabela 03 e Figura 04). Destas, 345 são do 

grupo de Proteção Integral, totalizando 28.196 Km2, 2,5% da área total do bioma (MMA, 

2015a). O Governo Federal, através do Instituto Chico Mendes de Conservação da

de Conservação Federais, Estaduais e Municipais do Brasil. Fonte: Polígonos de UCs 
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Biodiversidade (ICMBio), é 

(Figura 05), 48 destas de Proteção Integral (ICMBIO, 2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Categorias

Estação Ecológica

Monumento Natural

Parque

Refúgio da Vida Silvestre

Reserva Biológica

TOTAL PI

Categorias

Floresta

Reserva Extrativista

Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Reserva de Fauna

Área de Proteção Ambiental

Área de Relevante Interesse Ecológico

Reserva Praticular do Patrimônio Natural

TOTAL US

TOTAL PI e US

TOTAL UCs no Bioma considerando sobreposições

Área Total do Bioma (Km

Unidades de Conservação das 3 esferas

Tabela 05:.Quantidade e área das Unidades de Conservação existentes no Bioma Mata Atlântica no Bra
(Federais, Estaduais e Municipais), divididas por categoria.
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Biodiversidade (ICMBio), é responsável por 115 Unidades de Conservação neste bioma 

), 48 destas de Proteção Integral (ICMBIO, 2015). 

 

Fonte: Adaptado de MMA, 2015a. 

Categorias Qtd Área (Km²)

39 1,458

23

230 23,096

Refúgio da Vida Silvestre 21

32 2,445

TOTAL PI 345 28,196

Categorias Qtd Área (Km²)

31

11

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 14

0

Área de Proteção Ambiental 184 79,683

Área de Relevante Interesse Ecológico 20

Reserva Praticular do Patrimônio Natural 466 1,012

TOTAL US 726 82,454

TOTAL PI e US 1,071 110,650

100,881TOTAL UCs no Bioma considerando sobreposições

Área Total do Bioma (Km²)

Unidades de Conservação das 3 esferas

Proteção Integral (PI)

Uso Sustentável (US)

uantidade e área das Unidades de Conservação existentes no Bioma Mata Atlântica no Bra
(Federais, Estaduais e Municipais), divididas por categoria. 
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idades de Conservação neste bioma 

Área (Km²) % do Bioma

1,458 0,13%

509 0,05%

23,096 2,07%

688 0,06%

2,445 0,22%

28,196 2,52%

Área (Km²) % do Bioma

357 0,03%

711 0,06%

527 0,05%

0 0,00%

79,683 7,13%

164 0,01%

1,012 0,09%

82,454 7,38%

110,650 9,90%

100,881 9,03%

1.117.571

Unidades de Conservação das 3 esferas

uantidade e área das Unidades de Conservação existentes no Bioma Mata Atlântica no Brasil 
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Figura 04: Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Municipais no Bioma Mata Atlântica do Brasil. 

Figura 05: Unidades de Conservação Federais no Bioma 
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de Conservação Federais, Estaduais e Municipais no Bioma Mata Atlântica do Brasil. 

de Conservação Federais no Bioma Mata Atlântica do Brasil.  
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de Conservação Federais, Estaduais e Municipais no Bioma Mata Atlântica do Brasil.  
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1.3 Parque Nacional da Serra da Bocaina

 O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) é uma das 48 Unidades 

Conservação (UCs) de Proteção Integral gerenciadas pelo ICMBio/MMA/Governo 

Federal no Bioma Mata Atlântica. Foi criado através do Decreto Federal n

modificado pelo Decreto Federal n

últimas áreas de Mata Atlântica e ecossistemas marinhos do litoral sul

grande diferencial do PNSB está em seu enorme gradiente altitudinal que vai de áreas 

marinhas em Trindade/Paraty/RJ, até os mais de 2.000m do “Pico do Tira Chapéu”, no 

estado de São Paulo. A vegetação que acompanha este gradiente envolve restingas, 

presentes nas áreas litorâneas, a floresta ombrófila em diferentes formações a medida em 

que se eleva, até chegar aos Campos de Altitude nas áreas mais altas da serra. Estas 

características resultam em uma área de grande variedade habitats e espécies, sendo de 

extrema importância para a conservação da biodiversidade. Seu plano de manejo foi 

publicado em 2002 definindo o zoneamento, regulamentos específicos e ações para a sua 

gestão. No plano de manejo também foi definida a Zona de Amortecimento do Parque 

Nacional como sendo a área no entorno da unidade de conservação até a uma distância de 

10 Km. 

 A categoria Parque Nacional está definida legalmente no artigo 11 da Lei Federal 

no 9.985/2.000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC):

"Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas cien

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 

natureza e de turismo ecológico.

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites 

dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano 

de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em r
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Parque Nacional da Serra da Bocaina 

O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) é uma das 48 Unidades 

Conservação (UCs) de Proteção Integral gerenciadas pelo ICMBio/MMA/Governo 

Federal no Bioma Mata Atlântica. Foi criado através do Decreto Federal n

modificado pelo Decreto Federal no 70.694/72, com o objetivo principal de proteger as 

s áreas de Mata Atlântica e ecossistemas marinhos do litoral sul

grande diferencial do PNSB está em seu enorme gradiente altitudinal que vai de áreas 

marinhas em Trindade/Paraty/RJ, até os mais de 2.000m do “Pico do Tira Chapéu”, no 

São Paulo. A vegetação que acompanha este gradiente envolve restingas, 

presentes nas áreas litorâneas, a floresta ombrófila em diferentes formações a medida em 

que se eleva, até chegar aos Campos de Altitude nas áreas mais altas da serra. Estas 

ticas resultam em uma área de grande variedade habitats e espécies, sendo de 

extrema importância para a conservação da biodiversidade. Seu plano de manejo foi 

publicado em 2002 definindo o zoneamento, regulamentos específicos e ações para a sua 

plano de manejo também foi definida a Zona de Amortecimento do Parque 

Nacional como sendo a área no entorno da unidade de conservação até a uma distância de 

A categoria Parque Nacional está definida legalmente no artigo 11 da Lei Federal 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC):

"Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 

natureza e de turismo ecológico. 

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano 

de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração, e àquelas previstas em regulamento. 
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O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) é uma das 48 Unidades de 

Conservação (UCs) de Proteção Integral gerenciadas pelo ICMBio/MMA/Governo 

Federal no Bioma Mata Atlântica. Foi criado através do Decreto Federal no 68.172/71 e 

70.694/72, com o objetivo principal de proteger as 

s áreas de Mata Atlântica e ecossistemas marinhos do litoral sul-fluminense. O 

grande diferencial do PNSB está em seu enorme gradiente altitudinal que vai de áreas 

marinhas em Trindade/Paraty/RJ, até os mais de 2.000m do “Pico do Tira Chapéu”, no 

São Paulo. A vegetação que acompanha este gradiente envolve restingas, 

presentes nas áreas litorâneas, a floresta ombrófila em diferentes formações a medida em 

que se eleva, até chegar aos Campos de Altitude nas áreas mais altas da serra. Estas 

ticas resultam em uma área de grande variedade habitats e espécies, sendo de 

extrema importância para a conservação da biodiversidade. Seu plano de manejo foi 

publicado em 2002 definindo o zoneamento, regulamentos específicos e ações para a sua 

plano de manejo também foi definida a Zona de Amortecimento do Parque 

Nacional como sendo a área no entorno da unidade de conservação até a uma distância de 

A categoria Parque Nacional está definida legalmente no artigo 11 da Lei Federal 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC): 

"Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

tíficas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a 

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas 

serão desapropriadas, de acordo com o que 

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano 

de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 
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§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável 

pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento.

§ 4o As unidades dessa categ

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal."

 

 O PNSB é unidade núcleo do Mosaico Bocaina, estabelecido por meio de Portaria 

do Ministério do Meio Ambiente n

unidades de conservação, 05 Terras Indígenas e 04 Quilombos. Este mosaico está no 

limite norte do Corredor Ecológico da Serra do Mar (o mais significativo remanescente 

brasileiro de Mata Atlântica, com alta conectividade) 

da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela UNESCO.

 Outro fator importante a ser destacado é sua localização entre as duas maiores 

regiões metropolitanas do país: a 180 km de São Paulo, com uma população de 

aproximadamente 20 milhões de habitantes e o maior Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil; e a 100 km do Rio de Janeiro, com uma população de aproximadamente 12 

milhões de habitantes e o 2

conhecidas com Vale do Paraíba do Sul e Costa Verde, há uma população fixa de mais de 

2,5 milhões de habitantes.

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 06: Localização do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e sua distância das Regiões 
Metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro
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§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável 

pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal."

O PNSB é unidade núcleo do Mosaico Bocaina, estabelecido por meio de Portaria 

do Ministério do Meio Ambiente no 349/2006 e sendo composto por um conjunto de 18 

unidades de conservação, 05 Terras Indígenas e 04 Quilombos. Este mosaico está no 

limite norte do Corredor Ecológico da Serra do Mar (o mais significativo remanescente 

brasileiro de Mata Atlântica, com alta conectividade) e também está inserido na

da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela UNESCO. 

Outro fator importante a ser destacado é sua localização entre as duas maiores 

regiões metropolitanas do país: a 180 km de São Paulo, com uma população de 

amente 20 milhões de habitantes e o maior Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil; e a 100 km do Rio de Janeiro, com uma população de aproximadamente 12 

milhões de habitantes e o 2o maior PIB do Brasil (Figura 06). No seu entorno, nas regiões 

Vale do Paraíba do Sul e Costa Verde, há uma população fixa de mais de 

2,5 milhões de habitantes. 

ocalização do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e sua distância das Regiões 
Metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Fonte: Imagens do Google Earth e limites do PNSB do ICMBio.
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§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável 

pela administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este 

oria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal." 

O PNSB é unidade núcleo do Mosaico Bocaina, estabelecido por meio de Portaria 

do composto por um conjunto de 18 

unidades de conservação, 05 Terras Indígenas e 04 Quilombos. Este mosaico está no 

limite norte do Corredor Ecológico da Serra do Mar (o mais significativo remanescente 

e também está inserido na Reserva 

Outro fator importante a ser destacado é sua localização entre as duas maiores 

regiões metropolitanas do país: a 180 km de São Paulo, com uma população de 

amente 20 milhões de habitantes e o maior Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil; e a 100 km do Rio de Janeiro, com uma população de aproximadamente 12 

maior PIB do Brasil (Figura 06). No seu entorno, nas regiões 

Vale do Paraíba do Sul e Costa Verde, há uma população fixa de mais de 

ocalização do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e sua distância das Regiões 
. Fonte: Imagens do Google Earth e limites do PNSB do ICMBio. 
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1.4. Sensoriamento Remoto e Classificação de Imagens

 Praticamente todas as atividades de monitoramento 

brasileiros em área protegidas são feitas através de 

não abrangem toda a extensão das Unidades de Conservação. Análises de 

Sensoriamento Remoto têm sido uma ferramenta

usos da terra e níveis de degradação e podem ser úteis para monitorar certos indicadores 

de qualidade ambiental, otimizando assim ações para proteção da biodiversidade nelas 

inseridas. Segundo FUSHITA 

Unidades de Conservação, ou

biodiversidade constituem

servindo como suporte para a análise da evolução espacial e temporal. 

utilização de ferramentas de sensoriamen

(SIG) ainda são timidamente utilizadas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), normalmente apenas para planejamentos macros e quase todos 

voltados à detecção de grandes áreas de desflorestamen

sistemas de monitoramento por sensoriamento remoto de órgãos ambientais são: o 

Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), 

Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real na Amazônia (D

de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS). Há 

também o exemplo da excelente iniciativa do INPE em conjunto com a SOS Mata 

Atlântica na produção do "Atlas dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas 

Associados da Mata Atlântica" que por ter periodicidade também pode ser considerada

uma iniciativa de monitoramento.

1.4.1 Sensoriamento Remoto

 O Sensoriamento Remoto é conhecido como uma técnica de obtenção de imagens 

dos objetos da superfície terrestre sem que

entre o sensor e o objeto. Além das imagens orbitais, as fotografias aéreas, por exemplo

que por mais de um século vêm sendo usadas como uma forma de observar a Terra são, 

obrigatoriamente, um produto de Sensori

primeiro material construído pelo homem capaz de registrar a radiação eletromagnética e 

de transformá-la na imagem do objeto fotografado (MENESES 
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. Sensoriamento Remoto e Classificação de Imagens

Praticamente todas as atividades de monitoramento dos órgãos ambientais 

egidas são feitas através de ações de campo, o que requer tempo e 

não abrangem toda a extensão das Unidades de Conservação. Análises de 

têm sido uma ferramenta promissora para mapear a infraestrutura, 

degradação e podem ser úteis para monitorar certos indicadores 

de qualidade ambiental, otimizando assim ações para proteção da biodiversidade nelas 

FUSHITA et al. (2011), estudos que abordam o uso da terra em 

Unidades de Conservação, ou áreas correlatas, atrelados aos trabalhos sobre a 

biodiversidade constituem-se em um importante instrumento para o planejamento, 

servindo como suporte para a análise da evolução espacial e temporal. 

utilização de ferramentas de sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica

(SIG) ainda são timidamente utilizadas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), normalmente apenas para planejamentos macros e quase todos 

voltados à detecção de grandes áreas de desflorestamento e de incêndios. Exemplos de 

sistemas de monitoramento por sensoriamento remoto de órgãos ambientais são: o 

Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), 

Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real na Amazônia (D

de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS). Há 

também o exemplo da excelente iniciativa do INPE em conjunto com a SOS Mata 

Atlântica na produção do "Atlas dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas 

dos da Mata Atlântica" que por ter periodicidade também pode ser considerada

ma iniciativa de monitoramento. 

1.4.1 Sensoriamento Remoto 

Sensoriamento Remoto é conhecido como uma técnica de obtenção de imagens 

dos objetos da superfície terrestre sem que haja um contato físico de qualquer espécie 

entre o sensor e o objeto. Além das imagens orbitais, as fotografias aéreas, por exemplo

que por mais de um século vêm sendo usadas como uma forma de observar a Terra são, 

obrigatoriamente, um produto de Sensoriamento Remoto. O filme fotográfico foi o 

primeiro material construído pelo homem capaz de registrar a radiação eletromagnética e 

la na imagem do objeto fotografado (MENESES et al., 2012).
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. Sensoriamento Remoto e Classificação de Imagens 

dos órgãos ambientais 

de campo, o que requer tempo e 

não abrangem toda a extensão das Unidades de Conservação. Análises de dados de 

promissora para mapear a infraestrutura, 

degradação e podem ser úteis para monitorar certos indicadores 

de qualidade ambiental, otimizando assim ações para proteção da biodiversidade nelas 

studos que abordam o uso da terra em 

áreas correlatas, atrelados aos trabalhos sobre a 

se em um importante instrumento para o planejamento, 

servindo como suporte para a análise da evolução espacial e temporal. Apesar disto, a 

emas de informação geográficas 

(SIG) ainda são timidamente utilizadas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), normalmente apenas para planejamentos macros e quase todos 

to e de incêndios. Exemplos de 

sistemas de monitoramento por sensoriamento remoto de órgãos ambientais são: o 

Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), 

Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real na Amazônia (DETER), Projeto 

de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS). Há 

também o exemplo da excelente iniciativa do INPE em conjunto com a SOS Mata 

Atlântica na produção do "Atlas dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas 

dos da Mata Atlântica" que por ter periodicidade também pode ser considerada 

Sensoriamento Remoto é conhecido como uma técnica de obtenção de imagens 

haja um contato físico de qualquer espécie 

entre o sensor e o objeto. Além das imagens orbitais, as fotografias aéreas, por exemplo, 

que por mais de um século vêm sendo usadas como uma forma de observar a Terra são, 

amento Remoto. O filme fotográfico foi o 

primeiro material construído pelo homem capaz de registrar a radiação eletromagnética e 

, 2012). 
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 A origem do sensoriamento remoto utilizando satélites

década de 60. Foi nesse período que se viu o mais rápido desenvolvimento de foguetes 

lançadores de satélites, o que possibilitou colocar no espaço satélites artificiais para 

várias finalidades. Os satélites meteorológicos foram os p

sensoriamento remoto orbital deu os seus primeiros passos. No final da década de 60

sensores que faziam a varredura linear do terreno, ao invés da fotografia instantânea de 

área, foram desenvolvidos

sensores imageadores já ultrapassa centenas de bandas, e a resolução espacial de muitas 

imagens já oferecem pixels

aplicações nas áreas de levantamentos de recursos natur

monitoração ambiental, detecção de desastres naturais, desmatamentos florestais, 

previsões de safras, cadastramentos multifinalitários, cartografia de precisão, defesa e 

vigilância, entre outras. O acelerado avanço com que o se

desenvolveu em poucas décadas permitiu uma revolução nos meios de se observar à 

Terra numa escala global e periódica, e na rapidez da monitoração dos fenômenos 

dinâmicos e das mudanças das feições terrestres. (MENESES 

 Como os alvos naturais refletem de forma característica a radiação 

eletromagnética, essas imagens quando obtidas em faixas espectrais adequadas, permitem 

a discriminação entre os alvos. Isto ocorre pois os materiais possuem características 

físico-químicas distintas que interagem de forma variada com a energia eletromagnética 

gerando uma assinatura espectral que pode permitir a distinção entre eles 

al., 2012). 

 

1.4.1.1 Espectro Eletromagnético

 Denomina-se espectro eletromagnético a ordenação da

comprimentos de onda da radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético 

conhecido se estende dos comprimentos de onda dos raios cósmicos aos comprimentos de 

corrente alternada emitidos pelas redes de alta tensão. A faixa de comprime

da radiação eletromagnética (REM) é praticamente ilimitada. Há estrelas que emitem 

radiações eletromagnéticas em comprimentos de onda do raio

emitem seu máximo de radiação eletromagnética no visível. O homem já const

artificiais de REM que geram ondas com comprimentos de 10
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A origem do sensoriamento remoto utilizando satélites artificiais ocorreu na 

década de 60. Foi nesse período que se viu o mais rápido desenvolvimento de foguetes 

lançadores de satélites, o que possibilitou colocar no espaço satélites artificiais para 

várias finalidades. Os satélites meteorológicos foram os pioneiros e por meio deles o 

sensoriamento remoto orbital deu os seus primeiros passos. No final da década de 60

sensores que faziam a varredura linear do terreno, ao invés da fotografia instantânea de 

área, foram desenvolvidos. Atualmente, a resolução espectral das imagens obtidas pelos 

sensores imageadores já ultrapassa centenas de bandas, e a resolução espacial de muitas 

pixels menores do que 1 metro quadrado, possibilitando suas 

aplicações nas áreas de levantamentos de recursos naturais e mapeamentos temáticos, 

monitoração ambiental, detecção de desastres naturais, desmatamentos florestais, 

previsões de safras, cadastramentos multifinalitários, cartografia de precisão, defesa e 

vigilância, entre outras. O acelerado avanço com que o sensoriamento remoto se 

desenvolveu em poucas décadas permitiu uma revolução nos meios de se observar à 

Terra numa escala global e periódica, e na rapidez da monitoração dos fenômenos 

dinâmicos e das mudanças das feições terrestres. (MENESES et al., 2012).

Como os alvos naturais refletem de forma característica a radiação 

eletromagnética, essas imagens quando obtidas em faixas espectrais adequadas, permitem 

a discriminação entre os alvos. Isto ocorre pois os materiais possuem características 

distintas que interagem de forma variada com a energia eletromagnética 

gerando uma assinatura espectral que pode permitir a distinção entre eles 

Espectro Eletromagnético 

se espectro eletromagnético a ordenação das frequências e/ou 

comprimentos de onda da radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético 

conhecido se estende dos comprimentos de onda dos raios cósmicos aos comprimentos de 

corrente alternada emitidos pelas redes de alta tensão. A faixa de comprime

da radiação eletromagnética (REM) é praticamente ilimitada. Há estrelas que emitem 

radiações eletromagnéticas em comprimentos de onda do raio-x e outras, como o Sol, que 

emitem seu máximo de radiação eletromagnética no visível. O homem já const

artificiais de REM que geram ondas com comprimentos de 1015 a 108 metros. A REM deve 
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artificiais ocorreu na 

década de 60. Foi nesse período que se viu o mais rápido desenvolvimento de foguetes 

lançadores de satélites, o que possibilitou colocar no espaço satélites artificiais para 

ioneiros e por meio deles o 

sensoriamento remoto orbital deu os seus primeiros passos. No final da década de 60, 

sensores que faziam a varredura linear do terreno, ao invés da fotografia instantânea de 

ectral das imagens obtidas pelos 

sensores imageadores já ultrapassa centenas de bandas, e a resolução espacial de muitas 

menores do que 1 metro quadrado, possibilitando suas 

ais e mapeamentos temáticos, 

monitoração ambiental, detecção de desastres naturais, desmatamentos florestais, 

previsões de safras, cadastramentos multifinalitários, cartografia de precisão, defesa e 

nsoriamento remoto se 

desenvolveu em poucas décadas permitiu uma revolução nos meios de se observar à 

Terra numa escala global e periódica, e na rapidez da monitoração dos fenômenos 

, 2012). 

Como os alvos naturais refletem de forma característica a radiação 

eletromagnética, essas imagens quando obtidas em faixas espectrais adequadas, permitem 

a discriminação entre os alvos. Isto ocorre pois os materiais possuem características 

distintas que interagem de forma variada com a energia eletromagnética 

gerando uma assinatura espectral que pode permitir a distinção entre eles (MENESES et 

s frequências e/ou 

comprimentos de onda da radiação eletromagnética. O espectro eletromagnético 

conhecido se estende dos comprimentos de onda dos raios cósmicos aos comprimentos de 

corrente alternada emitidos pelas redes de alta tensão. A faixa de comprimento de onda 

da radiação eletromagnética (REM) é praticamente ilimitada. Há estrelas que emitem 

x e outras, como o Sol, que 

emitem seu máximo de radiação eletromagnética no visível. O homem já construiu fontes 

metros. A REM deve 



Mestrado Profissional 

Avaliação da efetividade da conservação d
Parque Nacional da Serra da Bocaina 

 

ser vista como um espectro contínuo, porém, o espectro eletromagnético foi dividido pelo 

homem em intervalos de comprimentos de onda com base nos mecanismos fí

geradores da energia eletromagnética e nos mecanismos físicos de sua detecção (Tabela

04).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A nomenclatura de cada um dos intervalos foi feita em função do uso que o 

homem encontrou para as suas aplicações. Para os usuários do sensoriamen

essencial saber os valores dos comprimentos de onda desses intervalos, as denominações 

que recebem, e quais comprimentos de ondas são possíveis de ser detectados por cada 

tipo de sensor. Um dos intervalos ou faixas de comprimentos de onda que é

é a faixa de luz visível (Tabela 0

(MENESES et al, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.2 Sensores 

Tabela 05: Divisão do espectro eletromagnético das cores e da região do visível

Tabela 04: Nomes dados aos intervalos de comprimento de ondas da radiação 

Fonte: 
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ser vista como um espectro contínuo, porém, o espectro eletromagnético foi dividido pelo 

homem em intervalos de comprimentos de onda com base nos mecanismos fí

geradores da energia eletromagnética e nos mecanismos físicos de sua detecção (Tabela

de cada um dos intervalos foi feita em função do uso que o 

homem encontrou para as suas aplicações. Para os usuários do sensoriamen

essencial saber os valores dos comprimentos de onda desses intervalos, as denominações 

que recebem, e quais comprimentos de ondas são possíveis de ser detectados por cada 

de sensor. Um dos intervalos ou faixas de comprimentos de onda que é

é a faixa de luz visível (Tabela 05), por ser aquela que o olho humano é capaz de detectar. 

 

: Divisão do espectro eletromagnético das cores e da região do visível. 

Fonte: retirado de MENESES et al,, 2012 

04: Nomes dados aos intervalos de comprimento de ondas da radiação eletromagnétic

Fonte: retirado de MENESES et al,, 2012 
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ser vista como um espectro contínuo, porém, o espectro eletromagnético foi dividido pelo 

homem em intervalos de comprimentos de onda com base nos mecanismos físicos 

geradores da energia eletromagnética e nos mecanismos físicos de sua detecção (Tabela 

de cada um dos intervalos foi feita em função do uso que o 

homem encontrou para as suas aplicações. Para os usuários do sensoriamento remoto é 

essencial saber os valores dos comprimentos de onda desses intervalos, as denominações 

que recebem, e quais comprimentos de ondas são possíveis de ser detectados por cada 

de sensor. Um dos intervalos ou faixas de comprimentos de onda que é mais familiar 

), por ser aquela que o olho humano é capaz de detectar. 

eletromagnética.  
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 As imagens adquiridas por sensoriamento remoto são caracterizadas pela sua 

resolução. Este termo se desdobra em quatro parâmetros independentes:

• resolução espacial, que é a medida da unidade mínima de detecção da 

imagem, também denominada de 

tamanho do menor objeto que pode ser identificado em uma imagem. Por 

definição, um objeto somente pode ser detectado, quando o tamanho deste é 

igual ou maior do que o tamanho da resolução espacial ou pixel da imagem 

(MENESES et al

• resolução radiométrica, que é 

pode discriminar, a capacidade do detector para medir as diferenças de 

intensidades dos níveis de radiância (MENESES 

expressa em números de dígitos binários (

(28) de resolução radiométrica possui a cap

eletromagnética captada pelo sensor em 256 níveis (2

• resolução espectral, que envolve três parâmetros: largura em comprimento 

de ondas captada pelo sensor para a imagem, 

determinada largur

as posições que as imagens do sensor estão situadas no espectro 

eletromagnético 

• resolução temporal, que é o tempo para que o sensor volte a captar imagens 

do mesmo local.

 Existem hoje diversos sensores em órbita gerando imagens da superfície terrestre

eles variam nos seus propósitos, nas resoluções espaciais, espectrais e radiométricas

Tabela 06 faz um resumo das características e usos d

utilizados em sensoriamento remoto
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As imagens adquiridas por sensoriamento remoto são caracterizadas pela sua 

se desdobra em quatro parâmetros independentes:

resolução espacial, que é a medida da unidade mínima de detecção da 

imagem, também denominada de pixel. A resolução espacial determina o 

tamanho do menor objeto que pode ser identificado em uma imagem. Por 

efinição, um objeto somente pode ser detectado, quando o tamanho deste é 

igual ou maior do que o tamanho da resolução espacial ou pixel da imagem 

et al, 2012). 

resolução radiométrica, que é o número de níveis de radiância que o detector 

iminar, a capacidade do detector para medir as diferenças de 

intensidades dos níveis de radiância (MENESES et al, 2012). É normalmente 

expressa em números de dígitos binários (bits); ou seja, uma imagem de 8 bits 

) de resolução radiométrica possui a capacidade de distinguir a radiação 

eletromagnética captada pelo sensor em 256 níveis (28=256);

resolução espectral, que envolve três parâmetros: largura em comprimento 

de ondas captada pelo sensor para a imagem, número de bandas (imagem de 

determinada largura do espectro de comprimento de onda) que o sensor capta e 

as posições que as imagens do sensor estão situadas no espectro 

eletromagnético (MENESES et al, 2012). 

resolução temporal, que é o tempo para que o sensor volte a captar imagens 

do mesmo local. 

istem hoje diversos sensores em órbita gerando imagens da superfície terrestre

eles variam nos seus propósitos, nas resoluções espaciais, espectrais e radiométricas

faz um resumo das características e usos de alguns dos 

ilizados em sensoriamento remoto. 
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As imagens adquiridas por sensoriamento remoto são caracterizadas pela sua 

se desdobra em quatro parâmetros independentes: 

resolução espacial, que é a medida da unidade mínima de detecção da 

A resolução espacial determina o 

tamanho do menor objeto que pode ser identificado em uma imagem. Por 

efinição, um objeto somente pode ser detectado, quando o tamanho deste é 

igual ou maior do que o tamanho da resolução espacial ou pixel da imagem 

o número de níveis de radiância que o detector 

iminar, a capacidade do detector para medir as diferenças de 

, 2012). É normalmente 

ou seja, uma imagem de 8 bits 

acidade de distinguir a radiação 

=256); 

resolução espectral, que envolve três parâmetros: largura em comprimento 

de bandas (imagem de 

a do espectro de comprimento de onda) que o sensor capta e 

as posições que as imagens do sensor estão situadas no espectro 

resolução temporal, que é o tempo para que o sensor volte a captar imagens 

istem hoje diversos sensores em órbita gerando imagens da superfície terrestre, 

eles variam nos seus propósitos, nas resoluções espaciais, espectrais e radiométricas. A 

 principais sensores 
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Fonte: Adaptado e traduzido de

Tabela 06: Alguns dos principais sens

Sensor ou 

Satélite

Landsat TM

Resolução espacial

multiespectrais (120

para as demais bandas).

antigo lançado em 1982).

Km e tem uma resolução

bits.

Landsat 

ETM+

Resolução espacial

multiespectrais (15 m

banda infravermelha

Presente nos satélite

cobre uma área de 185

16 dias. Sua resolução radiométrica é de 8 bits

Landsat OLI

Está a bordo do satélite

com 09 bandas espectrais

e 01 pancromática). Sua

banda pancromática

radiométrica é de 12

características muito parecidas

resolução radiométrica

maior sensibilidade na variação de cada pixel.

SPOT

Resolução espacial média

espectro. Resolução grosseira

cena cobre 60 x 60 Km,

2.000 x 2.000 km). Presente

antigo lançado em 1986).

MODIS

Resolução espacial

Presente nos satélites

lançado em 2000). Resolução temporal de 1 a 2 dias.

AVHRR

Resolução espacial grosseira

Presente nos satelites

de aproximadamente 2.400 x 6.400 Km.

IKONOS

Resolução espacial alta

bandas). Resolução temporal

Km.

QuickBird

Resolução espacial alta

multiespectrais. Resolução

tem 16,5 x 16,5 Km)

ASTER
Resolução espacial média

Presente no satélite Terra Satellite (lançado em 2000).

REIS

Resolução espacial alta

Presente nos sistema

resolução temporal é de 1 a 5,5 dias e a radiométrica é de 12 bits.
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Fonte: Adaptado e traduzido de XIE et al (2008) e complementado por EMBRAPA (2015).

rincipais sensores orbitais, suas características e aplicações: 

Características Aplicação para mapeamento da vegetação

espacial média para grosseira com dados

m para a banda infravermelha termal e 30 m

bandas). Presente nos satélites Landsat 4 e 5 (mais

1982). Cada cena cobre uma área de 185 x 185

resolução temporal de 16 dias e radiométrica de 8

Mapeamento em

capaz de mapear

comunidade.

espacial média para grosseira com dados

m para a banda pancromática, 60 m para a

termal e 30 m para as demais bandas).

satélite Landsat 7 (lançado em 1999). Cada cena

185 x 185 Km e tem uma resolução temporal de

16 dias. Sua resolução radiométrica é de 8 bits

Mapeamento em

capaz de mapear

comunidade ou

possivelmente podem ser descriminadas.

satélite Landsat 8 (lançado em 2013) e trabalha

espectrais (04 na faixa do visível, 04 infravermelhas

Sua resolução espacial é de 15 metros para a

e 30 metros para as demais. Sua resolução

12 bits e a temporal é de 16 dias. Tem 

parecidas com o ETM+ do Landsat 7, mas com

radiométrica maior, possibilitando análises que detectem

maior sensibilidade na variação de cada pixel.

Mapeamento em

capaz de mapear

comunidade ou

possivelmente podem ser descriminadas.

média (de 20 a 2,5 m) com gama completa do

grosseira da banda de vegetação (1 km). Cada

Km, menos o sensor VGT 1.000 x 1000 Km (ou

Presente nos satélites SPOT 1, 2, 3, 4 e 5 (mais

antigo lançado em 1986).

Mapeamento em

de mapear a vegetação

ou espécie. Também

de tipos de uso do solo.

baixa (250 a 1.000 m) e multiespectral.

satélites Terra Satellite e Aqua Satellite (mais antigo

lançado em 2000). Resolução temporal de 1 a 2 dias.

Mapeamento em

nacional. Adequado para mapear usos do solo.

grosseira (1Km) com dados multiespectrais.

satelites NOAA (mais antigo lançado em 1980. Cenas

de aproximadamente 2.400 x 6.400 Km.

Mapeamento em

nacional. Asequado para mapear usos do solo.

alta (1 m banda pancromática e 4 m demais

temporal de 3 a 5 dias. Cada cena tem 11 x 11

Mapeamento local

mapear a vegetação

comunidade. Também

cobertura vegetal extraida de outras imagens.

alta (0,6 m a 2,4 m) com dados pancromáticos e

Resolução temporal de 1 a 3,5 dias e cada cena

Mapeamento local

mapear a vegetação

comunidade. Também

cobertura vegetal extraida de outras imagens.

média (15 a 90 m) com 14 bandas espectrais.

Presente no satélite Terra Satellite (lançado em 2000).

Mapeamento regional

mapear a vegetação

espécies.

alta (5 a 6,5 m) com 5 bandas espectrais.

sistema de satélites RapidEye (lançado em 2000). A

resolução temporal é de 1 a 5,5 dias e a radiométrica é de 12 bits.

Mapeamento regional

mapear a vegetação

espécies.
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(2008) e complementado por EMBRAPA (2015). 

Aplicação para mapeamento da vegetação

em escala regional, geralmente é

mapear a vegetação até o nivel de

em escala regional, geralmente é

mapear a vegetação até o nivel de

algumas espécies dominantes

possivelmente podem ser descriminadas.

em escala regional, geralmente é

mapear a vegetação até o nivel de

algumas espécies dominantes

possivelmente podem ser descriminadas.

escala regional, geralmente capaz

vegetação até o nível de comunidade

Também é utilizada para mapeamento

de tipos de uso do solo.

em escala global, continental ou

nacional. Adequado para mapear usos do solo.

em escala global, continental ou

nacional. Asequado para mapear usos do solo.

local e regional. Adequado para

vegetação no nivel de espécia ou de

Também é utilizado para validar a

cobertura vegetal extraida de outras imagens.

local e regional. Adequado para

vegetação no nivel de espécia ou de

Também é utilizado para validar a

cobertura vegetal extraida de outras imagens.

regional e nacional. Adequado para

vegetação em nivel de comunidade ou

regional e nacional. Adequado para

vegetação em nivel de comunidade ou
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 A grande maioria dos sensores utilizados em sensoriamento remoto captam 

diversas imagens ao mesmo tempo, cada uma sensível a uma faixa espectral específica e 

pré determinada, dentro 

especificas são denominadas "bandas" e normalmente cada 

de suas bandas para facilitar a identificação da faixa espectral captada. A grande 

vantagem da captação de i

mesmas podem ser processadas de modo a responder a perguntas específicas (PONZONI 

et al., 2012). A Tabela 07

remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 07: Utilidade de aplicação 

Violeta 0,38 a 0,45
(Landsat 8)

 Azul  0,45 a 0,5 
(Landsat 8) 

 Verde  0,50 a 0,58 
(Landsat 8) 

 Vermelho  0,62 a 0,76 
(Landsat 8) 

 Infravermelho 

próximo 
 0,76 a 1,2 

(Landsat 8) 

 Infravermelho de 

ondas curtas 
 1,2 a 3,0 

(Landsat 8) 

 Infravermelho 

médio 
  3,0 a 5,0 

 Infravermelho 

termal 
  5,0 a 10,0 

 Microondas   10,0 a 1000,0 

Faixa Espectral 

(μm)
Nome

Fonte: Adaptado 
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A grande maioria dos sensores utilizados em sensoriamento remoto captam 

diversas imagens ao mesmo tempo, cada uma sensível a uma faixa espectral específica e 

 e fora da faixa do visível. Estas imagens de faixas espectrais 

especificas são denominadas "bandas" e normalmente cada sensor possui uma numeração 

de suas bandas para facilitar a identificação da faixa espectral captada. A grande 

vantagem da captação de imagens em faixas espectrais especificas (bandas) é que as 

mesmas podem ser processadas de modo a responder a perguntas específicas (PONZONI 

07 faz um pequeno resumo de usos de faixas em sensoriamento

: Utilidade de aplicação de algumas faixas espectrais. 

Sensor Bandas
Comprimento de 

onda captado (μm)

OLI          

(Landsat 8)
Banda 1 0,43 a 0,45 Estudo de áreas costeiras e aerosol

 OLI          

(Landsat 8) 
Banda 2 0.45 a 0,52

Estudos batimétricos,

oriundas de queimadas

sofrer atenuações pela atmosfera 

 OLI           

(Landsat 8) 
Banda 3 0,53 a 0,60

Enfatiza a vegetação,

avaliar o vigor das

presença de sedimentos na água. 

 OLI          

(Landsat 8) 
Banda 4 0,63 a 0,68

Apresenta bom contraste

de cobertura vegetal.

em áreas de pouca

usada para delimitar manchas urbanas. 

 OLI          

(Landsat 8) 
Banda 5 0,85 a 0,89

Enfatiza o conteúdo

costeiras. Muito

corpos d'água. Também

do terreno. Utilizada

eucalipto e pinus e áreas queimadas. 

 OLI          

(Landsat 8) 
Banda 6 1,57 a 1,65

Descrimina a umidade

penetra em nuvens finas 

 Modis          

(Terra e 

Aqua) 

Bandas               

20 a 25
variadas  Metereologia, nuvens, superfície e temperatura 

 Modis            

(Terra e 

Aqua) 

Bandas            

27 a 30
variadas

Vapor e outras

ozônio 

 Modis           

(Terra e 

Aqua) 

Bandas            

31 a 36
variadas

Nuvens, temperatura

nuvens. 

Exemplos de Bandas Correspondentes em Alguns Sensores

Fonte: Adaptado de PONZONI et al. (2012), INPE (2015a) e EMBRAPA (2015)
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A grande maioria dos sensores utilizados em sensoriamento remoto captam 

diversas imagens ao mesmo tempo, cada uma sensível a uma faixa espectral específica e 

e fora da faixa do visível. Estas imagens de faixas espectrais 

sensor possui uma numeração 

de suas bandas para facilitar a identificação da faixa espectral captada. A grande 

magens em faixas espectrais especificas (bandas) é que as 

mesmas podem ser processadas de modo a responder a perguntas específicas (PONZONI 

faz um pequeno resumo de usos de faixas em sensoriamento 

Estudo de áreas costeiras e aerosol

batimétricos, sensível a fumaças

queimadas e industriais e pode

sofrer atenuações pela atmosfera 

vegetação, o que pode ser útil para

das plantas. Também é sensível a

presença de sedimentos na água. 

contraste entre diferentes tipos

vegetal. Permite análise litológica

pouca cobertura vegetal. É muito

usada para delimitar manchas urbanas. 

conteúdo de biomassa e linhas

utilizada para mapeamento de

Também é sensível a morfologia

Utilizada para mapear áreas com

eucalipto e pinus e áreas queimadas. 

umidade do solo e da vegetação e

penetra em nuvens finas 

 Metereologia, nuvens, superfície e temperatura 

outras propriedades em nuvens e

temperatura e altitude de topo de

Alguns usos

(2012), INPE (2015a) e EMBRAPA (2015) 
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1.4.2 Classificação de Imagens

 Esta é uma atividade no âmbito do sensoriamento remoto em constante evolução, 

portanto, não há ainda uma padronização de metodologia para classificação de imagens 

dentro do meio acadêmico. Isto 

são distintos, assim como sua escala e o material utilizado para ser classificado. Existem 

diversos métodos para classificação de imagens, desde os métodos que utilizam a simples 

visualização e demarcação manual das classes

semiautomáticos e automáticos 

algoritmos e processamento computacional para classificar as imagens. 

 A classificação por interpretação visual 

manual das classes sobre o observado na imagem. Os métodos de interpretação variam 

principalmente na: a) na resolução espacial da imagem; b) composição das imagens 

coloridas que serão classificadas, que, dependendo da escolha dos espectros 

eletromagnéticos que serão representados por cada cor, possibilita a distinção de aspectos 

diferentes da imagem; c) na escala de 

 As classificações semiautomáticas e automáticas

processamento computacional

supervisionada, se define as classes as quais se quer separar e são fornecidos dados 

espectrais de cada classe para que

imagem. Nela os dados espect

amostras (polígonos ou pontos

banda da imagem utilizada têm seus valores computados e dados estatísticos levantados 

para definir-se padrões caracterí

classe também são denominados de assinatura espectral

utilizada pelo algoritmo para extrapolar a classificação para a imagem alvo.

classificação  automática, também cha

classes de acordo com parâmetros básicos fornecidos, como por exemplo

classes, bandas a serem utilizadas, usando análises estritamente estatístic

agrupamento (MENESES 

 A maioria dos classificadores executa a classificação por 

de distâncias ou de probabilidades de um 
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Classificação de Imagens 

Esta é uma atividade no âmbito do sensoriamento remoto em constante evolução, 

não há ainda uma padronização de metodologia para classificação de imagens 

dentro do meio acadêmico. Isto também ocorre pois os objetivos de cada classificação 

são distintos, assim como sua escala e o material utilizado para ser classificado. Existem 

diversos métodos para classificação de imagens, desde os métodos que utilizam a simples 

visualização e demarcação manual das classes (interpretação visual), até métodos 

e automáticos que utilizam os dados da resposta espectral da superfície, 

algoritmos e processamento computacional para classificar as imagens. 

por interpretação visual é feita pela observação

manual das classes sobre o observado na imagem. Os métodos de interpretação variam 

principalmente na: a) na resolução espacial da imagem; b) composição das imagens 

coloridas que serão classificadas, que, dependendo da escolha dos espectros 

magnéticos que serão representados por cada cor, possibilita a distinção de aspectos 

diferentes da imagem; c) na escala de zoom que o classificador trabalha.

As classificações semiautomáticas e automáticas são feit

processamento computacional. Na classificação semiautomática, também chamada de 

supervisionada, se define as classes as quais se quer separar e são fornecidos dados 

espectrais de cada classe para que um algoritmo estatístico seja treinado e classifique 

os dados espectrais de cada classe normalmente são feitos através de 

ou pontos) sobre a imagem, cujos pixels de cada classe em cada 

banda da imagem utilizada têm seus valores computados e dados estatísticos levantados 

se padrões característicos de cada classe. Estes padrões espectrais de cada 

classe também são denominados de assinatura espectral e essa assinatura espectral é 

utilizada pelo algoritmo para extrapolar a classificação para a imagem alvo.

classificação  automática, também chamada de não supervisionada, separa a imagem em 

com parâmetros básicos fornecidos, como por exemplo

classes, bandas a serem utilizadas, usando análises estritamente estatístic

agrupamento (MENESES et al, 2012). 

os classificadores executa a classificação por pixel, a partir de medidas 

de distâncias ou de probabilidades de um pixel pertencer a uma classe específica. Há 
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Esta é uma atividade no âmbito do sensoriamento remoto em constante evolução,  

não há ainda uma padronização de metodologia para classificação de imagens 

de cada classificação 

são distintos, assim como sua escala e o material utilizado para ser classificado. Existem 

diversos métodos para classificação de imagens, desde os métodos que utilizam a simples 

tação visual), até métodos 

que utilizam os dados da resposta espectral da superfície, 

algoritmos e processamento computacional para classificar as imagens.  

observação e demarcação 

manual das classes sobre o observado na imagem. Os métodos de interpretação variam 

principalmente na: a) na resolução espacial da imagem; b) composição das imagens 

coloridas que serão classificadas, que, dependendo da escolha dos espectros 

magnéticos que serão representados por cada cor, possibilita a distinção de aspectos 

que o classificador trabalha. 

são feitas através de 

semiautomática, também chamada de 

supervisionada, se define as classes as quais se quer separar e são fornecidos dados 

um algoritmo estatístico seja treinado e classifique a 

rais de cada classe normalmente são feitos através de 

de cada classe em cada 

banda da imagem utilizada têm seus valores computados e dados estatísticos levantados 

sticos de cada classe. Estes padrões espectrais de cada 

e essa assinatura espectral é 

utilizada pelo algoritmo para extrapolar a classificação para a imagem alvo. A 

mada de não supervisionada, separa a imagem em 

com parâmetros básicos fornecidos, como por exemplo, número de 

classes, bandas a serem utilizadas, usando análises estritamente estatísticas de 

, a partir de medidas 

pertencer a uma classe específica. Há 
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também a classificação por 

agrupamento de pixels determinado que é usado como unidade de classificação e não um 

pixel individualmente (MENESES 

 Ainda existem diversos 

utilizados para melhorar/realçar a resposta da classificaç

exemplos são a técnica de componentes 

Vegetation). 

 Nas classificações semiautomáticas, e mesmo nas automáticas, há escolhas a 

serem feitas. Dentre elas está a escolha do modelo mat

imagem em classes. Este modelo matemático é chamado de algoritmo

Há diversos algoritmos utilizados para a classificação de imagens como o 

(Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique) e o 

automáticas, e o Paralelepípedo, o de Distancia Mínima, o de Distancia de Mahalanobis e 

o de Máxima Verossimilhança (MaxVer) em classificações semiautomáticas (MENESES 

et al., 2012).  

 A qualidade da classificação pode ser afetada po

exemplo, a complexidade do terreno, resoluções espaciais, espectrais do sensor, 

qualidade da imagem, presença de nuvens e sombras, classes escolhidas, amostragem etc 

(MENESES et al, 2012). Por isso, no processo de classific

verificar a qualidade do resultado. Existem alguns métodos que cumprem essa função de 

validação como a construção da Matriz de Confusão (ou de Erro), índices de acurácia e o 

Índice Kappa. Para quaisquer destes métodos é essenci

(verdade), onde se sabe a correta classificação da área, para que sejam feitas as amostras 

de teste da classificação (RICHARD & JIA, 2006)
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também a classificação por regiões, cujo processo de decisão leva em consideração um 

determinado que é usado como unidade de classificação e não um 

individualmente (MENESES et al., 2012). 

diversos métodos prévios a etapa de classificação

utilizados para melhorar/realçar a resposta da classificação para alguns aspectos. Alguns 

exemplos são a técnica de componentes principais e o NDVI (Normalized Difference 

as classificações semiautomáticas, e mesmo nas automáticas, há escolhas a 

serem feitas. Dentre elas está a escolha do modelo matemático para a classificação da 

imagem em classes. Este modelo matemático é chamado de algoritmo

Há diversos algoritmos utilizados para a classificação de imagens como o 

Organizing Data Analysis Technique) e o K-médias em classificações 

automáticas, e o Paralelepípedo, o de Distancia Mínima, o de Distancia de Mahalanobis e 

o de Máxima Verossimilhança (MaxVer) em classificações semiautomáticas (MENESES 

A qualidade da classificação pode ser afetada por uma série de fatores

a complexidade do terreno, resoluções espaciais, espectrais do sensor, 

qualidade da imagem, presença de nuvens e sombras, classes escolhidas, amostragem etc 

, 2012). Por isso, no processo de classificação de imagens é importante 

verificar a qualidade do resultado. Existem alguns métodos que cumprem essa função de 

validação como a construção da Matriz de Confusão (ou de Erro), índices de acurácia e o 

Índice Kappa. Para quaisquer destes métodos é essencial termos dados de referência 

(verdade), onde se sabe a correta classificação da área, para que sejam feitas as amostras 

RICHARD & JIA, 2006). 
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regiões, cujo processo de decisão leva em consideração um 

determinado que é usado como unidade de classificação e não um 

évios a etapa de classificação que podem ser 

ão para alguns aspectos. Alguns 

Normalized Difference 

as classificações semiautomáticas, e mesmo nas automáticas, há escolhas a 

emático para a classificação da 

imagem em classes. Este modelo matemático é chamado de algoritmo de classificação. 

Há diversos algoritmos utilizados para a classificação de imagens como o ISODATA 

dias em classificações 

automáticas, e o Paralelepípedo, o de Distancia Mínima, o de Distancia de Mahalanobis e 

o de Máxima Verossimilhança (MaxVer) em classificações semiautomáticas (MENESES 

r uma série de fatores, como por 

a complexidade do terreno, resoluções espaciais, espectrais do sensor, 

qualidade da imagem, presença de nuvens e sombras, classes escolhidas, amostragem etc 

ação de imagens é importante 

verificar a qualidade do resultado. Existem alguns métodos que cumprem essa função de 

validação como a construção da Matriz de Confusão (ou de Erro), índices de acurácia e o 

al termos dados de referência 

(verdade), onde se sabe a correta classificação da área, para que sejam feitas as amostras 
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2. Objetivos  

  Apesar de sua relevância, pouco se sabe sobre os resultados dos esfor

estratégias de conservação ambiental no Parque Nacional da Serra da Bocaina ao longo dos 

seus 45 anos de existência. Há dados de autuações de infrações ambientais, dados de áreas 

queimadas por incêndios, pesquisas pontuais sobre ocorrência e ecologia

específicos e uma avaliação do uso da terra feita para embasar o Plano de Manejo do 

(IBAMA, 2002), porém, não há até o momento 

diretamente relacionados à conservação da biodiversidade da unidade 

este trabalho busca propor soluções para esta lacuna 

2.1 Objetivo Geral:  

� Avaliar a efetividade da conservação de cobertura vegetal do Parque Nacional da 

Serra da Bocaina entre 

2.2 Objetivos Específicos:

a) Construir o histórico/dinâmica da cobertura vegetal do PNSB utilizando ferramentas 
de sensoriamento remoto;

b) Elaborar um conjunto de indicadores para avaliar a efetividade da conservação da 
cobertura vegetal do PNSB.

c) Propor metodologia de monitoramento da cobertura vegetal do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina baseado 
replicado pela equipe da unidade de conservação
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Apesar de sua relevância, pouco se sabe sobre os resultados dos esfor

estratégias de conservação ambiental no Parque Nacional da Serra da Bocaina ao longo dos 

seus 45 anos de existência. Há dados de autuações de infrações ambientais, dados de áreas 

queimadas por incêndios, pesquisas pontuais sobre ocorrência e ecologia

específicos e uma avaliação do uso da terra feita para embasar o Plano de Manejo do 

), porém, não há até o momento metodologia de monitoramento e indicadores 

relacionados à conservação da biodiversidade da unidade de conservação.

busca propor soluções para esta lacuna tendo seguintes objetivos:

 

Avaliar a efetividade da conservação de cobertura vegetal do Parque Nacional da 

entre os anos de 1986 e 2015 através de sensoriamento remoto.

specíficos: 

Construir o histórico/dinâmica da cobertura vegetal do PNSB utilizando ferramentas 
de sensoriamento remoto; 

Elaborar um conjunto de indicadores para avaliar a efetividade da conservação da 
ura vegetal do PNSB. 

de monitoramento da cobertura vegetal do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina baseado na análise de indicadores que possa

pela equipe da unidade de conservação. 
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Apesar de sua relevância, pouco se sabe sobre os resultados dos esforços e 

estratégias de conservação ambiental no Parque Nacional da Serra da Bocaina ao longo dos 

seus 45 anos de existência. Há dados de autuações de infrações ambientais, dados de áreas 

queimadas por incêndios, pesquisas pontuais sobre ocorrência e ecologia de grupos 

específicos e uma avaliação do uso da terra feita para embasar o Plano de Manejo do Parque 

monitoramento e indicadores 

de conservação. Assim, 

seguintes objetivos: 

Avaliar a efetividade da conservação de cobertura vegetal do Parque Nacional da 

s de sensoriamento remoto.  

Construir o histórico/dinâmica da cobertura vegetal do PNSB utilizando ferramentas 

Elaborar um conjunto de indicadores para avaliar a efetividade da conservação da 

de monitoramento da cobertura vegetal do Parque Nacional da 
que possam ser facilmente 
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3. Materiais e Métodos 

 Para o desenvolvimento deste trabalho foi elaborada metodologia constituída de 

sequencia de etapas apresentadas na Figura 

definida tendo como premissa um dos objetivos específicos deste trabalho, o de propor u

metodologia de monitoramento da cobertura vegetal do Parque Nacional da Serra da Bocaina 

baseado em sensoriamento remoto e que possa ser facilmente replicado no futuro pela equipe 

da própria Unidade de Conservação. Ou seja, desde que os resultados não f

comprometidos, sempre que possível, optou

amplamente disponíveis, de fácil compreensão e gratuitos, para que assim a metodologia possa 

ser replicada por profissionais com conhecimentos básicos de geoprocessam

menor custo possível. 

 Para a classificação das imagens foi definida a utilização do método de classificação 

supervisionada pixel a pixel. Trata

é mais ágil do que a classificaçã

resultados úteis. Além disso, pode ser executado nos programas mais comuns de sistemas de 

informação geográficas (SIG) e de sensoriamento remoto existentes 

disponíveis.  

 Neste trabalho utilizou

Microsoft e o Google Earth da Google.
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ra o desenvolvimento deste trabalho foi elaborada metodologia constituída de 

apresentadas na Figura 07 e detalhada nos subitens posteriores

tendo como premissa um dos objetivos específicos deste trabalho, o de propor u

de monitoramento da cobertura vegetal do Parque Nacional da Serra da Bocaina 

baseado em sensoriamento remoto e que possa ser facilmente replicado no futuro pela equipe 

da própria Unidade de Conservação. Ou seja, desde que os resultados não f

comprometidos, sempre que possível, optou-se por procedimentos, ferramentas e dados 

amplamente disponíveis, de fácil compreensão e gratuitos, para que assim a metodologia possa 

ser replicada por profissionais com conhecimentos básicos de geoprocessam

Para a classificação das imagens foi definida a utilização do método de classificação 

Trata-se de um método de fácil compreensão, 

é mais ágil do que a classificação por interpretação visual, é amplamente utilizado e gera 

resultados úteis. Além disso, pode ser executado nos programas mais comuns de sistemas de 

informação geográficas (SIG) e de sensoriamento remoto existentes 

izou-se os programas de computador: ArcGis 10 da ESRI, 

Microsoft e o Google Earth da Google.  
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ra o desenvolvimento deste trabalho foi elaborada metodologia constituída de 

e detalhada nos subitens posteriores. Ela foi 

tendo como premissa um dos objetivos específicos deste trabalho, o de propor uma 

de monitoramento da cobertura vegetal do Parque Nacional da Serra da Bocaina 

baseado em sensoriamento remoto e que possa ser facilmente replicado no futuro pela equipe 

da própria Unidade de Conservação. Ou seja, desde que os resultados não fossem 

se por procedimentos, ferramentas e dados 

amplamente disponíveis, de fácil compreensão e gratuitos, para que assim a metodologia possa 

ser replicada por profissionais com conhecimentos básicos de geoprocessamento e com o 

Para a classificação das imagens foi definida a utilização do método de classificação 

, para grandes áreas 

amplamente utilizado e gera 

resultados úteis. Além disso, pode ser executado nos programas mais comuns de sistemas de 

informação geográficas (SIG) e de sensoriamento remoto existentes e gratuitamente 

ArcGis 10 da ESRI, Excel da 
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Figura 07: Fluxograma de metodologia utilizada para alcançar os objetivos des

Definição da 
Área de Estudo

01

Composição 
Bandas

05

02
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Anos Alvo
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06

Agrupamento em 
Macroclasses e 

Superclasses
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Definição de 
Classes  para 

Macroclasses e 
Superclasses

07

Macroclasses e Superclasses de Cada Ano Alvo

Área  de 
Estudo Total

13

14

Discussões sobre os Resultados e das Análises

17

Quantificação de área de cada 
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: Fluxograma de metodologia utilizada para alcançar os objetivos deste estudo. 

Material

Seleção de Imagens

Definição de 
Anos Alvo

Aquisição de 
Imagens em anos 

alvo 

2.2

Seleção de 
Melhor Imagem 

de cada Ano

2.3

Classificação das Imagens

Amostragem das 
Classes para 

Treinamento do 
Algoritmo

08

Criação de 
Assinatura 
Espectral

09
Definição de 
Classes  para 

Macroclasses e 
Superclasses

Validação

Índice Kappa

11 b

> 0,60
Classificação 

aprovada

< 0,60
Classificação 

reprovada

11

Análise dos Resultados

Espacialização das Mudanças entre 
anos de Macroclasses e Superclasses

Corte do Rasters de 
Macroclasses e Superclasses de Cada Ano Alvo

Área  da UC
Área Fora da UC 

e sua ZA
Área da ZA 

da UCEstudo Total

15

Análise/Comparação dos Resultados

Discussões sobre os Resultados e das Análises

Conclusões

Quantificação de área de cada 
Macroclasse  e Superclasse em cada 

ano e recorte da área de estudo

Quantificação das Mudanças de 
Macroclasse  e Superclasse em cada 

ano e recorte d área de estudo

16
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Retificação de 
Imagens

(se necessário)

03

Corte para 
Área de Estudo

04

Classificação 
Pixel a Pixel

(MaxVer)

10

Matriz de 
Confusão

11 a

Espacialização das Mudanças entre 
anos de Macroclasses e Superclasses

das Mudanças de 
e Superclasse em cada 

ano e recorte d área de estudo
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3.1 Área de Estudo 

 Apesar do foco do trabalho ser a efetividade da conservação da cobertura vegetal 

do Parque Nacional da S

definição legal, é uma área onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

unidade de conservação (SNUC 

que ocorre na zona de amortecimento de uma U

importante para a gestão 

região têm relação com os limites políticos do ter

interessante para análises destas escolhas da sociedade e suas consequências sobre o 

território. Portanto, abrangeu

Amortecimento e incluiu-

totalmente ou parcialmente 

da cobertura vegetal com dados socioeconômicos municipais.

 Assim, a área de estudo 

aproximadamente 104 mil hectares, sua Zona de Amortecimento e a área integral dos 

municípios que são sobrepostos pelo PNSB e sua Zona de Amortecimento (Figura 0

Desta forma, a área de estudo total abrange os municípios de Angra dos Reis e Par

estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba, Cunha, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, 

Arapeí e Bananal no Estado de São Paulo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07b: Localização da Área de Estudo: Parque Nacional da Serra da Bocaina, sua Zona de 
Amortecimento e municípios diretamente influenciados.
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Apesar do foco do trabalho ser a efetividade da conservação da cobertura vegetal 

arque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), a sua zona de amortecimento, por 

definição legal, é uma área onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

unidade de conservação (SNUC - Lei Federal no 9985/2000). Assim, a compreensão do 

que ocorre na zona de amortecimento de uma Unidade de Conservação

importante para a gestão da área. A dinâmica econômica, social e ambiental para uma 

região têm relação com os limites políticos do território e os municípios são um recorte 

interessante para análises destas escolhas da sociedade e suas consequências sobre o 

brangeu-se a integralidade do Parque Nacional, sua Zona de 

-se a totalidade dos municípios os quais estas áreas se sobrepõe 

totalmente ou parcialmente para possibilitar futuras análises de causa e efeito da dinâmica 

da cobertura vegetal com dados socioeconômicos municipais. 

área de estudo é o Parque Nacional da Serra da Bocaina (P

aproximadamente 104 mil hectares, sua Zona de Amortecimento e a área integral dos 

municípios que são sobrepostos pelo PNSB e sua Zona de Amortecimento (Figura 0

Desta forma, a área de estudo total abrange os municípios de Angra dos Reis e Par

estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba, Cunha, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, 

Arapeí e Bananal no Estado de São Paulo. 

da Área de Estudo: Parque Nacional da Serra da Bocaina, sua Zona de 
Amortecimento e municípios diretamente influenciados. 
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Apesar do foco do trabalho ser a efetividade da conservação da cobertura vegetal 

, a sua zona de amortecimento, por 

definição legal, é uma área onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 

9985/2000). Assim, a compreensão do 

onservação também é 

A dinâmica econômica, social e ambiental para uma 

ritório e os municípios são um recorte 

interessante para análises destas escolhas da sociedade e suas consequências sobre o 

do Parque Nacional, sua Zona de 

os quais estas áreas se sobrepõe 

causa e efeito da dinâmica 

é o Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB), com 

aproximadamente 104 mil hectares, sua Zona de Amortecimento e a área integral dos 

municípios que são sobrepostos pelo PNSB e sua Zona de Amortecimento (Figura 07b). 

Desta forma, a área de estudo total abrange os municípios de Angra dos Reis e Paraty no 

estado do Rio de Janeiro, e Ubatuba, Cunha, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, 

da Área de Estudo: Parque Nacional da Serra da Bocaina, sua Zona de 
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 A Tabela 08 mostra as áreas dos municípios que compõem este estudo, a área 

sobreposta pelo Parque Nacional d

Amortecimento (ZA) em cada município e a totalização destas duas áreas que foi 

denominada aqui como sendo área de Influencia do PNSB. Nesta tabela é possível 

perceber que o município de Paraty tem mais de 52% de su

pelo Parque Nacional e quase 88% se incluirmos a Zona de Amortecimento. São José do 

Barreiro, no Estado de São Paulo, é o segundo município percentualmente mais protegido 

diretamente pelo PNSB, mais de 30%, e, levando em conta 

este percentual alcança valores maiores do que o de Paraty, 89%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na distribuição do PNSB e sua Zona de Amortecimento (ZA) pelos Municípios e 

Estados, apresentada nas Tabelas 0

Município que contém a maior parte do Parque Nacional, com 46,5%, e o Estado do Rio 

de Janeiro é onde está mais de 65% da Unidade de Conservação. Levando

consideração a área do PNSB e sua Zona de Amortecimento (Área de Influencia), Paraty 

continua sendo o município que contém o maior percentual, 

São Paulo, com mais de 59%, passa a abranger uma área maior do que o do Rio de 

Janeiro.  

 

 

 

Tabela 08: Área dos municípios integrantes da área de estudo e a % de suas áreas protegidas pelo 
Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) e sua Zona de Amortecimento (ZA).

Município
Area Total do 

Município (ha)

Arapeí / SP 15.678,90             

Areias / SP 30.498,98             

Bananal / SP 61.600,29             

Cunha / SP 140.508,90           

São José do Barreiro / SP 57.025,49             

Silveiras / SP 41.445,30             

Ubatuba / SP 72.325,27             

Angra dos Reis / RJ 82.452,13             

Paraty / RJ 92.433,53             

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabilizada apenas a área terrestre (

Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).
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mostra as áreas dos municípios que compõem este estudo, a área 

sobreposta pelo Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) e a sua Zona de 

Amortecimento (ZA) em cada município e a totalização destas duas áreas que foi 

denominada aqui como sendo área de Influencia do PNSB. Nesta tabela é possível 

perceber que o município de Paraty tem mais de 52% de sua área protegida diretamente 

pelo Parque Nacional e quase 88% se incluirmos a Zona de Amortecimento. São José do 

Barreiro, no Estado de São Paulo, é o segundo município percentualmente mais protegido 

diretamente pelo PNSB, mais de 30%, e, levando em conta a Zona de Amortecimento 

este percentual alcança valores maiores do que o de Paraty, 89%. 

Na distribuição do PNSB e sua Zona de Amortecimento (ZA) pelos Municípios e 

Estados, apresentada nas Tabelas 09, 10 e 11, é possível visualizar que Para

Município que contém a maior parte do Parque Nacional, com 46,5%, e o Estado do Rio 

de Janeiro é onde está mais de 65% da Unidade de Conservação. Levando

consideração a área do PNSB e sua Zona de Amortecimento (Área de Influencia), Paraty 

inua sendo o município que contém o maior percentual, 27,2%, porém o Estado de 

São Paulo, com mais de 59%, passa a abranger uma área maior do que o do Rio de 

: Área dos municípios integrantes da área de estudo e a % de suas áreas protegidas pelo 
Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) e sua Zona de Amortecimento (ZA). 

Area Total do 

Município (ha)

Área do Município 

no PNSB (ha)

%  do Município 

no PNSB

Área do Município 

na ZA do PNSB (ha)

% do Município 

na ZA do PNSB

15.678,90 -                                 0,0% 2.769,20                        

30.498,98 2.664,51                      8,7% 12.733,71                      

61.600,29 -                                 0,0% 10.417,73                      

140.508,90 5.073,24                      3,6% 54.121,18                      

57.025,49 17.603,65                    30,9% 33.322,66                      

41.445,30 -                                 0,0% 6.126,83                        

72.325,27 10.912,14                    15,1% 22.168,55                      

82.452,13 19.241,70                    23,3% 20.302,61                      

92.433,53 48.324,11                    52,3% 32.902,70                      

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabilizada apenas a área terrestre (

Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).
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mostra as áreas dos municípios que compõem este estudo, a área 

a Serra da Bocaina (PNSB) e a sua Zona de 

Amortecimento (ZA) em cada município e a totalização destas duas áreas que foi 

denominada aqui como sendo área de Influencia do PNSB. Nesta tabela é possível 

a área protegida diretamente 

pelo Parque Nacional e quase 88% se incluirmos a Zona de Amortecimento. São José do 

Barreiro, no Estado de São Paulo, é o segundo município percentualmente mais protegido 

a Zona de Amortecimento 

Na distribuição do PNSB e sua Zona de Amortecimento (ZA) pelos Municípios e 

, é possível visualizar que Paraty é o 

Município que contém a maior parte do Parque Nacional, com 46,5%, e o Estado do Rio 

de Janeiro é onde está mais de 65% da Unidade de Conservação. Levando-se em 

consideração a área do PNSB e sua Zona de Amortecimento (Área de Influencia), Paraty 

%, porém o Estado de 

São Paulo, com mais de 59%, passa a abranger uma área maior do que o do Rio de 

: Área dos municípios integrantes da área de estudo e a % de suas áreas protegidas pelo Parque 

% do Município 

na ZA do PNSB

% do Município com 

influencia do PNSB

17,7% 17,7%

41,8% 50,5%

16,9% 16,9%

38,5% 42,1%

58,4% 89,3%

14,8% 14,8%

30,7% 45,7%

24,6% 48,0%

35,6% 87,9%

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabilizada apenas a área terrestre (Datum :  WGS84, 

Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).
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  Os arquivos vetoriais da área de estudo

provenientes de diversas fontes descritas na Tabela 1

Tabelas 10: Distribuição da Zona de Amortecimento (ZA) do PNSB

Municipios com ZA do 

PNSB

Arapeí

Areias

Bananal

Cunha

São José do Barreiro

Silveiras

Ubatuba

Angra dos Reis

Paraty

                         194.865,17 

Área Total da Zona de 

Amortecimento do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabil izada apenas a área terrestre (Datum:  

WGS84, Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).

Tabelas 09: Distribuição do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) 

Municipios com PNSB

Areias

Cunha

São José do Barreiro

Ubatuba

Angra dos Reis

Paraty

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabil izada apenas a área terrestre (Datum:  

WGS84, Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).

                         103.820,65 

Área Total do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina

Tabela 11: Distribuição da área de Influencia do PNSB nos Municípios e Estados

Municipios 

Arapeí

Areias

Bananal

Cunha

São José do Barreiro

Silveiras

Ubatuba

Angra dos Reis

Paraty

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabil izada apenas a área terrestre (Datum:  

WGS84, Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).

Área Total do PNSB e sua  

Zona de Amortecimento 

                         298.685,82 
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Os arquivos vetoriais da área de estudo e outros utilizados nesta dissertação s

de diversas fontes descritas na Tabela 12. 

da Zona de Amortecimento (ZA) do PNSB nos Municípios e 

Municipios com ZA do 

PNSB

Area dos Municípios 

na ZA do PNSB  (ha)

Distribuição da ZA 

do PNSB nos 

Municipios (ha)

Estado com 

ZA do PNSB

Arapeí                    2.769,20 1,4%

Areias                  12.733,71 6,5%

Bananal                  10.417,73 5,3%

Cunha                  54.121,18 27,8%

São José do Barreiro                  33.322,66 17,1%

Silveiras                    6.126,83 3,1%

Ubatuba                  22.168,55 11,4%

Angra dos Reis                  20.302,61 10,4%

Paraty 32.902,70                16,9%

Municipios na ZA do PNSB

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabil izada apenas a área terrestre (Datum:  

WGS84, Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).

Estados na ZA do PNSB

Sao Paulo

Rio de 

Janeiro

      141.659,86 

        53.205,31 

: Distribuição do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) nos Municípios e Estados.

Municipios com PNSB
Area dos Municípios 

no PNSB (ha)

Distribuição do 

PNSB nos 

Municipios (ha)

Estado

Areias                    2.664,51 2,6%

Cunha                    5.073,24 4,9%

São José do Barreiro                  17.603,65 17,0%

Ubatuba                  10.912,14 10,5%

Angra dos Reis                  19.243,00 18,5%

Paraty                  48.324,11 46,5%

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabil izada apenas a área terrestre (Datum:  

WGS84, Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).

Municipios no PNSB

Sao Paulo

Rio de 

Janeiro

        36.253,54 

        67.567,11 

da área de Influencia do PNSB nos Municípios e Estados. 

Municipios 

Area dos Municípios 

no PNSB e na ZA  

(ha)

Distribuição do 

PNSB e sua ZA nos 

Municipios (ha)

Estado 

Arapeí                    2.769,20 0,9%

Areias                  15.398,22 5,2%

Bananal                  10.417,73 3,5%

Cunha                  59.194,42 19,8%

São José do Barreiro                  50.926,31 17,1%

Silveiras                    6.126,83 2,1%

Ubatuba                  33.080,69 11,1%

Angra dos Reis                  39.545,61 13,2%

Paraty                  81.226,82 27,2%

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabil izada apenas a área terrestre (Datum:  

WGS84, Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).

Municipios com Influencia do PNSB Estados com Influencia do PNSB

Sao Paulo

Rio de 

Janeiro

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

através de sensoriamento remoto 

Página 26 de 136 

utilizados nesta dissertação são 

nos Municípios e Estados. 

Area dos 

Estados no 

PNSB (ha)

Distribuição da ZA do 

PNSB nos Estados 

(ha)

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabil izada apenas a área terrestre (Datum:  

WGS84, Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).

Estados na ZA do PNSB

      141.659,86 72,7%

        53.205,31 27,3%

nos Municípios e Estados. 

Area dos 

Estados no 

PNSB (ha)

Distribuição do PNSB 

nos Estados (ha)

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabil izada apenas a área terrestre (Datum:  

WGS84, Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).

Estados no PNSB

        36.253,54 

        67.567,11 

34,9%

65,1%

Area dos 

Estados no 

PNSB e na ZA 

(ha)

Distribuição do PNSB 

e ZA do PNSB nos 

Estados (ha)

40,4%

Obs.: Áreas calculadas em programa SIG, a partir de vetores fornecidos pelo IBGE e ICMBio e contabil izada apenas a área terrestre (Datum:  

WGS84, Projeção Cartográfica: UTM 23S). PNSB (Parque Nacional da Serra da Bocaina); ZA (Zona de Amortecimento).

Estados com Influencia do PNSB

      177.913,40 59,6%

      120.772,42 
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3.2 Definição de Anos Alvo

 Como o objetivo geral do trabalho é a avaliação da efetividade da conservação da 

cobertura vegetal do PNSB 

vegetal, preferencialmente começando em um ponto do passado até o presente. 

foi realizada em conjunto 

definir anos alvos sem haver material 

 Parte fundamental foi o de reunir 

(imagens de satélite, aerofotos 

acervo do Parque como as disponíveis gratuitamente ou em outras instituições. Este item

foi feito em conjunto com o item anterior de definição de anos alvo.

 O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) já 

acervo com um conjunto de fotos aéreas e imagens orbitais de diversas origens, datas e 

resoluções. Havia aerofotos de 1987 e 1999 e imagens 

e 2013 (Anexo 1). Apenas as imagens oriundas do 

bandas de comprimento de ondas separadas e para toda a área de estudo, sendo que as 

demais são imagens de ú

desejada.  

 As imagens dos sensores dos satélites Landsat estão disponíveis gratuitamente em 

acervos do INPE e da NASA da década de 70 até hoje e possuem resolução espacial, 

radiométrica , espectral e

imagens ainda trazem a vantagem de os resultados poderem ser facilmente comparados 

com trabalhos futuros, visto que o satélite Landsat 8 continua captando imagens, o INPE 

Arquivo vetorial 

Limites Países 

Limites de Municípios e 
Estados Brasileiros

Unidades de Conservação do 
Brasil 

Limites do Parque Nacional 
da Serra da Bocaina

Tabela 12: Vetores utilizados neste estudo e suas fontes.
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.2 Definição de Anos Alvo, Aquisição e seleção de Imagens

Como o objetivo geral do trabalho é a avaliação da efetividade da conservação da 

cobertura vegetal do PNSB houve a necessidade de construção do histórico da c

vegetal, preferencialmente começando em um ponto do passado até o presente. 

em conjunto com a aquisição e seleção de imagens, visto que não adiantaria 

definir anos alvos sem haver material de qualidade para ser analisado. 

Parte fundamental foi o de reunir banco de imagens de sensoriamento remoto 

(imagens de satélite, aerofotos etc) existentes da área do PNSB, tanto as já existentes no 

acervo do Parque como as disponíveis gratuitamente ou em outras instituições. Este item

foi feito em conjunto com o item anterior de definição de anos alvo. 

O Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) já possuía antes deste trabalho 

um conjunto de fotos aéreas e imagens orbitais de diversas origens, datas e 

ofotos de 1987 e 1999 e imagens orbitais de 2005, 2010, 2011, 2012 

e 2013 (Anexo 1). Apenas as imagens oriundas do Rapid Eye de 2010 a 2013 possuíam 

bandas de comprimento de ondas separadas e para toda a área de estudo, sendo que as 

demais são imagens de única banda, pancromáticas, e não abrangem toda a região 

As imagens dos sensores dos satélites Landsat estão disponíveis gratuitamente em 

acervos do INPE e da NASA da década de 70 até hoje e possuem resolução espacial, 

radiométrica , espectral e temporal adequadas para o trabalho proposto. Utilizar estas

imagens ainda trazem a vantagem de os resultados poderem ser facilmente comparados 

com trabalhos futuros, visto que o satélite Landsat 8 continua captando imagens, o INPE 

 Fonte 

Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) 

http://mapas.mma.gov.br/i3ge
o/datadownload.htm

Limites de Municípios e 
ros 

IBGE 
http://downloads.ibge.gov.br/d

ownloads_geociencias.htm
Unidades de Conservação do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) 
http://mapas.mma.gov.br/i3ge

o/datadownload.htm
Limites do Parque Nacional 

da Serra da Bocaina 
Parque Nacional da 

Serra da Bocaina 
Acervo do PNSB / ICMBio

: Vetores utilizados neste estudo e suas fontes. 
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e Imagens 

Como o objetivo geral do trabalho é a avaliação da efetividade da conservação da 

a necessidade de construção do histórico da cobertura 

vegetal, preferencialmente começando em um ponto do passado até o presente. Esta etapa  

de imagens, visto que não adiantaria 

  

de sensoriamento remoto 

) existentes da área do PNSB, tanto as já existentes no 

acervo do Parque como as disponíveis gratuitamente ou em outras instituições. Este item 

antes deste trabalho 

um conjunto de fotos aéreas e imagens orbitais de diversas origens, datas e 

de 2005, 2010, 2011, 2012 

de 2010 a 2013 possuíam 

bandas de comprimento de ondas separadas e para toda a área de estudo, sendo que as 

nica banda, pancromáticas, e não abrangem toda a região 

As imagens dos sensores dos satélites Landsat estão disponíveis gratuitamente em 

acervos do INPE e da NASA da década de 70 até hoje e possuem resolução espacial, 

temporal adequadas para o trabalho proposto. Utilizar estas 

imagens ainda trazem a vantagem de os resultados poderem ser facilmente comparados 

com trabalhos futuros, visto que o satélite Landsat 8 continua captando imagens, o INPE 

Site 

http://mapas.mma.gov.br/i3ge
o/datadownload.htm 

http://downloads.ibge.gov.br/d
ownloads_geociencias.htm 

http://mapas.mma.gov.br/i3ge
o/datadownload.htm 

Acervo do PNSB / ICMBio- 
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e a NASA continuam dispo

lançamento do satélite Landsat 9 para 2022 (NASA, 2015). Também há 

significativo de artigos científicos que utilizam estas imagens como fonte de dados, o que 

demonstra sua potencialidade p

vegetal do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Assim, para a execução deste trabalho 

optou-se utilizar as imagens provenientes dos sensores Landsat pelos seguintes motivos

 

1) São os sensores que

os anos alvo ou anos próximos; 

2) Possuem imagens de diversas bandas com sensibilidade 

comprimento de onda de radiação eletromagnética

métodos de classificaç

3) Fazem parte de programa de longo prazo de disponibilização de imagens da 

superfície do planeta, possibilitando a utilização destas imagens e da 

metodologia deste trabalho em monitoramento de longo prazo; 

4) São imagens disponibilizadas 

trabalho que as utilizem e facilitando a replicação da metodologia deste trabalho 

em momentos futuros e em outras áreas de estudo.

 Já com o conhecimento prévio das opções de imagens da área de estudo 

disponíveis para este trabalho, inicialmente foram definidos como anos alvos do estudo o 

presente (2015) e, indo ao

de 1971, momento da criação do PNSB (2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 1985, 1980 e 

1975). 

 Devido a abundância de imagens Landsat disponíveis para todos os anos definiu

se alguns parâmetros para a escolha das mesmas:

• para cada ano alvo foram baixadas as imagens disponíveis do próprio ano, do 

ano anterior e do ano posterior, pois nem sempre há i

para o ano alvo; 

• só foram baixadas imagens dos meses de junho, julho, agosto, setembro e 

outubro, meses pouco chuvosos, com poucas nuvens e vegetação e posição do 

sol similares; 

• só foram baixadas imagens com menos de 10% de cobertu
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e a NASA continuam disponibilizando o seu acervo gratuitamente e já há previsão para 

lançamento do satélite Landsat 9 para 2022 (NASA, 2015). Também há 

significativo de artigos científicos que utilizam estas imagens como fonte de dados, o que 

demonstra sua potencialidade para as análises da efetividade da conservação da cobertura 

vegetal do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Assim, para a execução deste trabalho 

se utilizar as imagens provenientes dos sensores Landsat pelos seguintes motivos

São os sensores que possuem imagens disponíveis da área de estudo 

os anos alvo ou anos próximos;  

2) Possuem imagens de diversas bandas com sensibilidade 

comprimento de onda de radiação eletromagnética diferentes, possibilitando 

métodos de classificação eficientes;  

3) Fazem parte de programa de longo prazo de disponibilização de imagens da 

superfície do planeta, possibilitando a utilização destas imagens e da 

metodologia deste trabalho em monitoramento de longo prazo; 

4) São imagens disponibilizadas gratuitamente, reduzindo os custos de qualquer 

trabalho que as utilizem e facilitando a replicação da metodologia deste trabalho 

em momentos futuros e em outras áreas de estudo. 

Já com o conhecimento prévio das opções de imagens da área de estudo 

trabalho, inicialmente foram definidos como anos alvos do estudo o 

presente (2015) e, indo ao passado, anos em intervalos de 05 anos até a proximidade com 

de 1971, momento da criação do PNSB (2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 1985, 1980 e 

Devido a abundância de imagens Landsat disponíveis para todos os anos definiu

se alguns parâmetros para a escolha das mesmas: 

para cada ano alvo foram baixadas as imagens disponíveis do próprio ano, do 

ano anterior e do ano posterior, pois nem sempre há imagens com boa qualidade 

 

só foram baixadas imagens dos meses de junho, julho, agosto, setembro e 

outubro, meses pouco chuvosos, com poucas nuvens e vegetação e posição do 

só foram baixadas imagens com menos de 10% de cobertura de nuvens.
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nibilizando o seu acervo gratuitamente e já há previsão para 

lançamento do satélite Landsat 9 para 2022 (NASA, 2015). Também há número 

significativo de artigos científicos que utilizam estas imagens como fonte de dados, o que 

ara as análises da efetividade da conservação da cobertura 

vegetal do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Assim, para a execução deste trabalho 

se utilizar as imagens provenientes dos sensores Landsat pelos seguintes motivos: 

da área de estudo para todos 

2) Possuem imagens de diversas bandas com sensibilidade em faixas de 

diferentes, possibilitando 

3) Fazem parte de programa de longo prazo de disponibilização de imagens da 

superfície do planeta, possibilitando a utilização destas imagens e da 

metodologia deste trabalho em monitoramento de longo prazo;  

gratuitamente, reduzindo os custos de qualquer 

trabalho que as utilizem e facilitando a replicação da metodologia deste trabalho 

Já com o conhecimento prévio das opções de imagens da área de estudo 

trabalho, inicialmente foram definidos como anos alvos do estudo o 

passado, anos em intervalos de 05 anos até a proximidade com 

de 1971, momento da criação do PNSB (2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 1985, 1980 e 

Devido a abundância de imagens Landsat disponíveis para todos os anos definiu-

para cada ano alvo foram baixadas as imagens disponíveis do próprio ano, do 

magens com boa qualidade 

só foram baixadas imagens dos meses de junho, julho, agosto, setembro e 

outubro, meses pouco chuvosos, com poucas nuvens e vegetação e posição do 

ra de nuvens. 
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 A órbita das imagens Landsat da área de estudo é a 218 e a cena é a 076. Todas as 

bandas disponíveis de cada imagem escolhida da área de estudo foram adquiridas e 

incluídas no banco de imagens do PNSB. A Tabela 1

adquiridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Com o banco de imagens montado e a definição pelo uso de imagens provenientes 

do sensor Landsat já construído, avaliou

dos satélites Landsat 1 e 2 possuem resolução espacial,

diferente das demais, o que poderia comprometer a comparação dos resultados. Assim, 

optou-se por utilizar apenas as imagens dos sensores TM, ETM+ e OLI, dos satélites 

Landsat 5, 7 e 8 respectivamente. Também houve a

estudo para a avaliação d

intervalo de 10 anos ser 

vegetal e, apesar de não ser objetivo deste trabalho, 

Tabela 13: Imagens Landsat da área de estudo (órbita 2018, cena 076) dos 
em 2015 e incorporadas ao banco de imagens do PNSB.

Anos Alvo

Anos com imagens 

disponiveis com - 

10% de nuvens

Mês Satélite

2015 8 Landsat 8

2015 7 Landsat 8

2015 6 Landsat 8

2011 9 Landsat 5

2010 8 Landsat 5

2006 8 Landsat 5

2006 7 Landsat 5

2005 8 Landsat 5

2005 5 Landsat 5

2003 6 Landsat 7

2001 8 Landsat 7

2001 7 Landsat 7

2000 5 Landsat 5

1999 9 Landsat 5

1999 8 Landsat 7

1996 8 Landsat 5

1995 10 Landsat 5

1995 9 Landsat 5

1994 9 Landsat 5

1994 7 Landsat 5

1990 8 Landsat 5

1990 7 Landsat 5

1989 9 Landsat 5

1986 9 Landsat 5

1986 7 Landsat 5

1985 10 Landsat 5

1985 7 Landsat 5

1984 6 Landsat 5

1980 1979 6 Landsat 2

1975 1973 7 Landsat 1

1985

2015

2010

2005

2000

1995

1990
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A órbita das imagens Landsat da área de estudo é a 218 e a cena é a 076. Todas as 

bandas disponíveis de cada imagem escolhida da área de estudo foram adquiridas e 

incluídas no banco de imagens do PNSB. A Tabela 13 lista todas as imagens Lan

Com o banco de imagens montado e a definição pelo uso de imagens provenientes 

do sensor Landsat já construído, avaliou-se que as imagens provenientes do sensor MSS 

dos satélites Landsat 1 e 2 possuem resolução espacial, radiométrica e espectral 

o que poderia comprometer a comparação dos resultados. Assim, 

se por utilizar apenas as imagens dos sensores TM, ETM+ e OLI, dos satélites 

Landsat 5, 7 e 8 respectivamente. Também houve a ponderação sob

para a avaliação da dinâmica da cobertura vegetal, com a conclusão de que o 

intervalo de 10 anos ser o suficiente para se detectar efeitos de alterações da cobertura 

vegetal e, apesar de não ser objetivo deste trabalho, correlaciona-los

: Imagens Landsat da área de estudo (órbita 2018, cena 076) dos anos alvo adquiridas do site do I
em 2015 e incorporadas ao banco de imagens do PNSB. 

Satélite Sensor Bandas Resolução Espacial

Landsat 8 OLI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BQA 30m (15m para B8)

Landsat 8 OLI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BQA 30m (15m para B8)

Landsat 8 OLI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BQA 30m (15m para B8)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 7 ETM+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 30m (60m para B6 e 15m para a B6)

Landsat 7 ETM+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 30m (60m para B6 e 15m para a B6)

Landsat 7 ETM+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 30m (60m para B6 e 15m para a B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 7 ETM+ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 30m (60m para B6 e 15m para a B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m (120m para B6)

Landsat 2 MSS 4, 5, 6, 7 57m x 79m

Landsat 1 MSS 4, 5, 6, 7 57m x 79m
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A órbita das imagens Landsat da área de estudo é a 218 e a cena é a 076. Todas as 

bandas disponíveis de cada imagem escolhida da área de estudo foram adquiridas e 

lista todas as imagens Landsat 

Com o banco de imagens montado e a definição pelo uso de imagens provenientes 

se que as imagens provenientes do sensor MSS 

radiométrica e espectral 

o que poderia comprometer a comparação dos resultados. Assim, 

se por utilizar apenas as imagens dos sensores TM, ETM+ e OLI, dos satélites 

sobre os anos alvos do 

a dinâmica da cobertura vegetal, com a conclusão de que o 

terações da cobertura 

s, futuramente, com 

anos alvo adquiridas do site do INPE  

Resolução Espacial Resolução Radiométrica

16 bits

16 bits

16 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

30m (60m para B6 e 15m para a B6) 8 bits

30m (60m para B6 e 15m para a B6) 8 bits

30m (60m para B6 e 15m para a B6) 8 bits

8 bits

8 bits

30m (60m para B6 e 15m para a B6) 8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

8 bits

6 bits (L1-L3), 8 bits (L4-L5)

6 bits (L1-L3), 8 bits (L4-L5)
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fatos e dados da região. Assim, os anos alvos definidos para este trabalho foram 2015, 

2005, 1995 e 1985. 

 Após a montagem do

escolha de uma imagem para representar cada ano al

compostas para visualização 

1) Menor cobertura de nuvens sobre a área do PNSB, por ser a área focal da área 

de estudo; 

2) Menor cobertura de nuvens sobre a área 

3) Proximidade com o mês de julho

posição do sol 

4) Sombras sobre a área de estudo;

5) Proximidade com o ano alvo, para manter a resolução temporal 

mais constante possível

6) Deslocamento da imag

necessária; 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14: Composição RGB utilizada para visualização colorida das imagem dos 
sensores dos satélites Landsat 5, 7 e 8.

Canais da 

Composição RGB

Vermelho ( R )

Verde ( G )

Azul ( B )
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. Assim, os anos alvos definidos para este trabalho foram 2015, 

Após a montagem do banco de imagens Landsat (Tabela 13

escolha de uma imagem para representar cada ano alvo. Para tal,

para visualização em falsa cor (Tabela 14) e utilizados os seguintes critérios:

1) Menor cobertura de nuvens sobre a área do PNSB, por ser a área focal da área 

) Menor cobertura de nuvens sobre a área de estudo; 

Proximidade com o mês de julho; para ter a menor variação possível da 

4) Sombras sobre a área de estudo; 

) Proximidade com o ano alvo, para manter a resolução temporal 

mais constante possível; 

6) Deslocamento da imagem, para simplificar o trabalho de retificação quando 

 

: Composição RGB utilizada para visualização colorida das imagem dos 
sensores dos satélites Landsat 5, 7 e 8. 

Faixa da Radiação 

Eletromagnética (μm)

Banda 

Landsat 5 e 7

Infravermelho de onda curta  

(1,55 a 1,75)
Banda 5

Infravermelho próximo                                 

(0,70 a 0,90)
Banda 4

Vermelho                                                                  

(0,63 a 0,69)
Banda 3
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. Assim, os anos alvos definidos para este trabalho foram 2015, 

3) foi necessária a 

, as imagens foram 

utilizados os seguintes critérios: 

1) Menor cobertura de nuvens sobre a área do PNSB, por ser a área focal da área 

para ter a menor variação possível da 

) Proximidade com o ano alvo, para manter a resolução temporal do estudo o 

em, para simplificar o trabalho de retificação quando 

: Composição RGB utilizada para visualização colorida das imagem dos 

Banda 

Landsat 8

Banda 6

Banda 5

Banda 4
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 A avaliação dos critérios e a imagem selecionada para representar cada alvo 

podem ser vistas nas Tabelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela 15: Avaliação dos critério para a seleção de imagem para cada ano alvo 

Ano 

Alvo

Imagens 

disponiveis 

com - 10% 

de nuvens

Mês Satélite

Cobertura 

de nuvens 

sobre o 

PNSB

1986 9 Landsat 5 Pouca

1986 7 Landsat 5 Não

1985 10 Landsat 5 Não

1985 7 Landsat 5 Não

1984 6 Landsat 5 Não

1996 8 Landsat 5 Não

1995 10 Landsat 5 Poucas

1995 9 Landsat 5 Não

1994 9 Landsat 5 Problema

1994 7 Landsat 5 Não

2006 8 Landsat 5 Não

2006 7 Landsat 5 Não

2005 8 Landsat 5 Não

2005 5 Landsat 5 Não

2015 8 Landsat 8 Não

2015 7 Landsat 8 Não

2015 6 Landsat 8 Pouca

2015

1985

1995

2005

Tabela 16: Características das imagens selecionadas para cada ano alvo do estudo.

Ano 

Alvo

Imagens 

disponiveis 

com - 10% 

de nuvens

Mês Satélite Sensor Bandas

2015 7 Landsat 8 OLI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BQA

2005 2006 7 Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1995 1994 7 Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1985 1986 7 Landsat 5 TM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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A avaliação dos critérios e a imagem selecionada para representar cada alvo 

abelas 15 e 16 e nas Figuras 08 a 11. 

 

: Avaliação dos critério para a seleção de imagem para cada ano alvo do estudo.

Cobertura 

de nuvens 

sobre o 

PNSB

Cobertura 

de nuvens  

sobre a 

Área de 

Estudo

Proximidad

e com o 

Mes Alvo

Sombras 

sobre a 

Área de 

Estudo

Proximidad

e com o 

Ano Alvo

Deslocamento

Pouca Não 2 Não 1 Muito Deslocada

Não Não 0 Poucas 1  Pouco Deslocada

Não Poucas 3 Não 0 Deslocada

Não Poucas 0 Poucas 0 Deslocada

Não Poucas 1 Poucas 1 Pouco Deslocada

Não Não 1 Poucas 1 Deslocada

Poucas Poucas 3 Não 0 Pouco Deslocada

Não Não 2 Poucas 0 Deslocada

Problema Problema 2 Problema 1 Problema

Não Não 1 Médio 1 Deslocada

Não Não 1 Pouca 1 Deslocada

Não Não 0 Pouca 1 Deslocada

Não Não 1 Pouca 0 Pouco Deslocada

Não Não 2 Pouca 0 Deslocada

Não Não 1 Muito Pouca 0 Sem Deslocamento

Não Não 0 Pouca 0 Sem deslocamento

Pouca Média 1 Media 0 Sem deslocamento

magens selecionadas para cada ano alvo do estudo. 

Bandas
Resolução 

Espacial

Resolução 

Radiométrica

Cobertura 

de nuvens 

sobre o 

PNSB

Cobertura 

de nuvens  

sobre a 

Área de 

Estudo

Proximidade 

com o Mês 

Alvo

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BQA 30m 16 bits Não Não 0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m 8 bits Não Não 0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m 8 bits Não Não 0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 30m 8 bits Não Não 0
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A avaliação dos critérios e a imagem selecionada para representar cada alvo 

do estudo. 

Deslocamento Imagem Escolhida

Muito Deslocada

 Pouco Deslocada

Deslocada

Deslocada

Pouco Deslocada

Deslocada

Pouco Deslocada

Deslocada

Problema

Deslocada

Deslocada

Deslocada

Pouco Deslocada

Deslocada

Sem Deslocamento

Sem deslocamento

Sem deslocamento

Julho de 2015, pois 

não tem nuvens e é do 

mês alvo

Julho de 1986, pela 

ausencia de nuvens e 

por ser do mês alvo

Julho 1994, Pois não 

tem nuvens e é no 

mês alvo

Julho de 2006, pois 

não tem nuvens é do 

mesmo mês alvo

Sombras 

sobre a 

Área de 

Estudo

Proximidade 

com o Ano 

Alvo

Deslocamento

Pouca 0 Sem deslocamento

Pouca 1 Deslocamento

Pouca 1 Deslocamento

Pouca 1 Pouco deslocamento
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Figuras 08 e 09: Imagens selecionad
2006). 

Figuras 10 e 11: Imagens selecionadas para os
1986). 
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as para os anos alvos de 2015 (sensor OLI, julho de 2015) e 2005 (sensor TM, julho de 

nadas para os anos alvos de 1995 (sensor TM, julho de 1994) e 1985 (sensor TM, julho de 
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anos alvos de 2015 (sensor OLI, julho de 2015) e 2005 (sensor TM, julho de 

anos alvos de 1995 (sensor TM, julho de 1994) e 1985 (sensor TM, julho de 



Mestrado Profissional 

Avaliação da efetividade da conservação d
Parque Nacional da Serra da Bocaina 

 

3.3 Retificação de Imagens

 Todos os dados foram transformados para o

similar ao SIRGAS 2000 (

sobreposição dos planos de informação e 

software. Seguindo a Resolução da Presidência do IBGE toda a informação geográfica 

utilizada e gerada nesta dissertação foi transformada e salva no Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas, em sua 

 Todas as imagens utilizadas neste estudo foram compostas com todas as suas 

bandas e foram retificadas utilizando

julho de 2015 como referência

deslocamento entre as imagens do trabalho o que prejudicaria a comparação dos 

resultados da classificação. Para tal foi gerado arquivo vetorial com os pontos utilizados 

como referência para a retificação, agilizando esta etapa para as demais retificaçõ
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Retificação de Imagens 

foram transformados para o sistema de referência WGS84

ao SIRGAS 2000 (IBGE, 2015), e o sistema de projeção UTM fuso 23

sobreposição dos planos de informação e facilitação de cálculos e processamento em 

Seguindo a Resolução da Presidência do IBGE toda a informação geográfica 

utilizada e gerada nesta dissertação foi transformada e salva no Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas, em sua realização 2000 (SIRGAS 2000).

Todas as imagens utilizadas neste estudo foram compostas com todas as suas 

bandas e foram retificadas utilizando-se pontos de controle e a imagem 

julho de 2015 como referência (Figura 12 e Tabela 17). Isso foi necessário pois ha

deslocamento entre as imagens do trabalho o que prejudicaria a comparação dos 

resultados da classificação. Para tal foi gerado arquivo vetorial com os pontos utilizados 

como referência para a retificação, agilizando esta etapa para as demais retificaçõ

Mapa com a imagem de 2015 e pontos utilizados para retificar as 

N

1 Ponta mais ao Sudoeste do lado direito da cidade de Mangaratiba

2 Ponta em terra mais ao Sul do Terminal da Petrobrás

3 Ponta mais ao Leste de local denominado Mombaça

4 Ponta mais ao Sul do lado direito do Bracuy

5 Ponta mais ao Sul entre a praia Vermelha e a Vila Histórica de Mambucaba

6 Ponta mais ao Sudoeste entre Tarituba e Prainha

7 Ponta mais ao Leste de peninsula da Barra Grande

8 Ponta mais ao Leste entre a cidade de Paraty e a praia da Jabaquara

9 Ponta mais ao Norte do lado esquerdo da praia de Paratymirim

10 Ponta mais ao Norte nas proximidades do Pouso da Cajaiba

11 Ponta mais ao Sul entre Ponta Negra e Martins de Sá

12 Ilha pequena na Enseada da praia das Laranjeiras

13 Ponta mais ao Sul entre as praias do Caixa d aco e de Fora em Trindade

14 Ponta mais a Sudoeste entre Trindade e Cambury

15 Ponta mais ao Sul entre as praias da Fazenda e Ubatumirim

16 Ponta mais ao Leste entre Puruba e Promirim

17 Ponta mais ao Leste entre a Praia Grande e a Cidade de Ubatuba

18 Ponta Sudoeste da Praia da Enseada

19 Ponta mais ao Leste entre Praia de Maranduba e o limite entre Ubatuba e Caraguatatuba

20 Norte de pequena ilha, a mais proxima do litoral, perto do limite entre Caraguatatuba e Ubatuba

21 Ponta mais a Nordeste entre Sao Francisco da Praia e a Cidade de Caraguatatuba

22 Ponta mais ao Sul entre Barra do Una e Maresias

23 Pequena Ilha

24 Curva da BR-101, antes de cruzar o rio

25 Curva de quase 360 do rio Paraiba do Sul a Norte da cidade de SJ dos Campos

26 Curva do rio Paraiba do Sul proximo ao limite entre SJ dos Campos e Caçapava

27 Curva do rio Paraiba do Sul de quase 360 perto de Quiririm

28 Curva mais acentuada do Paraiba do Sul em Tremembe

29 Curva do Paraiba do Sul encostada na cidade de Pindamonhangaba

30 Curva do Paraiba do Sul proxima a cidade de Aparecida

31 Curva em bico do Paraiba do Sul proxima a cidade de Guaratingueta

32 Curva do Paraiba do Sul proxima a cidade de Cachoeira Paulista

33 Curva do Paraiba do Sul proxima a cidade de Cruzeiro

34 Curva do Paraiba do Sul proxima ao limite entre Lavrinhas e Queluz

35 Curva suave do Paraiba do Sul proxima ao limite entre Queluz e Resende

36 Curva do Paraiba do Sul proximo a cidade de Resende

37 Curva em V do Paraiba do Sul entre Resende e Porto Real

38 Curva do Paraiba do Sul no limite entre Resende e Porto Real

39 Curva do Paraiba do Sul proxima a cidade de Barra Mansa

40 Ponta Sul de Ilha no Paraiba do Sul na cidade de Volta Redonda

41 Sul de Ilha no Paraiba do Sul em Barra do Pirai

42 Pico entre Ubatumirim e Paraty na divisa entre os municipios

43 Encontro de drenagens que afluem para o Pereque Aco

44 Encontro de rio com o Mambucaba

45 Curva do Rio Mambucaba entre Cunha, SJ do Barreiro, Angra e Paraty

46 Encontro rio Funil com Rio Mambucaba
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sistema de referência WGS84, que é 

UTM fuso 23 para a 

cálculos e processamento em 

Seguindo a Resolução da Presidência do IBGE toda a informação geográfica 

utilizada e gerada nesta dissertação foi transformada e salva no Sistema de Referência 

2000). 

Todas as imagens utilizadas neste estudo foram compostas com todas as suas 

controle e a imagem do sensor OLI de 

Isso foi necessário pois havia 

deslocamento entre as imagens do trabalho o que prejudicaria a comparação dos 

resultados da classificação. Para tal foi gerado arquivo vetorial com os pontos utilizados 

como referência para a retificação, agilizando esta etapa para as demais retificações. 

ontos utilizados para retificar as demais imagens e sua descrição. 

Descricao Municipio POINT_X POINT_Y

Ponta mais ao Sudoeste do lado direito da cidade de Mangaratiba Mangaratiba 596,784.24 7,458,288.58

Ponta em terra mais ao Sul do Terminal da Petrobrás Angra dos Reis 578,147.75 7,450,035.41

Ponta mais ao Leste de local denominado Mombaça Angra dos Reis 573,987.96 7,454,439.07

Angra dos Reis 563,188.81 7,459,391.10

Ponta mais ao Sul entre a praia Vermelha e a Vila Histórica de Mambucaba Paraty 550,712.24 7,453,024.74

Ponta mais ao Sudoeste entre Tarituba e Prainha Paraty 540,992.12 7,449,514.50

Ponta mais ao Leste de peninsula da Barra Grande Paraty 531,905.25 7,442,459.63

Ponta mais ao Leste entre a cidade de Paraty e a praia da Jabaquara Paraty 529,620.30 7,433,048.12

Ponta mais ao Norte do lado esquerdo da praia de Paratymirim Paraty 536,990.28 7,430,510.21

Ponta mais ao Norte nas proximidades do Pouso da Cajaiba Paraty 547,134.30 7,426,890.65

Ponta mais ao Sul entre Ponta Negra e Martins de Sá Paraty 540,314.65 7,415,812.12

Ilha pequena na Enseada da praia das Laranjeiras Paraty 532,691.46 7,418,522.31

Ponta mais ao Sul entre as praias do Caixa d aco e de Fora em Trindade Paraty 528,468.70 7,416,884.01

Ponta mais a Sudoeste entre Trindade e Cambury Ubatuba 521,972.63 7,414,610.70

Ponta mais ao Sul entre as praias da Fazenda e Ubatumirim Ubatuba 511,289.15 7,415,214.95

Ponta mais ao Leste entre Puruba e Promirim Ubatuba 505,176.01 7,414,550.21

Ponta mais ao Leste entre a Praia Grande e a Cidade de Ubatuba Ubatuba 498,114.25 7,405,446.48

Ubatuba 489,356.86 7,401,385.00

Ponta mais ao Leste entre Praia de Maranduba e o limite entre Ubatuba e Caraguatatuba Ubatuba 478,748.79 7,392,379.80

Norte de pequena ilha, a mais proxima do litoral, perto do limite entre Caraguatatuba e Ubatuba Caraguatatuba 468,217.90 7,392,040.09

Ponta mais a Nordeste entre Sao Francisco da Praia e a Cidade de Caraguatatuba Sao Sebastiao 459,439.18 7,376,270.57

Ponta mais ao Sul entre Barra do Una e Maresias Sao Sebastiao 436,579.35 7,367,234.19

Sao Sebastiao 418,506.91 7,370,619.82

Bertioga 409,281.95 7,373,014.54

Curva de quase 360 do rio Paraiba do Sul a Norte da cidade de SJ dos Campos Sao Jose dos Campos 406,631.99 7,435,511.90

Curva do rio Paraiba do Sul proximo ao limite entre SJ dos Campos e Caçapava Sao Jose dos Campos 417,951.99 7,445,061.67

Curva do rio Paraiba do Sul de quase 360 perto de Quiririm Taubate 433,955.59 7,453,817.60

Curva mais acentuada do Paraiba do Sul em Tremembe Tremembe 439,899.12 7,460,994.88

Curva do Paraiba do Sul encostada na cidade de Pindamonhangaba Pindamonhangaba 452,362.67 7,465,415.72

Curva do Paraiba do Sul proxima a cidade de Aparecida Aparecida 475,769.45 7,473,673.23

Curva em bico do Paraiba do Sul proxima a cidade de Guaratingueta Guaratingueta 482,164.42 7,480,450.62

Curva do Paraiba do Sul proxima a cidade de Cachoeira Paulista Cachoeira Paulista 495,112.49 7,494,655.47

Curva do Paraiba do Sul proxima a cidade de Cruzeiro Cruzeiro 505,133.60 7,504,395.46

Curva do Paraiba do Sul proxima ao limite entre Lavrinhas e Queluz Lavrinhas 513,997.16 7,504,676.58

Curva suave do Paraiba do Sul proxima ao limite entre Queluz e Resende Queluz 528,209.29 7,509,072.64

Curva do Paraiba do Sul proximo a cidade de Resende Resende 550,115.01 7,513,451.87

Curva em V do Paraiba do Sul entre Resende e Porto Real Resende 559,459.41 7,514,561.52

Curva do Paraiba do Sul no limite entre Resende e Porto Real Resende 566,806.44 7,519,058.51

Curva do Paraiba do Sul proxima a cidade de Barra Mansa Barra Mansa 581,017.77 7,510,400.13

Ponta Sul de Ilha no Paraiba do Sul na cidade de Volta Redonda Volta redonda 594,006.72 7,512,357.72

Sul de Ilha no Paraiba do Sul em Barra do Pirai Barra do Pirai 609,014.62 7,511,076.91

Pico entre Ubatumirim e Paraty na divisa entre os municipios Paraty 515,162.23 7,428,872.65

Encontro de drenagens que afluem para o Pereque Aco Paraty 522,313.27 7,436,162.60

Sao Jose do Barreiro 540,244.12 7,482,112.88

Curva do Rio Mambucaba entre Cunha, SJ do Barreiro, Angra e Paraty Cunha 536,852.15 7,466,065.87

Paraty 543,810.71 7,461,779.61
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3.4 Corte da Imagem

 Com as imagens de 1986, 1994 e 2006 retificadas em relação a imagem de 2015, 

procedeu-se o corte retangular 

necessidade de processamento para as classificações

mesmas para todas as imagens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Composição das Bandas

 As imagens utilizadas neste trabalho foram captadas pelos

5, 1986, 1994 e 2006) e OLI (Landsat 8, ano alvo 2015

de bandas diferentes (07 no TM e 09 no OLI), mas há correspondência entre bandas

a classificação foram definidas 

correspondentes do sensor OLI (

azul (Banda 1 do Landsat 5 e Bandas 1 e 2 do Landsat 8)

atmosférica. Também não foi utilizada a

Landsat 5) por ter uma menor resolução espacial

correspondentes no Landsat 5 não foram incluídas 

entre os resultados. 

Figura 13: Coordenadas de corte da imagem (
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3.4 Corte da Imagem 

Com as imagens de 1986, 1994 e 2006 retificadas em relação a imagem de 2015, 

retangular das imagens para a área de trabalho

necessidade de processamento para as classificações. As coordenadas de corte foram as 

mesmas para todas as imagens (Figura 13). 

Composição das Bandas para a Classificação 

imagens utilizadas neste trabalho foram captadas pelos sensores TM (Landsat 

) e OLI (Landsat 8, ano alvo 2015). Estes sensores possuem n

ferentes (07 no TM e 09 no OLI), mas há correspondência entre bandas

definidas as bandas 2, 3, 4, 5 e 7 do sensor TM, e as 

correspondentes do sensor OLI (Tabela 18). Não foram utilizadas as bandas da faixa do 

Banda 1 do Landsat 5 e Bandas 1 e 2 do Landsat 8) por apresentarem

. Também não foi utilizada a faixa do infravermelho termal (Banda 6 do 

por ter uma menor resolução espacial. As bandas do Landsat 8 

correspondentes no Landsat 5 não foram incluídas para possibilitar melhor comparação 

ordenadas de corte da imagem (Datum WGS84, sistema de projeção 
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Com as imagens de 1986, 1994 e 2006 retificadas em relação a imagem de 2015, 

das imagens para a área de trabalho e reduzir a 

adas de corte foram as 

sensores TM (Landsat 

stes sensores possuem número 

ferentes (07 no TM e 09 no OLI), mas há correspondência entre bandas. Para 

as bandas 2, 3, 4, 5 e 7 do sensor TM, e as 

das as bandas da faixa do 

apresentarem interferência 

termal (Banda 6 do 

Landsat 8 que não tinham 

para possibilitar melhor comparação 

sistema de projeção UTM  fuso 23S). 
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3.6 Visualização da Imagem em Tela

 As imagens compostas com as cinco bandas definidas (Tabela 1

visualizadas em falsa cor, como já definido na Tabela 1

para treinamento do algoritmo

 

3.7 Definição de Classes, Macroclasses e Superclasses

 Como a proposta é fazer uma avaliaçã

da terra da área de estudo e de propor 

para fins de comparação 

importante que haja a definição de class

comparáveis ao longo dos anos

estado de conservação da área:

1. Interferência na Imagem 

não permitem ou dificultam em demasia a classificação, como nuvens e sombras;

2. Naturalmente sem vegetação 

corpos d'água, praias, afloramentos rochosos;

Tabela 18: Bandas do sensor TM (Landsat 5) e do sensor OLI (Landsat 8) que compuseram as imagens para a 
classificação feita neste estudo.

 

Fonte: 

Bandas
onda captado (μm)

 Verde Banda 2

 Vermelho Banda 3

 Infravermelho 

próximo 
Banda 4

 Infravermelho de 

ondas curtas 
Banda 5

 Infravermelho de 

ondas curtas 
Banda 7

Cor correspondente

Landsat 5, sensor TM
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Visualização da Imagem em Tela 

As imagens compostas com as cinco bandas definidas (Tabela 1

, como já definido na Tabela 14, para a coleta de amost

algoritmo quanto para o teste da classificação. 

Definição de Classes, Macroclasses e Superclasses 

Como a proposta é fazer uma avaliação do histórico da cobertura vegetal 

da área de estudo e de propor uma metodologia de monitoramento para o PNSB, 

para fins de comparação do estado de conservação da cobertura vegetal 

importante que haja a definição de classes que possibilitem essa análise e sejam 

comparáveis ao longo dos anos. Assim, definiu-se cinco macroclasses que descrevem o 

estado de conservação da área: 

1. Interferência na Imagem - áreas que possuem interferências na imagem 

icultam em demasia a classificação, como nuvens e sombras;

2. Naturalmente sem vegetação - áreas que naturalmente não têm vegetação, como 

corpos d'água, praias, afloramentos rochosos; 

sensor TM (Landsat 5) e do sensor OLI (Landsat 8) que compuseram as imagens para a 
. 

Fonte: Adaptado e traduzido de USGS (2015a) e USGS (2015b)

Comprimento de 

onda captado (μm)
Bandas

Comprimento de 

onda captado (μm)

0,52 a 0,60 Banda 3 0,53 a 0,59
 Enfatiza a vegetação, o que pode ser útil 

para avaliar o vigor das plantas 

0,63 a 0,69 Banda 4 0,64 a 0,67  Descrimina vegetação de encostas 

0,77 a 0,90 Banda 5 0,85 a 0,88
 Enfatiza o conteúdo de biomassa e linhas 

1,55 a 1,75 Banda 6 0,157 a 1,65
 Descrimina a umidade do solo e da 

vegetação e penetra em nuvens finas 

2,09 a 2,35 Banda 7 2,11 a 2,29
 Melhora a detecção de umidade no solo e 

na vegetação e penetra em nuvens finas 

Landsat 5, sensor TM Landsat 8, sensor OLI
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As imagens compostas com as cinco bandas definidas (Tabela 18) foram então 

para a coleta de amostras, tanto 

 

o do histórico da cobertura vegetal e do uso 

de monitoramento para o PNSB, 

do estado de conservação da cobertura vegetal entre os anos é 

que possibilitem essa análise e sejam 

cinco macroclasses que descrevem o 

áreas que possuem interferências na imagem as quais 

icultam em demasia a classificação, como nuvens e sombras; 

m vegetação, como 

sensor TM (Landsat 5) e do sensor OLI (Landsat 8) que compuseram as imagens para a 

(2015a) e USGS (2015b) 

 Enfatiza a vegetação, o que pode ser útil 

para avaliar o vigor das plantas 

 Descrimina vegetação de encostas 

 Enfatiza o conteúdo de biomassa e linhas 

costeiras 

 Descrimina a umidade do solo e da 

vegetação e penetra em nuvens finas 

 Melhora a detecção de umidade no solo e 

na vegetação e penetra em nuvens finas 

Alguns usos
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3. Vegetação em bom estado 

estágio avançado de regeneração;

4. Vegetação em regeneração 

inicial e médio de regeneração;

5. Extensivamente antropizada 

da retirada da cobertur

recentemente queimadas

6. Intensivamente antropizada 

núcleos urbanos e industriais.

 Cada macroclasse de

respostas distintas às ondas eletromagnéticas, como por exemplo corpos d'água e praias, o 

que dificultaria o algoritmo a fazer a classificação dos 

classificação foi feita a partir de classes que possuem uma resposta 

homogênea aos sensores e 

 Por fim, para facilitar avaliações dos resultados

resultados das macroclasses, 

superclasses relacionadas 

1. Interferência na Imagem 

2. Vegetação e Naturalmente sem Vegetação

sem vegetação" e "Vegetação em Bom Estado"

3. Degradada - agrupa as macroclasses "Extensivamente antropizadas" e 

"Intensivamente antropizadas".

 Na Tabela 19 estão expostas as Superclasses e Macroclasses que foram definidas 

para este trabalho e sugestões de classes a serem utilizadas para compô
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3. Vegetação em bom estado - áreas onde a vegetação apresenta-se no clim

estágio avançado de regeneração; 

4. Vegetação em regeneração - áreas onde a vegetação apresenta

inicial e médio de regeneração; 

5. Extensivamente antropizada - áreas onde a interferência humana ocorreu através 

da retirada da cobertura vegetal natural, como áreas agropecuárias, 

recentemente queimadas, ou já degradadas com o solo exposto; e 

6. Intensivamente antropizada - áreas onde há adensamento de infraestrutura, como 

núcleos urbanos e industriais. 

Cada macroclasse definida pode ser composta por conjunto de elementos com 

respostas distintas às ondas eletromagnéticas, como por exemplo corpos d'água e praias, o 

que dificultaria o algoritmo a fazer a classificação dos pixels. Por esta dificuldade a 

a partir de classes que possuem uma resposta 

homogênea aos sensores e posteriormente estas foram agrupadas em macroclasses. 

Por fim, para facilitar avaliações dos resultados e reduzir confusões entre 

resultados das macroclasses, optou-se por também agrupar as macroclasses em três 

 com a vegetação:  

1. Interferência na Imagem - composta pela macroclasse "Interferência na Imagem";

Vegetação e Naturalmente sem Vegetação - agrupa as macroclasses "Naturalmente 

"Vegetação em Bom Estado"e "Vegetação em Regeneração"

agrupa as macroclasses "Extensivamente antropizadas" e 

Intensivamente antropizadas". 

estão expostas as Superclasses e Macroclasses que foram definidas 

e trabalho e sugestões de classes a serem utilizadas para compô
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se no climax ou em 

áreas onde a vegetação apresenta-se em estágio 

áreas onde a interferência humana ocorreu através 

, como áreas agropecuárias, silviculturas, 

 

áreas onde há adensamento de infraestrutura, como 

finida pode ser composta por conjunto de elementos com 

respostas distintas às ondas eletromagnéticas, como por exemplo corpos d'água e praias, o 

. Por esta dificuldade a 

a partir de classes que possuem uma resposta espectral mais 

posteriormente estas foram agrupadas em macroclasses.  

e reduzir confusões entre 

agrupar as macroclasses em três 

composta pela macroclasse "Interferência na Imagem"; 

agrupa as macroclasses "Naturalmente 

"Vegetação em Regeneração";  

agrupa as macroclasses "Extensivamente antropizadas" e 

estão expostas as Superclasses e Macroclasses que foram definidas 

e trabalho e sugestões de classes a serem utilizadas para compô-las.  
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Tabela 19: Superclasses, Macroclasses 

Superclasses Macroclasses

Degradada 

Extensivamente 

Antropizadas 

Intensivamente 

Antropizadas 

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

Interferencia
Interferencias na 

Imagem

Naturalmente sem 

vegetação 

Vegetação em Bom 

Estado 

Vegetação em 

Regeneração 
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: Superclasses, Macroclasses definidas para este trabalho e sugestões de classes 

Macroclasses Classes - Exemplos

Sombra Sombra de montanhas e de nuvens

Nuvem Nuvens sobre a imagem

...

Água 
Corpos d’água (rios, represas, 

lagoas, oceano...) 

Afloramento Rochoso Rochas expostas 

Praia Areia da Praia

...

Climax e Estágio Avançado 

de Regeneração - 1

Climax e Estágio Avançado de 

Regeneração   - Fitofisionomia 1 

Climax e Estágio Avançado 

de Regeneração- 2

Climax e Estágio Avançado de 

Regeneração   - Fitofisionomia 2

...

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração - 1

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração -  Fitofisionomia1 

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração - 2 

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração – Fitofisionomia 2 

...

Silvicultura Plantações de Eucalipto etc 

Agropecuária e Solo Exposto
Áreas de Agropecuaria e solo 

exposto

Áreas Queimadas Áreas recentemente queimadas

...

Áreas Urbanas Áreas Urbanas 

Áreas Industriais Áreas Industriais

...

Extensivamente 

Antropizadas 

Intensivamente 

Antropizadas 

Interferencias na 

Imagem

Naturalmente sem 

vegetação 

Vegetação em Bom 

Estado 

Vegetação em 

Regeneração 
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classes para compô-las. 

Descrição Classes

Sombra de montanhas e de nuvens

Nuvens sobre a imagem

...

Corpos d’água (rios, represas, 

lagoas, oceano...) 

Rochas expostas 

Areia da Praia

...

Climax e Estágio Avançado de 

Regeneração   - Fitofisionomia 1 

Climax e Estágio Avançado de 

Regeneração   - Fitofisionomia 2

...

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração -  Fitofisionomia1 

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração – Fitofisionomia 2 

...

Plantações de Eucalipto etc 

Áreas de Agropecuaria e solo 

exposto

Áreas recentemente queimadas

...

Áreas Urbanas 

Áreas Industriais

...
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 A partir desta definição prévia de classes fez se análises exploratórias das 

imagens, onde foram testados

macroclasse e avaliando visualmente os resultados das classificações

respostas diferentes da vegetação em regeneração localizada no lado voltado para o mar

(Leste) e nas localizadas no interior

foi constatado em relação as áreas de agropecuária e 

necessitaram de mais uma classe para a região 

uma resposta espectral muito semelhante às áreas urbanas. Os motivos para estas 

diferenças na resposta espectral entre estas áreas não foram investigados a fundo, mas 

provavelmente têm relação com a

vegetação. A Tabela 20 

respectivas macroclasses e superclasses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superclasses Macroclasses

Interferencia
Interferencias na 

Imagem

Vegetação em 

Bom Estado 

Intensivamente 

Antropizadas 

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

Naturalmente 

sem vegetação 

Vegetação em 

Regeneração 

Degradada 

Extensivamente 

Antropizadas 

Tabela 20: Superclasses, Macroclasses 
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A partir desta definição prévia de classes fez se análises exploratórias das 

onde foram testados conjuntos diferentes de classes para representar cada 

e avaliando visualmente os resultados das classificações

respostas diferentes da vegetação em regeneração localizada no lado voltado para o mar

e nas localizadas no interior (Oeste), tendo como eixo a Serra do Mar

foi constatado em relação as áreas de agropecuária e de solo exposto, que ainda 

necessitaram de mais uma classe para a região do Município de Areias

uma resposta espectral muito semelhante às áreas urbanas. Os motivos para estas 

a resposta espectral entre estas áreas não foram investigados a fundo, mas 

provavelmente têm relação com a composição e umidade do solo, que afetam também a 

 expõe as classes que foram utilizadas neste

oclasses e superclasses. 

Macroclasses Classes Descrição Classes

Interferencias na 
Sombra Sombra de montanhas e de nuvens

Água Corpos d’água 

Praia Areia da Praia

Vegetação em 

Bom Estado 
Vegetação em Bom Estado Vegetação arbórea em bom estado

Vegetação em Regeneracão - Litoral Vegetação em Regeneracão - Litoral

Vegetacão em Regeneracão - Interior Vegetacão em Regeneracão - Interior

Silvicultura Plantações de Eucalipto

Agropecuária e solo exposto - Litoral Agropecuária e solo exposto - Litoral

Agropecuária e solo exposto - 

Interior
Agropecuária e solo exposto - Interior

Agropecuária e solo exposto - Areias Agropecuária e solo exposto - Areias

Áreas Queimadas Áreas recentemente queimadas

Intensivamente 

Antropizadas 
Áreas Urbanas Áreas Urbanas 

Naturalmente 

sem vegetação 

Vegetação em 

Regeneração 

Extensivamente 

Antropizadas 

: Superclasses, Macroclasses e as classes definidas para este trabalho. 
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A partir desta definição prévia de classes fez se análises exploratórias das 

conjuntos diferentes de classes para representar cada 

e avaliando visualmente os resultados das classificações. Constatou-se 

respostas diferentes da vegetação em regeneração localizada no lado voltado para o mar 

, tendo como eixo a Serra do Mar. O mesmo 

solo exposto, que ainda 

do Município de Areias que apresentou 

uma resposta espectral muito semelhante às áreas urbanas. Os motivos para estas 

a resposta espectral entre estas áreas não foram investigados a fundo, mas 

que afetam também a 

as classes que foram utilizadas neste trabalho e suas 

Descrição Classes

Sombra de montanhas e de nuvens

Corpos d’água 

Areia da Praia

Vegetação arbórea em bom estado

Vegetação em Regeneracão - Litoral

Vegetacão em Regeneracão - Interior

Plantações de Eucalipto

Agropecuária e solo exposto - Litoral

Agropecuária e solo exposto - Interior

Agropecuária e solo exposto - Areias

Áreas recentemente queimadas

Áreas Urbanas 
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3.8 Amostragem das Classes para Treinamento do Algoritmo 

 Para a execução da classificação semiautomática definida para este trabalho é 

necessária a assinatura espectral de cada classe definida. Essa assinatura é calcu

partir de amostras (áreas de treinamento) 

classificada, (ex.: água, solo exposto, pasto, urbano, vegetação etc). 

foram escolhidas amostras 

manual do programa ArcGis 

número ideal de pixels para representar cada classe deve estar entre 10n e 100n, sendo n o 

número de bandas da imagem que será classificada

bandas, visualizando a imagem 

somados totalizavam de 50

 Como a imagem de 2015 é a única que permite uma boa conferência através de 

vistoria de campo e acervos 

imagem foi gerado o primeiro arquivo vetorial das amostras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Amostras treino de 2015 definida
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Amostragem das Classes para Treinamento do Algoritmo 

Para a execução da classificação semiautomática definida para este trabalho é 

assinatura espectral de cada classe definida. Essa assinatura é calcu

partir de amostras (áreas de treinamento) de cada classe sobre a imagem a ser 

classificada, (ex.: água, solo exposto, pasto, urbano, vegetação etc). Portanto, n

amostras de cada classe, em cada imagem, para o treino do alg

ArcGis (ESRI, 2015) e RICHARD & JIA (2006

ideal de pixels para representar cada classe deve estar entre 10n e 100n, sendo n o 

andas da imagem que será classificada. Assim, como foram utilizadas 

visualizando a imagem buscou-se amostrar cada classe com 

somados totalizavam de 50 a 500 pixels. 

Como a imagem de 2015 é a única que permite uma boa conferência através de 

e acervos online de imagens de alta resolução (Google

foi gerado o primeiro arquivo vetorial das amostras (Figura 14

14: Amostras treino de 2015 definidas para cada classe. 
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Amostragem das Classes para Treinamento do Algoritmo  

Para a execução da classificação semiautomática definida para este trabalho é 

assinatura espectral de cada classe definida. Essa assinatura é calculada a 

sobre a imagem a ser 

Portanto, nesta etapa 

treino do algoritmo. O 

2006) sugerem que o 

ideal de pixels para representar cada classe deve estar entre 10n e 100n, sendo n o 

como foram utilizadas 5 

com polígonos que 

Como a imagem de 2015 é a única que permite uma boa conferência através de 

lução (Google Earth etc), nesta 

14). 
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 Posteriormente, na imagem de 2006, os polígonos de amostras de treino de 2015 

foram utilizados como base, ajustando

este procedimento se repetiu, utilizando

imediatamente mais recente como base para as novas amostras. 

 Na análise exploratória da imagem e nos resultados preliminares das 

classificações identificou-

acima dos 500 pixels para que as amostras abrangessem toda a diversidade presente em 

determinadas classes. A classe 

exposto - interior" foram

vegetação em bom estado 

com grande variação de angulação 

espectrais sejam diversas 

"Agropecuária e solo exposto 

isso tem grande variedade de solos e variedades de uso da terra dentro dela, sendo 

necessário esse aumento da amostragem para reduzir a confusão na classificação final 

com outras classes, como a de

amostrados menor do que 50, pois há 

área de estudo, reduzindo as opções de amostragem

amostral utilizado para a assinatura espectral das classes em cada imagem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Superclasses Macroclasses

Interferencia
Interferencias na 

Imagem
Sombra

Água 

Praia

Vegetação em 

Bom Estado 
Vegetação em Bom Estado

Vegetação em Regeneracão - Litoral

Vegetacão em Regeneracão - Interior

Silvicultura 

Agropecuária e solo exposto - Litoral

Agropecuária e solo exposto - Interior

Agropecuária e solo exposto - Areias

Áreas Queimadas

Intensivamente 

Antropizadas 
Áreas Urbanas 

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

Naturalmente 

sem vegetação 

Vegetação em 

Regeneração 

Degradada 

Extensivamente 

Antropizadas 

Tabela 21: Tamanho das amostras de treino das
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Posteriormente, na imagem de 2006, os polígonos de amostras de treino de 2015 

foram utilizados como base, ajustando-os à 2006. Nas demais imagens, de 1994 e 1986, 

este procedimento se repetiu, utilizando-se as amostras de treino já feitas do ano 

imediatamente mais recente como base para as novas amostras.  

Na análise exploratória da imagem e nos resultados preliminares das 

-se a necessidade de aumentar a amostragem de algumas classes 

para que as amostras abrangessem toda a diversidade presente em 

. A classe "Vegetação em Bom Estado" e a "Agropecuária e solo 

ram as duas onde houve aumento na amostragem

vegetação em bom estado ocorrem também em áreas de relevo irregular, montanhosos, 

com grande variação de angulação da incidência do sol, o que faz com que as respostas 

 e a amostragem sejam feitas em toda essa diversidade

"Agropecuária e solo exposto - interior" ocupa uma grande área da região estudada e por 

isso tem grande variedade de solos e variedades de uso da terra dentro dela, sendo 

nto da amostragem para reduzir a confusão na classificação final 

com outras classes, como a de "Áreas Urbanas". A classe praia teve o 

amostrados menor do que 50, pois há poucas áreas de praia claramente detectáveis na 

indo as opções de amostragem. A Tabela 21 apresenta o tamanho 

amostral utilizado para a assinatura espectral das classes em cada imagem.

Classes
N de Pixels de 

Treino - 2015

N de Pixels de 

Treino - 2006

N de Pixels de 

Treino - 1994

Sombra 244 240

Água 479 472

Praia 42 41

Vegetação em Bom Estado 1022 1000

Vegetação em Regeneracão - Litoral 93 91

Vegetacão em Regeneracão - Interior 93 91

Silvicultura 242 241

Agropecuária e solo exposto - Litoral 220 213

Agropecuária e solo exposto - Interior 546 939

Agropecuária e solo exposto - Areias 182 179

Áreas Queimadas 97 95

Áreas Urbanas 205 197

Tamanho das amostras de treino das classes definidas para este trabalho. 
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Posteriormente, na imagem de 2006, os polígonos de amostras de treino de 2015 

imagens, de 1994 e 1986, 

se as amostras de treino já feitas do ano 

Na análise exploratória da imagem e nos resultados preliminares das 

se a necessidade de aumentar a amostragem de algumas classes 

para que as amostras abrangessem toda a diversidade presente em 

e a "Agropecuária e solo 

aumento na amostragem. As áreas com 

também em áreas de relevo irregular, montanhosos, 

o sol, o que faz com que as respostas 

e a amostragem sejam feitas em toda essa diversidade. A classe 

ocupa uma grande área da região estudada e por 

isso tem grande variedade de solos e variedades de uso da terra dentro dela, sendo 

nto da amostragem para reduzir a confusão na classificação final 

. A classe praia teve o número de pixels 

áreas de praia claramente detectáveis na 

apresenta o tamanho 

amostral utilizado para a assinatura espectral das classes em cada imagem.  

N de Pixels de 

Treino - 1994

N de Pixels de 

Treino - 1986

243 241

477 472

42 44

1009 990

134 187

266 449

156 155

211 306

940 1352

181 218

96 102

204 185
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 Como as amostras de treino tiveram como base as amostras de anos mais recente, 

iniciando em 2015, foi possíve

interessantes de serem expostos nesta dissertação. 

ajustes na amostragem em todos os anos

indica a não constância de locais queima

trabalho permite diferenciar áreas queimadas entre um ano alvo e outro. As F

16 expõem a imagem de 2015 e 2006 da mesma região, com áreas recém queimadas 

identificáveis em locais distintos

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A áreas com plantações de eucalipto também demonstraram mudanças 

significativas ao longo dos anos, 

significativa das amostras entre os anos

 

 

 

 

 

 

Figura 15 e 16: Áreas recém queimadas
região. 

Figura 17 e 18: Plantações de Eucalipto em verde claro. À esquerda imagem de 2006 e à direita a de 1994, ambas da 
mesma região. 
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Como as amostras de treino tiveram como base as amostras de anos mais recente, 

iniciando em 2015, foi possível observar alguns pontos que foram considerados 

interessantes de serem expostos nesta dissertação. A classe que precisou de maiores 

em todos os anos foi a classe de áreas recém queimadas

indica a não constância de locais queimados e que a escala temporal utilizada neste 

trabalho permite diferenciar áreas queimadas entre um ano alvo e outro. As F

expõem a imagem de 2015 e 2006 da mesma região, com áreas recém queimadas 

identificáveis em locais distintos. 

A áreas com plantações de eucalipto também demonstraram mudanças 

significativas ao longo dos anos, sendo necessário mudar a localização de parte 

significativa das amostras entre os anos (Figuras 17 e 18). 

queimadas em roxo escuro. À esquerda imagem de 2015 e à direita de 2006, ambas da mesma 

s de Eucalipto em verde claro. À esquerda imagem de 2006 e à direita a de 1994, ambas da 
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Como as amostras de treino tiveram como base as amostras de anos mais recente, 

l observar alguns pontos que foram considerados 

A classe que precisou de maiores 

foi a classe de áreas recém queimadas, o que 

dos e que a escala temporal utilizada neste 

trabalho permite diferenciar áreas queimadas entre um ano alvo e outro. As Figuras 15 e 

expõem a imagem de 2015 e 2006 da mesma região, com áreas recém queimadas 

A áreas com plantações de eucalipto também demonstraram mudanças 

sendo necessário mudar a localização de parte 

em roxo escuro. À esquerda imagem de 2015 e à direita de 2006, ambas da mesma 

s de Eucalipto em verde claro. À esquerda imagem de 2006 e à direita a de 1994, ambas da 
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 Outra observação considerada import

precisão amostras para as classes de

1986 devido a similaridade 

verificar estas amostras com imagens de ma

conhecimento de campo, fato não possível

anos. Uma solução utilizada

verificando áreas que estavam desmatadas e passaram a ter

 

3.9 Criação da Assinatura Espectral 

 Com as amostras 

espectral, com parâmetros que definem cada uma delas em cada banda, para cada ano. 

Essa assinatura espectral é utilizada pelo a

classificar a imagem. 

 

3.10 Classificação das Imagens

 A classificação de cada 

feita pelo método semiautomático

Verossimilhança (MaxVer)

 O algoritmo MaxVer é um dos mais comumente utilizado para classificações 

semiautomáticas (RICHARD & JIA, 2006). Ele considera a ponderação das distâncias 

entre as médias dos valore

calcula a probabilidade de cada 

classificador eficiente porque as classes de treinamento são utilizadas para estimar não a 

média, mas a forma da distribuição dos pixels contidos em cada classe no espaço de n 

bandas, como também a localização do centro de cada classe (MENESES et al, 2012).
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Outra observação considerada importante foi a dificuldade em estabelecer 

para as classes de vegetação em regeneração nos anos de 2006, 1994 e 

a similaridade visual com outras classes. Na imagem de 2015 foi possível 

verificar estas amostras com imagens de maior resolução (Google Earth) 

conhecimento de campo, fato não possível, com o material disponível,

utilizada foi a comparação entre imagens 

verificando áreas que estavam desmatadas e passaram a ter vegetação. 

Criação da Assinatura Espectral  

Com as amostras de treino definidas para cada classe, foi gerada a assinatura 

, com parâmetros que definem cada uma delas em cada banda, para cada ano. 

Essa assinatura espectral é utilizada pelo algoritmo de "Máxima Verossimilhança" para 

Classificação das Imagens 

de cada uma das quatro imagens, composta por cinco bandas, 

semiautomático pixel a pixel utilizando o algoritmo de Máxima 

(MaxVer) e a respectiva assinatura espectral das classes

algoritmo MaxVer é um dos mais comumente utilizado para classificações 

semiautomáticas (RICHARD & JIA, 2006). Ele considera a ponderação das distâncias 

entre as médias dos valores dos pixels das classes, utilizando parâmetros estatísticos e 

calcula a probabilidade de cada pixel pertencer a cada classe. É considerado um 

classificador eficiente porque as classes de treinamento são utilizadas para estimar não a 

distribuição dos pixels contidos em cada classe no espaço de n 

bandas, como também a localização do centro de cada classe (MENESES et al, 2012).
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dificuldade em estabelecer com 

nos anos de 2006, 1994 e 

. Na imagem de 2015 foi possível 

(Google Earth) e com o 

, com o material disponível, para os demais 

 de anos distintos, 

 

para cada classe, foi gerada a assinatura 

, com parâmetros que definem cada uma delas em cada banda, para cada ano. 

lgoritmo de "Máxima Verossimilhança" para 

ns, composta por cinco bandas, foi 

utilizando o algoritmo de Máxima 

das classes.  

algoritmo MaxVer é um dos mais comumente utilizado para classificações 

semiautomáticas (RICHARD & JIA, 2006). Ele considera a ponderação das distâncias 

s dos pixels das classes, utilizando parâmetros estatísticos e 

pertencer a cada classe. É considerado um 

classificador eficiente porque as classes de treinamento são utilizadas para estimar não a 

distribuição dos pixels contidos em cada classe no espaço de n 

bandas, como também a localização do centro de cada classe (MENESES et al, 2012). 
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3.11 Validação da Classificação

 O resultado da classificação de cada imagem 

utilizando se Matriz de Confusão e 

 Para gerar a Matriz de Confusão 

todas as classes de um mapa onde se tenha certeza da correta classificação, ou de 

verificações em campo, com o objetivo de se

classificação feita. A Matriz de Confusão é então montada com os acertos e erros dentro 

de cada classe, conforme ilustrado na Tabela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A acurácia também 

soma-se todos os acertos e divid

 Para gerar essa matriz de confusão

sobre a imagem de cada ano

classe. Assim como nas amostras de treino do algoritmo, iniciou

pela imagem de 2015 (Figura 

base para as do ano de 2006, adequando

Classes

A Acertos

B Erros

C Erros

D Erros

Total Coluna  

(Amostras na Classe)
∑ C1

Amostras Teste (Verdade) x Resultado da Classificação

Tabela 22: Modelo de Matriz de Confusão.

Fonte: Adaptado 
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Validação da Classificação 

da classificação de cada imagem passou por processo de validação 

utilizando se Matriz de Confusão e o Índice Kappa.  

Para gerar a Matriz de Confusão é necessária a definição de amostras teste de 

todas as classes de um mapa onde se tenha certeza da correta classificação, ou de 

verificações em campo, com o objetivo de serem cruzadas com o resultado da 

classificação feita. A Matriz de Confusão é então montada com os acertos e erros dentro 

de cada classe, conforme ilustrado na Tabela 22. 

também foi calculada para todo o resultado e para cada classe. Pa

se todos os acertos e divide-se pelo total de amostras (RICHARD & JIA, 2006)

Para gerar essa matriz de confusão (Tabela 22) deste trabalho 

de cada ano amostras testes, diferentes das amostras treino, 

classe. Assim como nas amostras de treino do algoritmo, iniciou-se a amostragem teste 

pela imagem de 2015 (Figura 19). O conjunto de amostras teste de 2015 serviu como 

base para as do ano de 2006, adequando-as quando necessário. Isso se repetiu para os 

A B C D

Acertos Erros Erros Erros

Erros Acertos Erros Erros

Erros Erros Acertos Erros

Erros Erros Erros Acertos

∑ C1 ∑C2 ∑ C3 ∑C4

Amostras Teste (Verdade) x Resultado da Classificação

Matriz de Confusão. 

Fonte: Adaptado de GALPARSORO & FERNÁNDEZ (1999)
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por processo de validação 

necessária a definição de amostras teste de 

todas as classes de um mapa onde se tenha certeza da correta classificação, ou de 

rem cruzadas com o resultado da 

classificação feita. A Matriz de Confusão é então montada com os acertos e erros dentro 

o o resultado e para cada classe. Para tal, 

RICHARD & JIA, 2006). 

este trabalho foram definidas 

testes, diferentes das amostras treino, para cada 

se a amostragem teste 

). O conjunto de amostras teste de 2015 serviu como 

as quando necessário. Isso se repetiu para os 

Total Linha    

(Amostras por Classe)

Erros ∑ L1

Erros ∑ L2

Erros ∑ L3

Acertos ∑ L4

∑C4

Amostras Teste (Verdade) x Resultado da Classificação

de GALPARSORO & FERNÁNDEZ (1999) 
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anos anteriores, sempre utilizando a amostragem do ano mais recente como base para o 

mais antigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como a classe praia

podem se sobrepor as amostras treinos, alcançou

classe. Optou-se então por

demais. Assim, definiu-se o nú

amostras foi inferior ao recomendado por 

classe. Como a validação também foi 

utilizando-se as mesmas amostras testes das 

tamanho recomendado pelo autor. A seguir está a Tabela 

teste utilizada para cada classificação em classe e macroclasse.

 

Figura 19: Amostras teste de 2015 definidas para cada classe
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anteriores, sempre utilizando a amostragem do ano mais recente como base para o 

praia ocupa pequenas áreas nas imagens e as amostras teste nã

podem se sobrepor as amostras treinos, alcançou-se apenas 30 pontos com

por padronizar a amostragem teste possível para esta classe

se o número de trinta amostras de teste por classe. Este número 

foi inferior ao recomendado por RICHARD & JIA (2006), que seria de 120 por 

a validação também foi feita também para as seis macroclasses

se as mesmas amostras testes das classes, neste caso, a amostragem foi

tamanho recomendado pelo autor. A seguir está a Tabela 23 com o tamanho

teste utilizada para cada classificação em classe e macroclasse. 

 

19: Amostras teste de 2015 definidas para cada classe. 

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

através de sensoriamento remoto 

Página 44 de 136 

anteriores, sempre utilizando a amostragem do ano mais recente como base para o 

e as amostras teste não 

se apenas 30 pontos como teste desta 

teste possível para esta classe para as 

por classe. Este número de 

, que seria de 120 por 

para as seis macroclasses e 

a amostragem foi do 

o tamanho da amostra 
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 O índice Kappa foi escolhido para validar os resultados pois é bastante utilizado 

para a validação de classificações de imagens (

elementos a Matriz de Confusão para ser calculado. Segundo 

coeficiente Kappa mede o grau de concordância em escalas nominais assumindo que as 

unidades são independentes, as classes são independentes e mutuamente exclusivas e o 

classificador e os pontos de referência operam de forma independente. 

autores sugerem que o número ideal de amostras para o teste da classificação seja de 10 

vezes o número de classes, por classe (10n por classe, sendo n o 

seu resultado varia de 0 a 1, sendo que o valor 1 ocorre quando acerto total entre as 

amostras teste e o resultado da classificação

 

 

 

 

 

 

Tabela 23: Tamanho da amostra teste 

Macroclasses

Interferencias na 

Imagem

Vegetação em Bom 

Estado 

Intensivamente 

Antropizadas 

Naturalmente sem 

vegetação 

Vegetação em 

Regeneração 

Extensivamente 

Antropizadas 

Figura 20: Fórmula do Índice Kappa.

Onde, n é o número total de amostras, 

da matriz de confusão (acertos) e 
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O índice Kappa foi escolhido para validar os resultados pois é bastante utilizado 

para a validação de classificações de imagens (RICHARD & JIA, 2006

elementos a Matriz de Confusão para ser calculado. Segundo RICHARD & JIA (2006),

coeficiente Kappa mede o grau de concordância em escalas nominais assumindo que as 

unidades são independentes, as classes são independentes e mutuamente exclusivas e o 

ssificador e os pontos de referência operam de forma independente. 

autores sugerem que o número ideal de amostras para o teste da classificação seja de 10 

vezes o número de classes, por classe (10n por classe, sendo n o número

eu resultado varia de 0 a 1, sendo que o valor 1 ocorre quando acerto total entre as 

amostras teste e o resultado da classificação. A formula está descrita na Figura 

Tamanho da amostra teste de cada classe e macroclasse, nos anos de 2015, 2006, 1994 e 1986.

Macroclasses Classes
N de Pontos de 

Interferencias na 
Sombra

Água 

Praia

Vegetação em Bom 
Vegetação em Bom Estado

Vegetação em Regeneracão - Litoral

Vegetacão em Regeneracão - Interior

Silvicultura 

Agropecuária e solo exposto - Litoral

Agropecuária e solo exposto - Interior

Agropecuária e solo exposto - Areias

Áreas Queimadas

Intensivamente 

Antropizadas 
Áreas Urbanas 

Naturalmente sem 

Vegetação em 

Regeneração 

Extensivamente 

Antropizadas 

Fórmula do Índice Kappa. 

 

total de amostras, c é o número de classes,                é o somatório da diagonal 

riz de confusão (acertos) e                     é o somatório do produto entre as linhas e colunas.
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O índice Kappa foi escolhido para validar os resultados pois é bastante utilizado 

RICHARD & JIA, 2006) e utiliza todos os 

RICHARD & JIA (2006), o 

coeficiente Kappa mede o grau de concordância em escalas nominais assumindo que as 

unidades são independentes, as classes são independentes e mutuamente exclusivas e o 

ssificador e os pontos de referência operam de forma independente. Estes mesmos 

autores sugerem que o número ideal de amostras para o teste da classificação seja de 10 

número de classes). O 

eu resultado varia de 0 a 1, sendo que o valor 1 ocorre quando acerto total entre as 

A formula está descrita na Figura 20. 

nos anos de 2015, 2006, 1994 e 1986. 

N de Pontos de 

Teste

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

é o somatório da diagonal 

é o somatório do produto entre as linhas e colunas. 
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 A interpretação dos resultados do cálculo do Índice Kappa são sempre similares

na literatura e normalmente divididas em cinco ou seis categorias (GALPARSORO & 

FERNÁNDEZ, 1999 e VIEIRA & GARRETT, 2005), sendo os valores mais próximos de 

1 considerados melhores do que o

destas interpretações, de GALPARSORO & FERNÁNDEZ (1999).

 

 

 

 

 

 

 Neste trabalho, os resultados com valores de Índice Kappa superiores a 0,61, 

considerados bons a muito bons, foram aceitos e os abaixo deste valor foram descartados. 

No caso de descarte, um novo conjunto de a

nova assinatura espectral e classificação da imagem até que os valores do Índice Kappa 

ficassem satisfatórios. 

 

3.12 Agrupamento das Classes em Macroclasses e Superclasses

 Com o resultado das classificações para 

feito o agrupamento das classes n

 Como já descrito houve a

unidade mínima de análise utilizada neste trabalho é a macroclass

 

Fonte: Adaptado 

Tabela 24: Grau de concordância a partir do Índice Kappa.

Valor do Índice Kappa

0,21  a  0,40

0,41  a  0,60

0,61  a  0,80

0,81  a  1,00
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A interpretação dos resultados do cálculo do Índice Kappa são sempre similares

na literatura e normalmente divididas em cinco ou seis categorias (GALPARSORO & 

FERNÁNDEZ, 1999 e VIEIRA & GARRETT, 2005), sendo os valores mais próximos de 

1 considerados melhores do que os mais próximos de 0. A Tabela 

ões, de GALPARSORO & FERNÁNDEZ (1999).  

s resultados com valores de Índice Kappa superiores a 0,61, 

considerados bons a muito bons, foram aceitos e os abaixo deste valor foram descartados. 

novo conjunto de amostras da imagem foi gerado e consequente 

nova assinatura espectral e classificação da imagem até que os valores do Índice Kappa 

Agrupamento das Classes em Macroclasses e Superclasses

Com o resultado das classificações para das imagens selecionadas aprovados, foi 

feito o agrupamento das classes nas macroclasses e superclasses (Tabela 

Como já descrito houve a validação também das macroclasses, visto que a 

unidade mínima de análise utilizada neste trabalho é a macroclasse e não as classes

Fonte: Adaptado de GALPARSORO & FERNÁNDEZ (1999)

: Grau de concordância a partir do Índice Kappa. 

Valor do Índice Kappa Força da Concordância

<  0,20 Pobre

0,21  a  0,40 Débil

0,41  a  0,60 Moderada

0,61  a  0,80 Boa

0,81  a  1,00 Muito Boa
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A interpretação dos resultados do cálculo do Índice Kappa são sempre similares 

na literatura e normalmente divididas em cinco ou seis categorias (GALPARSORO & 

FERNÁNDEZ, 1999 e VIEIRA & GARRETT, 2005), sendo os valores mais próximos de 

s mais próximos de 0. A Tabela 24 apresenta uma 

s resultados com valores de Índice Kappa superiores a 0,61, 

considerados bons a muito bons, foram aceitos e os abaixo deste valor foram descartados. 

imagem foi gerado e consequente 

nova assinatura espectral e classificação da imagem até que os valores do Índice Kappa 

Agrupamento das Classes em Macroclasses e Superclasses 

das imagens selecionadas aprovados, foi 

e superclasses (Tabela 19).  

das macroclasses, visto que a 

e e não as classes. 

de GALPARSORO & FERNÁNDEZ (1999) 
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3.13 Corte dos Rasters

 Com a classificação das imagens 

e as classes agrupadas em macroclasses

resultados (Figuras 21 a 24

área de estudo); b) área do PNSB; 

dentro da área de estudo, mas fora do Parque Nacional e de sua ZA.

 A escolha destes recortes da área de 

comparar estas diferentes dinâmicas: dentro da unidade de conservação, dentro da zona 

de amortecimento e fora da área de influência da UC (fora da da UC e de sua ZA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 a 24: Cortes da área de estudo uti
Nacional da Serra da Bocaina, fora da influencia do PNSB e Zona de Amortecimento do PNSB.
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Corte dos Rasters de Macroclasses e Superclasses

Com a classificação das imagens dos anos de 2015, 2006, 1994

agrupadas em macroclasses e superclasses, houve 

24): a) área de estudo total (soma dos municípios

área do PNSB; c) Zona de Amortecimento (ZA) do PNSB; e 

dentro da área de estudo, mas fora do Parque Nacional e de sua ZA. 

A escolha destes recortes da área de estudo tem como objetivo acompanhar 

estas diferentes dinâmicas: dentro da unidade de conservação, dentro da zona 

de amortecimento e fora da área de influência da UC (fora da da UC e de sua ZA).

21 a 24: Cortes da área de estudo utilizados neste trabalho. Em sentido horário: área de estudo total, Parque 
Nacional da Serra da Bocaina, fora da influencia do PNSB e Zona de Amortecimento do PNSB.
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de Macroclasses e Superclasses 

4 e 1986 aprovadas 

e superclasses, houve quatro cortes nos 

municípios integrantes da 

Zona de Amortecimento (ZA) do PNSB; e d) área 

estudo tem como objetivo acompanhar e 

estas diferentes dinâmicas: dentro da unidade de conservação, dentro da zona 

de amortecimento e fora da área de influência da UC (fora da da UC e de sua ZA). 

lizados neste trabalho. Em sentido horário: área de estudo total, Parque 
Nacional da Serra da Bocaina, fora da influencia do PNSB e Zona de Amortecimento do PNSB. 
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3.14 Quantificação d

 As imagens de macroclasses e superclasses foram vetorizados, sem 

polígonos. Os polígonos foram dissolvidos dentro das macroclasses e superclasses para 

facilitar os cálculos de áreas.

dissolvidos, houve o cálculo da área de cada macroclasse e superclasse para que as 

proporções e evoluções fossem posteriormente analisadas.

macroclasse e superclasse 

foram calculadas. 

 

3.15 Espacialização de Mudanças entre anos

 A espacialização das mudanças 

onde estão ocorrendo as mudanças ao longo do tempo.

geradas de macroclasses e superclasses, onde definiu

macroclasse e superclasse. Posteriormente, 

mais antigo o valor do pixel 

cada pixel, após esta subtração, 

definidos para cada superclasse e
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das áreas das Macroclasses e Superclasses

macroclasses e superclasses foram vetorizados, sem 

s polígonos foram dissolvidos dentro das macroclasses e superclasses para 

facilitar os cálculos de áreas. Com os arquivos de cada ano e cada local vetorizados e 

dissolvidos, houve o cálculo da área de cada macroclasse e superclasse para que as 

proporções e evoluções fossem posteriormente analisadas. Os percentuais 

macroclasse e superclasse ocupam dentro de cada recorte da área de estudo

ização de Mudanças entre anos 

A espacialização das mudanças tem o objetivo de entender não só o quanto, mas 

onde estão ocorrendo as mudanças ao longo do tempo. Para isso utilizou

s de macroclasses e superclasses, onde definiu-se valores para

e superclasse. Posteriormente, subtraiu-se do valor de cada 

pixel correspondente do rasters mais recente. O valor resultan

, após esta subtração, possibilita saber qual mudança ocorreu. Os valores 

superclasse e macroclasse estão na Tabela 25. 

 

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

através de sensoriamento remoto 

Página 48 de 136 

das Macroclasses e Superclasses 

macroclasses e superclasses foram vetorizados, sem simplificar os 

s polígonos foram dissolvidos dentro das macroclasses e superclasses para 

ano e cada local vetorizados e 

dissolvidos, houve o cálculo da área de cada macroclasse e superclasse para que as 

Os percentuais que cada 

ea de estudo e ano também 

tem o objetivo de entender não só o quanto, mas 

Para isso utilizou-se as imagens 

se valores para os pixels de cada 

do valor de cada pixel do raster 

mais recente. O valor resultante de 

mudança ocorreu. Os valores 
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 Os resultados da subtração entre as imagens 

Tabelas 26 e 27 expõem os valores resultantes para cada mudança dentro das 

macroclasses e superclasses, já indicando se a mudança foi neutra, positiva ou negativa 

em termos de conservação da cobertura florestal. Aqui houve a tomada de decisão de que 

sempre que a macroclasse ou superclasse 

mudança, esta seria indicada como

mudança. Também decidiu

"Naturalmente sem Vegetação" e

Regeneração" o resultado também será considerado neutro, pois o esperado da 

macroclasse "Naturalmente sem Vegetação" não seria tornar

uma área naturalmente vegetada não

 

 

Tabela 25: Valores atribuídos aos 

Superclasse Valor do Pixel

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

                           10 

Interferencia

Degradada 
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tados da subtração entre as imagens lustram a mudança ocorrida. As 

expõem os valores resultantes para cada mudança dentro das 

macroclasses e superclasses, já indicando se a mudança foi neutra, positiva ou negativa 

em termos de conservação da cobertura florestal. Aqui houve a tomada de decisão de que 

oclasse ou superclasse "Interferência" estivesse envolvida em alguma 

esta seria indicada como neutra, partindo-se da premissa de que não 

Também decidiu-se que quando houver mudanças entre a macroclasse 

"Naturalmente sem Vegetação" e as "Vegetação em Bom Estado" e "Vegetação em 

Regeneração" o resultado também será considerado neutro, pois o esperado da 

macroclasse "Naturalmente sem Vegetação" não seria tornar-se naturalmente vegetada ou 

uma área naturalmente vegetada não se tronaria uma área naturalmente sem vegetação.

 

Valores atribuídos aos pixels de cada macroclasse e superclasse. 

Valor do Pixel Macroclasses Valor do Pixel

                           10 
Vegetação em Bom 

Estado 

Vegetação em 

Regeneração 

Extensivamente 

Antropizadas 

Intensivamente 

Antropizadas 

Naturalmente sem 

vegetação 

Interferencias na 

Imagem
                      1 

                  100 

                         10 

                       100 

                           1 

                   1.000 

                 10.000 

               100.000 
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lustram a mudança ocorrida. As 

expõem os valores resultantes para cada mudança dentro das 

macroclasses e superclasses, já indicando se a mudança foi neutra, positiva ou negativa 

em termos de conservação da cobertura florestal. Aqui houve a tomada de decisão de que 

envolvida em alguma 

premissa de que não houve 

houver mudanças entre a macroclasse 

as "Vegetação em Bom Estado" e "Vegetação em 

Regeneração" o resultado também será considerado neutro, pois o esperado da 

se naturalmente vegetada ou 

ma área naturalmente sem vegetação. 

Valor do Pixel

                         10 

                       100 

                           1 

                   1.000 

                 10.000 

               100.000 
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Tabela 26: Valores da subtração entre valores de macroclasses, indicando o tipo de mudança.

Anterior

Interferência para

Naturalmente sem 

vegetação 
para

Vegetação em Bom 

Estado 
para

Vegetação em 

Regeneração 
para

Extensivamente 

Antropizadas
para

Intensivamente 

Antropizadas 
para
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res da subtração entre valores de macroclasses, indicando o tipo de mudança.

Posterior Valor do 

Interferência

Naturalmente sem vegetação 

Vegetação em Bom Estado 

Vegetação em Regeneração -999

Extensivamente Antropizadas -9.999

Intensivamente Antropizadas -99.999

Interferência

Naturalmente sem vegetação 

Vegetação em Bom Estado 

Vegetação em Regeneração -990

Extensivamente Antropizadas -9.990

Intensivamente Antropizadas -99.990

Interferência

Naturalmente sem vegetação 

Vegetação em Bom Estado 

Vegetação em Regeneração -900

Extensivamente Antropizadas -9.900

Intensivamente Antropizadas -99.900

Interferência

Naturalmente sem vegetação 

Vegetação em Bom Estado 

Vegetação em Regeneração 

Extensivamente Antropizadas -9.000

Intensivamente Antropizadas -99.000

Interferência 9.999

Naturalmente sem vegetação 9.990

Vegetação em Bom Estado 9.900

Vegetação em Regeneração 9.000

Extensivamente Antropizadas 

Intensivamente Antropizadas -90.000

Interferência 99.999

Naturalmente sem vegetação 99.990

Vegetação em Bom Estado 99.900

Vegetação em Regeneração 99.000

Extensivamente Antropizadas 90.000

Intensivamente Antropizadas 
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res da subtração entre valores de macroclasses, indicando o tipo de mudança.. 

Valor do Pixel Tipo de Mudança

0 Neutra

-9 Neutra

-99 Neutra

-999 Neutra

-9.999 Neutra

-99.999 Neutra

9 Neutra

0 Neutra

-90 Neutra

-990 Neutra

-9.990 Negativa

-99.990 Negativa

99 Neutra

90 Neutra

0 Neutra

-900 Negativa

-9.900 Negativa

-99.900 Negativa

999 Neutra

990 Neutra

900 Positiva

0 Negativa

-9.000 Negativa

-99.000 Negativa

9.999 Neutra

9.990 Positiva

9.900 Positiva

9.000 Positiva

0 Neutra

-90.000 Negativa

99.999 Neutra

99.990 Positiva

99.900 Positiva

99.000 Positiva

90.000 Positiva

0 Neutra
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3.16 Quantificação da Mudanças entre anos

 As imagens resultantes da subtração entre anos 

para o cálculo da área de cada mudança de Macroclasses e Superc

de cada tipo de mudança (positiva, neutra ou negativa) d

estudo também foram calculad

Tabela 27: Valores da subtração entre valores de superclasses, indicando o tipo de mudança.

Anterior

Degradada para

Interferência para

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação

para
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Quantificação da Mudanças entre anos 

As imagens resultantes da subtração entre anos foram vetorizad

de cada mudança de Macroclasses e Superclasses.

de cada tipo de mudança (positiva, neutra ou negativa) dentro de cada recorte da área de 

estudo também foram calculados. 

Valores da subtração entre valores de superclasses, indicando o tipo de mudança.

Posterior Valor do Pixel Tipo de Mudança

Interferência 0

Veg. e Nat. -9

Degradada -99

Interferência 9

Veg. e Nat. 0

Degradada -90 Negativa

Interferência 99

Veg. e Nat. 90 Positiva

Degradada 0

para

para

para
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vetorizadas e dissolvidaos 

lasses. Os percentuais 

entro de cada recorte da área de 

Valores da subtração entre valores de superclasses, indicando o tipo de mudança. 

Tipo de Mudança

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Negativa

Neutra

Positiva

Neutra
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4. Resultados e Discussões

4.1 Classificações em Classes, Macroclasses e Superclasses

4.1.1 Imagem de 2015 

 A classificação da imagem de 2015

resultados de acurácia total acima de 80% 

bom segundo. Portanto, de acordo com a metodologia definida para este estudo

validação, a classificação foi aprovada.

  Na matriz de confusão gerada para as 

constatar que as classes relacionadas a "Agropecuária e Solo Exposto" e a "Vegetação em 

Regeneração" tiveram os maiores números de erros, mas estes erros foram p

que compõem a mesma macroclasse e que de fato são muito similares.

 

 

 

 

 

 

 

 

 O resultado da classificação

resultado foi bom, correspondendo a realidade e 

urbano, praias e solo exposto do município de Areias

 

Tabela 28: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes da imagem de
verde os acertos 

Classes Sombra Agua Praia
Veg. em Bom 

Estado

Sombra 27 1 0 2

Agua 0 30 0 0

Praia 0 0 28 0

Veg. em Bom Estado 0 0 0 29

Veg. em Reg. - Interior 0 0 0 0

Veg.em Reg. - Litoral 0 0 0 4

Eucalipto 0 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Areias 0 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Interior 0 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Litoral 0 0 1 0

Queimadas 0 0 0 0

Urbano 0 0 0 0

Total Coluna                            

(amostras na Classe)
27 31 29 35
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ões 

Classificações em Classes, Macroclasses e Superclasses

 

lassificação da imagem de 2015 em 12 classes, foi bem sucedida, com 

total acima de 80% e Índice Kappa de 0,81, considerado muito 

Portanto, de acordo com a metodologia definida para este estudo

icação foi aprovada. 

Na matriz de confusão gerada para as 12 classes (Tabela 2

constatar que as classes relacionadas a "Agropecuária e Solo Exposto" e a "Vegetação em 

Regeneração" tiveram os maiores números de erros, mas estes erros foram p

que compõem a mesma macroclasse e que de fato são muito similares.

O resultado da classificação validado e pode ser visto na Figura 

correspondendo a realidade e tendo poucos erros 

solo exposto do município de Areias. 

 

Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes da imagem de 

Veg. em Bom 

Estado

Veg. em Reg. - 

Interior

Veg.em Reg. - 

Litoral
Eucalipto

Agrop. e Solo 

Exp. - Areias

Agrop. e Solo 

Exp. - Interior

Agrop. e Solo 

Exp. - Litoral

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

17 9 0 0 4 0

9 15 0 0 2 0

0 0 28 0 2 0

0 0 0 25 3 0

0 0 0 0 23 6

0 0 0 1 8 19

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

27 24 28 26 42 25
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Classificações em Classes, Macroclasses e Superclasses 

, foi bem sucedida, com 

Kappa de 0,81, considerado muito 

Portanto, de acordo com a metodologia definida para este estudo para a 

classes (Tabela 28), é possível 

constatar que as classes relacionadas a "Agropecuária e Solo Exposto" e a "Vegetação em 

Regeneração" tiveram os maiores números de erros, mas estes erros foram para classes 

que compõem a mesma macroclasse e que de fato são muito similares.  

Figura 25. Visualmente o 

tendo poucos erros de classes entre 

 2015. Em vermelho os erros e em 

Agrop. e Solo 

Exp. - Litoral
Queimadas Urbano

Total Linha   

(amostras por 

Classe)

Acurácia %

0 0 0 30 90,0%

0 0 0 30 100,0%

0 0 2 30 93,3%

0 0 0 30 96,7%

0 0 0 30 56,7%

0 0 0 30 50,0%

0 0 0 30 93,3%

0 0 2 30 83,3%

6 0 1 30 76,7%

19 0 1 30 63,3%

0 25 5 30 83,3%

0 0 30 30 100,0%

25 25 41 360 82,2%
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 Após a aprovação da classificação e o agrupamento das 12 classes em 

macroclasses e superclasses, foram calculadas a Matriz de Confusão e o Índice Kappa 

para as macroclasses. A 

demonstra que esse agrupamento reduziu o nú

para 26 em seis macroclasses), sendo 

"Vegetação em Regeneração

93% e o Índice Kappa 0,90, considerado muito bom. Esta melhora do Índice Kappa das 

macroclasses em relação as classes é esperado

mesmos e grande parte dos erros das classes ocorre

macroclasses. 

Figura 25: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo M
em 12 classes, 
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Após a aprovação da classificação e o agrupamento das 12 classes em 

macroclasses e superclasses, foram calculadas a Matriz de Confusão e o Índice Kappa 

 matriz de confusão gerada para as macroclasses

ue esse agrupamento reduziu o número de erros (64 quando em 12 classes 

em seis macroclasses), sendo a macroclasse com mais erros em percentagem 

Regeneração" (10 erros em 60 amostras = 16,7%). 

93% e o Índice Kappa 0,90, considerado muito bom. Esta melhora do Índice Kappa das 

macroclasses em relação as classes é esperado, visto que os pontos de teste são os 

mesmos e grande parte dos erros das classes ocorrem dentro das que compõem as 

: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer)da imagem de Landsat
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Após a aprovação da classificação e o agrupamento das 12 classes em 

macroclasses e superclasses, foram calculadas a Matriz de Confusão e o Índice Kappa 

macroclasses (Tabela 29) 

quando em 12 classes 

a macroclasse com mais erros em percentagem 

 A acurácia atingiu 

93% e o Índice Kappa 0,90, considerado muito bom. Esta melhora do Índice Kappa das 

, visto que os pontos de teste são os 

m dentro das que compõem as 

xVer)da imagem de Landsat 8 (OLI) de 2015 
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 A imagem com o 

Figura 26 e a do agrupamento em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 

MacroClasses Interferência
Naturalmente 

sem Vegetação

Interferência 27

Naturalmente 

sem Vegetação
0

Vegetação em 

Bom Estado
0

Vegetação em 

Regeneração
0

Extensivamente 

Antropizada
0

Intensivamente 

Antropizada
0

Total coluna 27

Figura 26: Resultado da reclassificação da imagem de Landsat 8 (OLI) de 2015,
macroclasses. 
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 agrupamento das classes em seis macroclasses

a do agrupamento em quatro superclasses está na Figura 27

: Matriz de Confusão gerada para a classificação em seis macroclasses da imagem de 2015.
Naturalmente 

sem Vegetação

Vegetação em 

Bom Estado

Vegetação em 

Regeneração

Extensivamente 

Antropizada

Intensivamente 

Antropizada

1 2 0 0

58 0 0 0

0 29 1 0

0 4 50 6

1 0 0 140

0 0 0 0

60 35 51 146

: Resultado da reclassificação da imagem de Landsat 8 (OLI) de 2015, agrupa
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agrupamento das classes em seis macroclasses está ilustrada na 

7. 

imagem de 2015. 
Intensivamente 

Antropizada
Total Linha  Acurácia %

0 30 90,0%

2 60 96,7%

0 30 96,7%

0 60 83,3%

9 150 93,3%

30 30 100,0%

41 360 93%

agrupadas as classes em seis 
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Figura 27: Resultado da reclassificação da imagem de Landsat 8 (OLI) de 2015,
três superclasses. 
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: Resultado da reclassificação da imagem de Landsat 8 (OLI) de 2015, agrupa
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agrupadas as macroclasses em 
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4.1.2 Imagem de 2006  

 A classificação da imagem de 2006

e Índice Kappa com o valor de 0,81, considerado muito bom.

metodologia definida para este estudo para a validação, a classificação foi aprovada.

 Assim como em 2015, a

(Tabela 30) expõe que as classes relacionadas a "Agropecuária e Solo Exposto" e a 

"Vegetação em Regeneração" tiveram os maiores números de erros, 

sua maioria entre classes que compõem a mesma macroclasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os resultados 2006 

vistos na Figura 28. 

 

 

 

 

Tabela 30: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes da imagem de 20
verde os acertos 

Classes Sombra Agua Praia
Veg. em Bom 

Estado

Sombra 30 0 0 0

Agua 1 26 1 0

Praia 0 0 28 0

Veg. em Bom Estado 0 0 0 29

Veg. em Reg. - Interior 0 0 0 0

Veg.em Reg. - Litoral 0 0 0 0

Eucalipto 0 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Areias 0 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Interior 0 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Litoral 0 0 0 0

Queimadas 0 0 0 0

Urbano 0 0 0 0

       Total Coluna                      

(amostras na Classe)
31 26 29 29
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lassificação da imagem de 2006 em 12 classes, obteve acurácia acima de 80% 

e Índice Kappa com o valor de 0,81, considerado muito bom. Portanto, de acordo com a 

metodologia definida para este estudo para a validação, a classificação foi aprovada.

o em 2015, a matriz de confusão gerada para as 12 

as classes relacionadas a "Agropecuária e Solo Exposto" e a 

"Vegetação em Regeneração" tiveram os maiores números de erros, sendo

es que compõem a mesma macroclasse.  

Os resultados 2006 para as 12 classes ficaram visualmente bons e

Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes da imagem de 20

Veg. em Bom Veg. em Reg. - 

Interior

Veg.em Reg. - 

Litoral
Eucalipto

Agrop. e Solo 

Exp. - Areias

Agrop. e Solo 

Exp. - Interior

Agrop. e Solo 

Exp. - Litoral

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2

0 0 0 0 0

1 0 0 0 0

11 19 0 0 0

11 19 0 0 0

2 6 22 0 0

0 0 0 23 7

0 0 0 1 28

0 0 0 0 10

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

25 44 22 24 47
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em 12 classes, obteve acurácia acima de 80% 

Portanto, de acordo com a 

metodologia definida para este estudo para a validação, a classificação foi aprovada. 

12 classes de 2006 

as classes relacionadas a "Agropecuária e Solo Exposto" e a 

sendo estes erros em 

ficaram visualmente bons e podem ser 

Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes da imagem de 2006. Em vermelho os erros e em 

Agrop. e Solo 

Exp. - Litoral
Queimadas Urbano

Total Linha   

(amostras por 

Classe)

Acurácia %

0 0 0 30 100,0%

0 0 0 30 86,7%

0 0 2 30 93,3%

0 0 0 30 96,7%

0 0 0 30 36,7%

0 0 0 30 63,3%

0 0 0 30 73,3%

0 0 0 30 76,7%

1 0 0 30 93,3%

20 0 0 30 66,7%

0 30 0 30 100,0%

0 0 30 30 100,0%

21 30 32 360 82,2%
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 A matriz de confusão gerada para as macroclasses (Tabela 3

do número de erros (64 quando em 12 classes e 14 em seis macroclasses) e uma acurácia 

total de 96%. O Índice Kappa para as seis macroclasses foi de 0,95,

de 2015, e considerado muito bom

 

Figura 28: Resultado da classificação 
em 12 classes. 
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A matriz de confusão gerada para as macroclasses (Tabela 31

erros (64 quando em 12 classes e 14 em seis macroclasses) e uma acurácia 

O Índice Kappa para as seis macroclasses foi de 0,95, superior ao resultado 

considerado muito bom. 

 

: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer) da imagem de Landsat 5 (TM) de 2006 
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1) mostra a redução 

erros (64 quando em 12 classes e 14 em seis macroclasses) e uma acurácia 

superior ao resultado 

(algoritmo MaxVer) da imagem de Landsat 5 (TM) de 2006 
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 Os mapas das classificações em seis macroclasse

vistos nas Figuras 29 e 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 31: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 

MacroClasses Interferência
Naturalmente 

sem Vegetação

Interferência 30

Naturalmente 

sem Vegetação
1

Vegetação em 

Bom Estado
0

Vegetação em 

Regeneração
0

Extensivamente 

Antropizada
0

Intensivamente 

Antropizada
0

Total coluna 31

Figura 29: Resultado da reclassificação da imagem de Landsat 
macroclasses. 
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Os mapas das classificações em seis macroclasses e quatro superclasses podem ser 

30 respectivamente. 

: Matriz de Confusão gerada para a classificação em seis macroclasses da imagem de 20
Naturalmente 

sem Vegetação

Vegetação em 

Bom Estado

Vegetação em 

Regeneração

Extensivamente 

Antropizada

Intensivamente 

Antropizada

0 0 0 0

55 0 0 2

0 29 1 0

0 0 60 0

0 0 8 142

0 0 0 0

55 29 69 144

: Resultado da reclassificação da imagem de Landsat 5 (TM) de 2006, agrupa
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s e quatro superclasses podem ser 

macroclasses da imagem de 2006. 
Intensivamente 

Antropizada
Total Linha  Acurácia %

0 30 100,0%

2 60 91,7%

0 30 96,7%

0 60 100,0%

0 150 94,7%

30 30 100,0%

32 360 96%

agrupadas as classes em seis 
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Figura 30: Resultado da reclassificação da imagem de Landsat 
quatro superclasses. 
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reclassificação da imagem de Landsat 5 (TM) de 2006, agrupa
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agrupadas as macroclasses em 
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4.1.3 Imagem de 1994 

 A classificação da imagem de 1994

valor de 0,85, considerado muito bom.

para este estudo para a validação, a classificação foi aprovada.

 Na Matriz de Confusão (Tabela 

86,7%. A classe com menor percentagem de acertos a "Vegetação em Regeneração 

Interior" (56,7%), sendo que grande parte 

Regeneração - Litoral" que compõe a mesma macroclasse.

 

 

 

 

 

 

 

 Os resultados da classificação 

satisfatórios, com uma falha

resultados. Foi possível 

pontuada em algumas áreas de outros tipos de vegetação.

 

Tabela 32: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes da imagem de 1994.

Classes Sombra Agua Praia
Veg. em Bom 

Estado

Sombra 29 0 0 1

Agua 1 28 0 0

Praia 0 0 29 0

Veg. em Bom Estado 0 0 0 29

Veg. em Reg. - Interior 0 0 0 3

Veg.em Reg. - Litoral 0 0 0 0

Eucalipto 0 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Areias 0 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Interior 0 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Litoral 0 0 0 0

Queimadas 0 0 0 0

Urbano 0 0 1 0

              Total Coluna               

(amostras na Classe)
30 28 30 33
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A classificação da imagem de 1994 em 12 classes obteve o Índice Kappa com o 

valor de 0,85, considerado muito bom. Portanto, de acordo com a metodologia definida 

para este estudo para a validação, a classificação foi aprovada. 

Na Matriz de Confusão (Tabela 32), a acurácia geral dos pontos teste foi de 

86,7%. A classe com menor percentagem de acertos a "Vegetação em Regeneração 

Interior" (56,7%), sendo que grande parte destes erros está na classe "Vegetação 

Litoral" que compõe a mesma macroclasse. 

Os resultados da classificação em 12 classes (Figura 31) ficaram visualmente 

satisfatórios, com uma falha na imagem ficando visível, mas sem comprometer os 

 perceber também que classe "Eucalipto" também apareceu 

pontuada em algumas áreas de outros tipos de vegetação. 

 

: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes da imagem de 1994.

Veg. em Bom 

Estado

Veg. em Reg. - 

Interior

Veg.em Reg. - 

Litoral
Eucalipto

Agrop. e Solo 

Exp. - Areias

Agrop. e Solo 

Exp. - Interior

Agrop. e Solo 

Exp. - Litoral

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1

0 0 0 0 0

29 0 1 0 0 0

17 7 0 0 0

3 27 0 0 0

1 4 25 0 0

0 0 0 22 8

0 0 0 3 23

1 0 0 1 1

0 0 0 0 0

0 0 0 0 2

33 22 39 25 26 35
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em 12 classes obteve o Índice Kappa com o 

acordo com a metodologia definida 

), a acurácia geral dos pontos teste foi de 

86,7%. A classe com menor percentagem de acertos a "Vegetação em Regeneração - 

erros está na classe "Vegetação 

) ficaram visualmente 

, mas sem comprometer os 

classe "Eucalipto" também apareceu 

: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes da imagem de 1994. 

Agrop. e Solo 

Exp. - Litoral
Queimadas Urbano

Total Linha   

(amostras por 

Classe)

Acurácia %

0 0 0 30 96,7%

0 0 0 30 93,3%

0 0 1 30 96,7%

0 0 0 30 96,7%

3 0 0 30 56,7%

0 0 0 30 90,0%

0 0 0 30 83,3%

0 0 0 30 73,3%

4 0 0 30 76,7%

27 0 0 30 90,0%

0 30 0 30 100,0%

1 0 26 30 86,7%

35 30 27 360 86,7%
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 Na validação das classificação em seis macroclasses a 

apresentou uma acurácia geral de 94%

0,92, considerado muito bom. 

 

 

 

 

 

Tabela 33: Matriz de Confusão gerada para a classificação em seis macroclasses da imagem de 1994.

MacroClasses Interferência
Naturalmente 

sem Vegetação

Interferência 29

Naturalmente 

sem Vegetação
1

Vegetação em 

Bom Estado
0

Vegetação em 

Regeneração
0

Extensivamente 

Antropizada
0

Intensivamente 

Antropizada
0

Total coluna 30

Figura 31: Resultado da classificação 
em 12 classes. 
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Na validação das classificação em seis macroclasses a Mat

apresentou uma acurácia geral de 94% (Tabela 33) e o Índice Kappa obteve o valor de 

0,92, considerado muito bom.  

 

: Matriz de Confusão gerada para a classificação em seis macroclasses da imagem de 1994.
Naturalmente 

sem Vegetação

Vegetação em 

Bom Estado

Vegetação em 

Regeneração

Extensivamente 

Antropizada

Intensivamente 

0 1 0 0

57 0 0 1

0 29 1 0

0 3 54 3

0 0 6 144

1 0 0 3

58 33 61 151

: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer) da imagem de Landsat 5 (TM) de 
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Matriz de Confusão 

Índice Kappa obteve o valor de 

: Matriz de Confusão gerada para a classificação em seis macroclasses da imagem de 1994. 
Intensivamente 

Antropizada
Total Linha  Acurácia %

0 30 96,7%

1 60 95,0%

0 30 96,7%

0 60 90,0%

0 150 96,0%

26 30 86,7%

27 360 94%

mo MaxVer) da imagem de Landsat 5 (TM) de 1994 
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 Os resultados do 

superclasses podem ser vistos nas Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Resultado da classificação 
1994 agrupado em seis macroclasses
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 agrupamento das classes em seis macroclasses e em quatro 

podem ser vistos nas Figuras 32 e 33. 

 

: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer)da imagem de Landsat 5 
macroclasses. 
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agrupamento das classes em seis macroclasses e em quatro 

(algoritmo MaxVer)da imagem de Landsat 5 (TM) de 
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Figura 33: Resultado da classificação 
1994 agrupado em três superclasses.
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: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer)da imagem de Landsat 5 (TM) de 
classes. 
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(algoritmo MaxVer)da imagem de Landsat 5 (TM) de 
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4.1.4 Classificação - Imagem de 1986

 A classificação da imagem de 1986

Índice Kappa, o menor de todas as imagens, mas considerado bom.

com a metodologia definida para este estudo para a validação, a classificação foi 

aprovada. 

 A Matriz de Confusão (Tabela 

valor alto, mas o mais baixo dentre as classificações feitas neste estudo. Isto pode ser 

resultado da qualidade da imagem ou na qualidade das amostras. As classes com menor 

número de acertos foram as relacionadas à vegetação em regeneração e à agropecuária e 

solo exposto, mas todos os erros foram dentro da

 

 

 

 

 

 

 

 Os resultados da classificação da imagem Landsat 5 de 19

pode ser visto na Figura 34

 

 

Tabela 34: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes 

Classes Sombra Agua Praia
Veg. em Bom 

Estado

Sombra 28 0 0

Agua 3 27 0

Praia 0 0 29

Veg. em Bom Estado 0 0 0 28

Veg. em Reg. - Interior 0 0 0

Veg.em Reg. - Litoral 0 0 0

Eucalipto 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Areias 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Interior 0 0 0

Agrop. e Solo Exp. - Litoral 0 0 0

Queimadas 0 0 0

Urbano 0 0 0

              Total Coluna               

(amostras na Classe)
31 27 29 31
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Imagem de 1986 

A classificação da imagem de 1986 em 12 classes obteve o valor de 0,80 no 

Índice Kappa, o menor de todas as imagens, mas considerado bom. Portanto, de acordo 

definida para este estudo para a validação, a classificação foi 

A Matriz de Confusão (Tabela 34) apresentou uma acurácia total de 81,7%, um 

valor alto, mas o mais baixo dentre as classificações feitas neste estudo. Isto pode ser 

lidade da imagem ou na qualidade das amostras. As classes com menor 

de acertos foram as relacionadas à vegetação em regeneração e à agropecuária e 

solo exposto, mas todos os erros foram dentro das respectivas macroclasse

classificação da imagem Landsat 5 de 1986

34. 

 

: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 12 classes da imagem de 1986.

Veg. em Bom 

Estado

Veg. em Reg. - 

Interior

Veg.em Reg. - 

Litoral
Eucalipto

Agrop. e Solo 

Exp. - Areias

Agrop. e Solo 

Exp. - Interior

Agrop. e Solo 

Exp. - Litoral

2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

28 0 2 0 0 0

0 19 11 0 0 0

0 16 14 0 0 0

1 0 7 22 0 0

0 0 0 0 20 10

0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 2

31 35 34 22 22 35
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em 12 classes obteve o valor de 0,80 no 

Portanto, de acordo 

definida para este estudo para a validação, a classificação foi 

) apresentou uma acurácia total de 81,7%, um 

valor alto, mas o mais baixo dentre as classificações feitas neste estudo. Isto pode ser 

lidade da imagem ou na qualidade das amostras. As classes com menor 

de acertos foram as relacionadas à vegetação em regeneração e à agropecuária e 

macroclasses.  

86 para as 12 classes 

da imagem de 1986. 

Agrop. e Solo 

Exp. - Litoral
Queimadas Urbano

Total Linha   

(amostras por 

Classe)

Acurácia %

0 0 0 30 93,3%

0 0 0 30 90,0%

0 0 1 30 96,7%

0 0 0 30 93,3%

0 0 0 30 63,3%

0 0 0 30 46,7%

0 0 0 30 73,3%

0 0 0 30 66,7%

8 0 0 30 73,3%

28 0 0 30 93,3%

0 30 0 30 100,0%

0 0 27 30 90,0%

36 30 28 360 81,7%
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 Os resultados da Matriz de Confusão das seis macroclasses no ano de 1986

(Tabela 35) apresentaram uma acurácia alta, de 95%. A macroclasse com maio

de erros foi a "Urbana", com três erros em 30.

"Vegetação em Regeneração" possui 100% de acurácia, enquanto as classes que as 

compões obtiveram menos de 65% cada, demonstrando que todos os erros 

foram dentro da macroclasse.

0,93, considerado muito bom e 0,13 maior do que o valor calculado para as 12 classes 

que compõem estas macroclasses.

 

Figura 34: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer) da imagem de Landsat 5 (TM) de 
1986 em 12 classes. 
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Os resultados da Matriz de Confusão das seis macroclasses no ano de 1986

apresentaram uma acurácia alta, de 95%. A macroclasse com maio

de erros foi a "Urbana", com três erros em 30. Interessante notar que a macroclasse 

"Vegetação em Regeneração" possui 100% de acurácia, enquanto as classes que as 

compões obtiveram menos de 65% cada, demonstrando que todos os erros 

am dentro da macroclasse. O índice Kappa para as macroclasses de 1986 totalizou 

0,93, considerado muito bom e 0,13 maior do que o valor calculado para as 12 classes 

que compõem estas macroclasses. 

 

: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer) da imagem de Landsat 5 (TM) de 
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Os resultados da Matriz de Confusão das seis macroclasses no ano de 1986 

apresentaram uma acurácia alta, de 95%. A macroclasse com maior número 

Interessante notar que a macroclasse 

"Vegetação em Regeneração" possui 100% de acurácia, enquanto as classes que as 

compões obtiveram menos de 65% cada, demonstrando que todos os erros das classes 

O índice Kappa para as macroclasses de 1986 totalizou 

0,93, considerado muito bom e 0,13 maior do que o valor calculado para as 12 classes 

: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer) da imagem de Landsat 5 (TM) de 
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 As Figuras 35 e 36

seis macroclasses e três superclasses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MacroClasses Interferência
Naturalmente 

sem Vegetação

Interferência 28

Naturalmente 

sem Vegetação
3

Vegetação em 

Bom Estado
0

Vegetação em 

Regeneração
0

Extensivamente 

Antropizada
0

Intensivamente 

Antropizada
0

Total coluna 31

Tabela 35: Matriz de Confusão gerada para a classificação em 

Figura 35: Resultado da classificação 
1986 agrupado em seis macroclasses.
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36 expõem os mapas resultado do agrupamento das classes em 

superclasses da imagem de 1986. 

Naturalmente 

sem Vegetação

Vegetação em 

Bom Estado

Vegetação em 

Regeneração

Extensivamente 

Antropizada

Intensivamente 

0 2 0 0

56 0 0 0

0 28 2 0

0 0 60 0

0 1 7 142

0 0 0 3

56 31 69 145

: Matriz de Confusão gerada para a classificação em seis macroclasses da imagem de 1986.

ultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer)da imagem de Landsat 5 (TM) de 
macroclasses. 
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agrupamento das classes em 

Intensivamente 

Antropizada
Total Linha  Acurácia %

0 30 93,3%

1 60 93,3%

0 30 93,3%

0 60 100,0%

0 150 94,7%

27 30 90,0%

28 360 95%

classes da imagem de 1986. 

(algoritmo MaxVer)da imagem de Landsat 5 (TM) de 
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Figura 36: Resultado da classificação 
1986 agrupado em três superclas
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: Resultado da classificação pixel a pixel (algoritmo MaxVer)da imagem de Landsat 5 (TM) de 
classes. 
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(algoritmo MaxVer)da imagem de Landsat 5 (TM) de 
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4.2 Quantificação de Macroclasses e Superclasses

4.2.1 Macroclasses 

 Os resultados da quantificação das 

2015 e o cálculo da percentagem de 

recorte da área de estudo estão expostos nas Tabelas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Áreas antropizadas, tanto intensivamente quanto extensivamente, também 

demonstram relação com a influência do PNSB, tendo maiores proporções nas áreas fora, 

seguidas pela Zona de Amortecimento e as menores proporções no interior do Parque 

Nacional. 

 

 

 

MacroClasses Área (ha)

Interferência na Imagem 5.823,84      

Naturalmente sem Vegetação 5.011,25      

Vegetação em Bom Estado 245.665,89  

Vegetação em Regeneração 92.908,84    

Extensivamente Antropizadas 234.535,44  

Inensivamente Antropizadas 10.080,94    

Total 594.026,19  

Municípios (Total)

Tabela 38: Áreas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA)

Tabela 37: Áreas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA)

MacroClasses Área (ha)

Interferência na Imagem 14.883,33    

Naturalmente sem Vegetação 4.429,10      

Vegetação em Bom Estado 246.536,66  

Vegetação em Regeneração 65.277,91    

Extensivamente Antropizadas 251.288,83  

Inensivamente Antropizadas 11.540,14    

Total 593.955,97  

Municípios (Total)

Tabela 36: Areas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA)

MacroClasses Área (ha)

Interferência na Imagem 12.438,96    

Naturalmente sem Vegetação 4.506,87      

Vegetação em Bom Estado 241.309,44  

Vegetação em Regeneração 77.379,37    

Extensivamente Antropizadas 249.537,50  

Inensivamente Antropizadas 8.792,60      

Total 593.964,73  

Municípios (Total)
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.2 Quantificação de Macroclasses e Superclasses 

Os resultados da quantificação das áreas das macroclasses de 1986, 1994,

2015 e o cálculo da percentagem de participação de cada uma delas dentro de cada 

estão expostos nas Tabelas de 36 a 39.  

Áreas antropizadas, tanto intensivamente quanto extensivamente, também 

ão com a influência do PNSB, tendo maiores proporções nas áreas fora, 

seguidas pela Zona de Amortecimento e as menores proporções no interior do Parque Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local

5.823,84 1,0% 2.071,42      2,0% 1.497,29      

5.011,25 0,8% 82,61           0,1% 1.664,49      

245.665,89 41,4% 75.996,85    73,1% 78.607,23    

92.908,84 15,6% 17.105,80    16,5% 36.539,51    

234.535,44 39,5% 8.463,25      8,1% 73.658,12    

10.080,94 1,7% 175,14         0,2% 2.895,19      

594.026,19 100,0% 103.895,08  100,0% 194.861,83  

ZAMunicípios (Total) PNSB

reas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA) no ano de 2006. 

reas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA) no ano de 1994. 

Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local

14.883,33 2,5% 4.895,51      4,7% 4.022,30      

4.429,10 0,7% 95,65           0,1% 1.458,48      

246.536,66 41,5% 72.948,31    70,2% 78.025,54    

65.277,91 11,0% 12.280,86    11,8% 25.905,85    

251.288,83 42,3% 13.395,76    12,9% 81.644,28    

11.540,14 1,9% 264,55         0,3% 3.798,39      

593.955,97 100,0% 103.880,63  100,0% 194.854,84  

ZA

Área (ha) e % das 6 Macroclasses em cada Local - 1994

Municípios (Total) PNSB

reas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA) no ano de 1986. 

Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local

12.438,96 2,1% 4.222,80      4,1% 3.356,15      

4.506,87 0,8% 67,07           0,1% 1.448,59      

241.309,44 40,6% 70.676,80    68,0% 76.193,94    

77.379,37 13,0% 16.751,10    16,1% 29.660,39    

249.537,50 42,0% 11.934,01    11,5% 81.315,66    

8.792,60 1,5% 234,94         0,2% 2.873,65      

593.964,73 100,0% 103.886,72  100,0% 194.848,37  

ZAMunicípios (Total) PNSB
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de 1986, 1994, 2006 e 

participação de cada uma delas dentro de cada 

Áreas antropizadas, tanto intensivamente quanto extensivamente, também 

ão com a influência do PNSB, tendo maiores proporções nas áreas fora, 

seguidas pela Zona de Amortecimento e as menores proporções no interior do Parque % do Local Área (ha) % do Local

0,8% 2.255,13      0,8%

0,9% 3.264,14      1,1%

40,3% 91.061,81    30,8%

18,8% 39.263,53    13,3%

37,8% 152.414,07  51,6%

1,5% 7.010,61      2,4%

100,0% 295.269,28  100,0%

Fora do PNSB e da ZA

reas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 

reas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 

% do Local Área (ha) % do Local

2,1% 5.965,52      2,0%

0,7% 2.874,97      1,0%

40,0% 95.562,82    32,4%

13,3% 27.091,20    9,2%

41,9% 156.248,78  52,9%

1,9% 7.477,20      2,5%

100,0% 295.220,50  100,0%

Fora do PNSB e da ZA

reas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 

% do Local Área (ha) % do Local

1,7% 4.860,01      1,6%

0,7% 2.991,21      1,0%

39,1% 94.438,70    32,0%

15,2% 30.967,89    10,5%

41,7% 156.287,83  52,9%

1,5% 5.684,01      1,9%

100,0% 295.229,64  100,0%

Fora do PNSB e da ZA
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 Os resultados demonstram inicialmente que algumas macroclasses ocupam 

pequenas áreas da área de estudo. "Interferência na imagem", "Naturalmente sem 

vegetação" e "Intensivamente antrop

estudo. 

 No Parque Nacional da Serra da Bocaina a macroclasse 

Estado" é dominante, sempre 

Amortecimento há um equilíbrio entre a 

"Extensivamente Antropizada". Fora da influência do PNSB é a macroclasse  

"Extensivamente Antropizada"

que há em 1986 e que se repete nos anos subsequentes. Quanto maior a influencia do 

PNSB sobre o recorte da área de estudo, maior é a percentagem de 

Estado"; quanto menor a influência do PNSB, maior é a 

"Extensivamente e Intensivamente antropizadas".

macroclasse em cada recorte da área de estudo feitos para todos os anos (Figuras de 

40) este padrão pode ser melhor observado.

 

 

 

 

Tabela 39: Áreas e distribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA)

MacroClasses Área (ha)

Interferência na Imagem 6.185,07      

Naturalmente sem Vegetação 4.876,65      

Vegetação em Bom Estado 283.377,78  

Vegetação em Regeneração 78.188,31    

Extensivamente Antropizadas 213.850,89  

Inensivamente Antropizadas 7.657,29      

Total 594.135,99  
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Os resultados demonstram inicialmente que algumas macroclasses ocupam 

s da área de estudo. "Interferência na imagem", "Naturalmente sem 

vegetação" e "Intensivamente antropizadas" juntas nunca superaram

Parque Nacional da Serra da Bocaina a macroclasse "Vegetação em Bom 

é dominante, sempre ocupando mais de 65% de sua área. Na Zona de 

Amortecimento há um equilíbrio entre a "Vegetação em Bom Estado"

"Extensivamente Antropizada". Fora da influência do PNSB é a macroclasse  

"Extensivamente Antropizada" é a mais abundante. Esta constatação ex

que há em 1986 e que se repete nos anos subsequentes. Quanto maior a influencia do 

PNSB sobre o recorte da área de estudo, maior é a percentagem de "Vegetação em Bom 

menor a influência do PNSB, maior é a percentagem de áreas 

Extensivamente e Intensivamente antropizadas". Nos gráficos das percentagens de cada 

macroclasse em cada recorte da área de estudo feitos para todos os anos (Figuras de 

) este padrão pode ser melhor observado. 

 

ribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA) no ano de 2015. 

Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local Área (ha)

6.185,07 1,0% 1.986,75      1,9% 1.603,17      

4.876,65 0,8% 96,12           0,1% 1.612,44      

283.377,78 47,7% 78.747,21    75,8% 90.067,59    

78.188,31 13,2% 14.031,99    13,5% 30.323,16    

213.850,89 36,0% 8.923,41      8,6% 68.704,38    

7.657,29 1,3% 121,59         0,1% 2.638,44      

594.135,99 100,0% 103.907,07  100,0% 194.949,18  

ZAMunicípios (Total) PNSB

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

através de sensoriamento remoto 

Página 69 de 136 

Os resultados demonstram inicialmente que algumas macroclasses ocupam 

s da área de estudo. "Interferência na imagem", "Naturalmente sem 

izadas" juntas nunca superaram 5,5% da área de 

"Vegetação em Bom 

ocupando mais de 65% de sua área. Na Zona de 

"Vegetação em Bom Estado" e a 

"Extensivamente Antropizada". Fora da influência do PNSB é a macroclasse  

Esta constatação expõe um padrão 

que há em 1986 e que se repete nos anos subsequentes. Quanto maior a influencia do 

"Vegetação em Bom 

percentagem de áreas 

Nos gráficos das percentagens de cada 

macroclasse em cada recorte da área de estudo feitos para todos os anos (Figuras de 37 a 

ribuição percentual de cada macroclasse em cada local (Municípios de Entorno, do 

% do Local Área (ha) % do Local

0,8% 2.595,15      0,9%

0,8% 3.168,09      1,1%

46,2% 114.562,98  38,8%

15,6% 33.833,16    11,5%

35,2% 136.223,10  46,1%

1,4% 4.897,26      1,7%

100,0% 295.279,74  100,0%

ZA Fora do PNSB e da ZA
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Figura 39: Gráfico  da distribuição percentual 
macroclasses dentro dos Municípios, do PNSB, da sua 
ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 2006
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Figura 37: Gráfico  da distribuição percentual destas 
macroclasses dentro dos Municípios de Entorno, do 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA
1986. 
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Figura 40: Gráfico da distribuição percentual 
macroclasses dentro dos Municípios, do PNSB, da sua ZA 
e fora do PNSB e da ZA no ano de 2015
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: Gráfico  da distribuição percentual de 
macroclasses dentro dos Municípios, do PNSB, da sua 

no ano de 2006. 

Fora PNSB e ZA

Interferência na Imagem
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Extensivamente 
Antropizadas

Inensivamente 
Antropizadas

Figura 38: Gráfico  da distribuição percentual destas 
macroclasses dentro dos Municíp
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA
1994. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Municípios (Total) PNSB ZA

: Gráfico  da distribuição percentual destas 
macroclasses dentro dos Municípios de Entorno, do 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 

Fora PNSB e ZA
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: Gráfico da distribuição percentual de 
macroclasses dentro dos Municípios, do PNSB, da sua ZA 

no ano de 2015. 

Fora PNSB e ZA
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: Gráfico  da distribuição percentual destas 
macroclasses dentro dos Municípios de Entorno, do 
PNSB, da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 

Fora PNSB e ZA
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4.2.2 Superclasses 

 A quantificação das áreas das superclasses de 1986, 1994, 2006 e 2015 e a 

percentagem de participação de cada uma dentro de cada recorte da área de estudo estão 

expostos nas Tabelas de 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 42: Áreas e distribuição percentual de cada 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA)

Área (ha)

Interferência 5.823,84     

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

343.585,98 

Degradada 244.616,38 

Total 594.026,19 

SuperClasses
Municípios (Total)

Tabela 41: Áreas e distribuição percentual de superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, da sua 
ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 199

Área (ha)

Interferência 14.883,33   

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

316.243,67 

Degradada 262.828,97 

Total 593.955,97 

Municípios (Total)
SuperClasses

Tabela 43: Áreas e distribuição percentual de cada 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA)

Área (ha)

Interferência 6.185,07     

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

366.442,74 

Degradada 221.508,18 

Total 594.135,99 

Municípios (Total)
SuperClasses

Tabela 40: Áreas e distribuição percentual de superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, da sua 
ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 19

Área (ha) % do Local

Interferência 12.438,96   

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

323.195,68 

Degradada 258.330,10 

Total 593.964,73 

SuperClasses
Municípios (Total)
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A quantificação das áreas das superclasses de 1986, 1994, 2006 e 2015 e a 

percentagem de participação de cada uma dentro de cada recorte da área de estudo estão 

40 a 43.  

eas e distribuição percentual de cada superclasse em cada local (Municípios de Entorno, do PNSB, 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA) no ano de 2006. 

% do Local Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local

1,0% 2.071,42     2,0% 1.497,29     

57,8% 93.185,26   89,7% 116.811,24 59,9%

41,2% 8.638,40     8,3% 76.553,31   39,3%

100% 103.895,08 100% 194.861,83 100%

Municípios (Total) PNSB ZA

istribuição percentual de superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, da sua 
B e da ZA no ano de 1994. 

% do Local Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local

2,5% 4.895,51     4,7% 4.022,30     2,1%

53,2% 85.324,81   82,1% 105.389,87 54,1%

44,3% 13.660,31   13,2% 85.442,68   43,8%

100% 103.880,63 100% 194.854,84 100%

Municípios (Total) PNSB ZA

reas e distribuição percentual de cada superclasse em cada local (Municípios de Entorno, do PNSB, 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA) no ano de 2015. 

% do Local Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local

1,0% 1.986,75     1,9% 1.603,17     0,8%

61,7% 92.875,32   89,4% 122.003,19 62,6%

37,3% 9.045,00     8,7% 71.342,82   36,6%

100% 103.907,07 100% 194.949,18 100%

Municípios (Total) PNSB ZA

stribuição percentual de superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, da sua 
ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 1986. 

% do Local Área (ha) % do Local Área (ha) % do Local

2,1% 4.222,80     4,1% 3.356,15     1,7%

54,4% 87.494,97   84,2% 107.302,91 55,1%

43,5% 12.168,95   11,7% 84.189,31   43,2%

100% 103.886,72 100% 194.848,37 100%

Municípios (Total) PNSB ZA
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A quantificação das áreas das superclasses de 1986, 1994, 2006 e 2015 e a 

percentagem de participação de cada uma dentro de cada recorte da área de estudo estão 

classe em cada local (Municípios de Entorno, do PNSB, 

% do Local Área (ha) % do Local

0,8% 2.255,13     0,8%

59,9% 133.589,48 45,2%

39,3% 159.424,68 54,0%

100% 295.269,28 100%

Fora do PNSB e da ZA

istribuição percentual de superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, da sua 

% do Local Área (ha) % do Local

2,1% 5.965,52     2,0%

54,1% 125.528,99 42,5%

43,8% 163.725,99 55,5%

100% 295.220,50 100%

Fora do PNSB e da ZA

ada local (Municípios de Entorno, do PNSB, 

% do Local Área (ha) % do Local

0,8% 2.595,15     0,9%

62,6% 151.564,23 51,3%

36,6% 141.120,36 47,8%

100% 295.279,74 100%

Fora do PNSB e da ZA

stribuição percentual de superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, da sua 

% do Local Área (ha) % do Local

1,7% 4.860,01     1,6%

55,1% 128.397,80 43,5%

43,2% 161.971,84 54,9%

100% 295.229,64 100%

Fora do PNSB e da ZA
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 Estes resultados expuseram que a sup

2,1% do território estudado estudo. Em todos os anos analisados é no recorte para o 

PNSB que a "Interferência" possui os maiores valores percentuais, chegando a ocupar 

4,7% da sua área em 1994. Este padrão pode ser 

Nacional contém parte significativa da Serra do Mar da área de estudo, cujas montanhas 

sombreiam parte de sua área. Fora da unidade de conservação o relevo é menos 

acidentado, com variações menos abruptas de altitude, o que 

sombreadas. 

 Assim como na análise das macroclasses, foi possível detectar um padrão entre 

superclasses e a influencia do Parque Nacional da Serra da Bocaina. 

"Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" reduz

Parque Nacional e a superclasse "Degradada" aumenta conforme se afasta da unidade de 

conservação em todos os anos analisados

percentual das superclasses dentro de cada recorte da área de estud

facilitam a observação deste padrão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Gráfico da distribuição percentual das 
superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 19
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Estes resultados expuseram que a superclasse "Interferência" ocupa no máximo 

2,1% do território estudado estudo. Em todos os anos analisados é no recorte para o 

PNSB que a "Interferência" possui os maiores valores percentuais, chegando a ocupar 

4,7% da sua área em 1994. Este padrão pode ser explicado pelo relevo

Nacional contém parte significativa da Serra do Mar da área de estudo, cujas montanhas 

sombreiam parte de sua área. Fora da unidade de conservação o relevo é menos 

acidentado, com variações menos abruptas de altitude, o que 

Assim como na análise das macroclasses, foi possível detectar um padrão entre 

superclasses e a influencia do Parque Nacional da Serra da Bocaina. 

"Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" reduz-se conforme se afasta da influencia do 

Parque Nacional e a superclasse "Degradada" aumenta conforme se afasta da unidade de 

em todos os anos analisados. Foram gerados gráficos desta distribuição 

percentual das superclasses dentro de cada recorte da área de estudo (Figuras 

a observação deste padrão.  

Figura 42: Gráfico da distribuição percentual das 
superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 1994.
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: Gráfico da distribuição percentual das 
superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 1986. 
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Interferência 

Vegetação e 
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erclasse "Interferência" ocupa no máximo 

2,1% do território estudado estudo. Em todos os anos analisados é no recorte para o 

PNSB que a "Interferência" possui os maiores valores percentuais, chegando a ocupar 

explicado pelo relevo. O Parque 

Nacional contém parte significativa da Serra do Mar da área de estudo, cujas montanhas 

sombreiam parte de sua área. Fora da unidade de conservação o relevo é menos 

acidentado, com variações menos abruptas de altitude, o que gera menos áreas 

Assim como na análise das macroclasses, foi possível detectar um padrão entre 

superclasses e a influencia do Parque Nacional da Serra da Bocaina. A superclasse 

sta da influencia do 

Parque Nacional e a superclasse "Degradada" aumenta conforme se afasta da unidade de 

Foram gerados gráficos desta distribuição 

o (Figuras 41 a 44) que 

: Gráfico da distribuição percentual das 
superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 1994. 
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6.2.3 Discussões Gerais -

 O padrão detectado, tanto na quantificação das macroclasses quanto no das 

superclasses, de aumento nas á

influencia da Unidade de Conservação 

Nacional da Serra da Bocaina é positiva para a proteção da cobertura vegetal

outros fatores que precisam ser consi

Parque Nacional e questões sócio econômicas 

contribuem para padrão de uso da terra detectado.

um fragmento de Mata Atlântica bem con

as áreas ao redor. A área do Parque Nacional é em grande parte constituída pela Serra do 

Mar, com grande variação de cotas e altos valores de declividade, o que dificultou e 

dificulta usos da terra como o agrope

relevo mais acidentado do que fora da influencia do PNSB e abrange quase toda a área 

litorânea do território estudado e que ficou isolado da economia nacional desde o século 

XIX. Ainda sobre a Zona de Amortec

Manejo do PNSB (IBAMA, 2002), não foram definidas regras

mesma. Então, apesar deste padrão detectado 

manejo do Parque Nacional da Ser

preponderantes para tal.  

Figura 43: Gráfico da distribuição percentual das 
superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 20
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- Quantificação de Macroclasses e Superclasses

O padrão detectado, tanto na quantificação das macroclasses quanto no das 

superclasses, de aumento nas áreas com cobertura vegetal relacionado com a maior 

influencia da Unidade de Conservação indica que a existência e manejo do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina é positiva para a proteção da cobertura vegetal

outros fatores que precisam ser considerados. O relevo, o histórico anterior a criação do 

Parque Nacional e questões sócio econômicas certamente são fatores que também 

contribuem para padrão de uso da terra detectado. O PNSB, em 1971, já foi criado sobre 

um fragmento de Mata Atlântica bem conservado, certamente melhor conservado do que 

A área do Parque Nacional é em grande parte constituída pela Serra do 

Mar, com grande variação de cotas e altos valores de declividade, o que dificultou e 

dificulta usos da terra como o agropecuário. A Zona de Amortecimento também possui o 

relevo mais acidentado do que fora da influencia do PNSB e abrange quase toda a área 

litorânea do território estudado e que ficou isolado da economia nacional desde o século 

XIX. Ainda sobre a Zona de Amortecimento, apesar dela estar formalizada no Plano de 

Manejo do PNSB (IBAMA, 2002), não foram definidas regras especificas de proteção da 

Então, apesar deste padrão detectado indicar ter relação direta com a existência e 

manejo do Parque Nacional da Serra da Bocaina, outros fatores podem ser 

 

Figura 44: Gráfico da distribuição percentual das 
superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB,
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 2015.
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Gráfico da distribuição percentual das 
superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 2006. 
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Quantificação de Macroclasses e Superclasses 

O padrão detectado, tanto na quantificação das macroclasses quanto no das 

reas com cobertura vegetal relacionado com a maior 

que a existência e manejo do Parque 

Nacional da Serra da Bocaina é positiva para a proteção da cobertura vegetal. Porém, há 

o histórico anterior a criação do 

são fatores que também 

O PNSB, em 1971, já foi criado sobre 

servado, certamente melhor conservado do que 

A área do Parque Nacional é em grande parte constituída pela Serra do 

Mar, com grande variação de cotas e altos valores de declividade, o que dificultou e 

. A Zona de Amortecimento também possui o 

relevo mais acidentado do que fora da influencia do PNSB e abrange quase toda a área 

litorânea do território estudado e que ficou isolado da economia nacional desde o século 

imento, apesar dela estar formalizada no Plano de 

especificas de proteção da 

indicar ter relação direta com a existência e 

ra da Bocaina, outros fatores podem ser 

Gráfico da distribuição percentual das 
superclasses dentro dos Municípios de Entorno, do PNSB, 
da sua ZA e fora do PNSB e da ZA no ano de 2015. 
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4.3 Evolução Quantitativa

 A primeira abordagem para avaliar a evolução do 

comparação percentual de cada macroclasse 

recorte da área de estudo. 

4.3.1 Macroclasses 

 As Tabelas 44 e 45

ocupa nos quatro recortes da área

bruta entre pares de anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroclasse Ano
Municipios 

(Total)

1986 2,1%

1994 2,5%

2006 1,0%

2015 1,0%

1986 0,8%

1994 0,7%

2006 0,8%

2015 0,8%

1986 40,6%

1994 41,5%

2006 41,4%

2015 47,7%

1986 13,0%

1994 11,0%

2006 15,6%

2015 13,2%

1986 42,0%

1994 42,3%

2006 39,5%

2015 36,0%

1986 1,5%

1994 1,9%

2006 1,7%

2015 1,3%

Naturalmente 

sem Vegetação

Vegetação em 

Bom Estado

Vegetação em 

Regeneração

Extensivamente 

Antropizada

Intensivamente 

Antropizada

Interferência

 % de Macroclasses em cada recorte por ano

Tabelas 44 e 45: Percentuais de cada macroclasse 
entre pares de anos. 
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Evolução Quantitativa de Macroclasses e Superclasses

A primeira abordagem para avaliar a evolução do uso da terra da área de estudo foi a 

de cada macroclasse e superclasse ao longo dos anos

45 agrupam os resultados dos percentuais que

quatro recortes da área de estudo em cada ano e expõem a evolução percentual 

 

Municipios 

(Total)
PNSB ZA Fora

Anos 

Comparados

Municipios 

(Total)

2,1% 4,1% 1,7% 1,6% 1986 a 1994 0,4%

2,5% 4,7% 2,1% 2,0% 1994 a 2006 -1,5%

1,0% 2,0% 0,8% 0,8% 2006 a 2015 0,1%

1,0% 1,9% 0,8% 0,9% 1986 a 2015 -1,1%

0,8% 0,1% 0,7% 1,0% 1986 a 1994 0,0%

0,7% 0,1% 0,7% 1,0% 1994 a 2006 0,1%

0,8% 0,1% 0,9% 1,1% 2006 a 2015 0,0%

0,8% 0,1% 0,8% 1,1% 1986 a 2015 0,1%

40,6% 68,0% 39,1% 32,0% 1986 a 1994 0,9%

41,5% 70,2% 40,0% 32,4% 1994 a 2006 -0,2%

41,4% 73,1% 40,3% 30,8% 2006 a 2015 6,3%

47,7% 75,8% 46,2% 38,8% 1986 a 2015 7,1%

13,0% 16,1% 15,2% 10,5% 1986 a 1994 -2,0%

11,0% 11,8% 13,3% 9,2% 1994 a 2006 4,7%

15,6% 16,5% 18,8% 13,3% 2006 a 2015 -2,5%

13,2% 13,5% 15,6% 11,5% 1986 a 2015 0,1%

42,0% 11,5% 41,7% 52,9% 1986 a 1994 0,3%

42,3% 12,9% 41,9% 52,9% 1994 a 2006 -2,8%

39,5% 8,1% 37,8% 51,6% 2006 a 2015 -3,5%

36,0% 8,6% 35,2% 46,1% 1986 a 2015 -6,0%

1,5% 0,2% 1,5% 1,9% 1986 a 1994 0,5%

1,9% 0,3% 1,9% 2,5% 1994 a 2006 -0,2%

1,7% 0,2% 1,5% 2,4% 2006 a 2015 -0,4%

1,3% 0,1% 1,4% 1,7% 1986 a 2015 -0,2%

Evolução Bruta Percentual entre anos de Macroclasses   % de Macroclasses em cada recorte por ano

de cada macroclasse por recorte e por ano estudado, e evolução destes percentuais 
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de Macroclasses e Superclasses 

da área de estudo foi a 

ao longo dos anos e em cada 

que cada macroclasse 

evolução percentual 

Municipios 

(Total)
PNSB ZA Fora

0,4% 0,6% 0,3% 0,4%

-1,5% -2,7% -1,3% -1,3%

0,1% -0,1% 0,1% 0,1%

-1,1% -2,2% -0,9% -0,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

0,9% 2,2% 0,9% 0,4%

-0,2% 2,9% 0,3% -1,5%

6,3% 2,6% 5,9% 8,0%

7,1% 7,8% 7,1% 6,8%

-2,0% -4,3% -1,9% -1,3%

4,7% 4,6% 5,5% 4,1%

-2,5% -3,0% -3,2% -1,8%

0,1% -2,6% 0,3% 1,0%

0,3% 1,4% 0,2% 0,0%

-2,8% -4,7% -4,1% -1,3%

-3,5% 0,4% -2,6% -5,5%

-6,0% -2,9% -6,5% -6,8%

0,5% 0,0% 0,5% 0,6%

-0,2% -0,1% -0,5% -0,2%

-0,4% -0,1% -0,1% -0,7%

-0,2% -0,1% -0,1% -0,3%

Evolução Bruta Percentual entre anos de Macroclasses  

por recorte e por ano estudado, e evolução destes percentuais 
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4.3.1.1 Interferência 

 Na macroclasse "Interferência

altos nas imagens de 1986 e 1994

provavelmente ocorreu em conse

captadas, visto que esta macroclasse é composta exclusivamente por sombras

influenciadas por fatores 

quatro imagens escolhidas para e

variação na estação do ano

diferença de aproximadamente 3

1994 (aproximadamente as 12:20h) e as

Também é notável que dentro da área do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) 

esta macroclasse, em todos os anos, representou percentualmente o dobro do que

demais recortes da área de estudo

acidentado e íngreme da Serra da Bocaina que naturalmente gera mais sombras. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 45: Gráfico da evolução da macroclasse "Interferência na Imagem" por ano e por local, em 
percentagem. 
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Interferência na Imagem" destaca-se os valores

nas imagens de 1986 e 1994 do que nas classificações dos anos de 2006 e 2015. 

u em consequência da variação da hora na qual as mesmas foram 

esta macroclasse é composta exclusivamente por sombras

fatores físicos (posição do sol e relevo), e pelo fato de 

quatro imagens escolhidas para este estudo serem do mês de julho, não tendo portanto 

variação na estação do ano. Conferindo os metadados das imagens constatou

diferença de aproximadamente 35 minutos no horário de captação das imagens de 1986 e 

aproximadamente as 12:20h) e as de 2006 e 2015 (aproximadamente as 12:55h). 

Também é notável que dentro da área do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) 

esta macroclasse, em todos os anos, representou percentualmente o dobro do que

demais recortes da área de estudo (Figura 45). Isto ocorre devido a

acidentado e íngreme da Serra da Bocaina que naturalmente gera mais sombras. 

Gráfico da evolução da macroclasse "Interferência na Imagem" por ano e por local, em 
1994 2006 2015

de 1986 a 2015 nos diferentes locais 
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valores duas vezes mais 

anos de 2006 e 2015. Isto 

na qual as mesmas foram 

esta macroclasse é composta exclusivamente por sombras que são 

pelo fato de que todas as 

, não tendo portanto 

Conferindo os metadados das imagens constatou-se uma 

minutos no horário de captação das imagens de 1986 e 

de 2006 e 2015 (aproximadamente as 12:55h). 

Também é notável que dentro da área do Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB) 

esta macroclasse, em todos os anos, representou percentualmente o dobro do que nos 

ocorre devido ao relevo mais 

acidentado e íngreme da Serra da Bocaina que naturalmente gera mais sombras.  

Gráfico da evolução da macroclasse "Interferência na Imagem" por ano e por local, em 

Municipios 

(Total)

PNSB

ZA

Fora
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4.3.1.2 Naturalmente sem vegetação

 Esta é a macroclasse 

os recortes, com no máximo 1,1%

área marítima e as praias e corpos d'água continentais

coerentes. O Parque Nacional da Serra da Bocaina apresentou a menor percentagem desta 

macroclasse, resultado previsível

marítima (Enseada Caixa d'Aço)

detectado (Rio Mambucaba)

praticamente estável ao longo

(Figura 46). Esta estabilidade também era esperada visto que é uma macroclasse que 

sofre poucos efeitos diretos da ação humana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Gráfico da evolução da macroclasse "Naturalmente s
percentagem. 
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Naturalmente sem vegetação 

macroclasse que ocupa a menor percentagem da área de estudo em todos 

o máximo 1,1%. Como os recortes feitos excluíram praticamente toda a 

as e corpos d'água continentais são pequenos, os resultados são 

O Parque Nacional da Serra da Bocaina apresentou a menor percentagem desta 

previsível pelo fato de possuir apenas uma 

Enseada Caixa d'Aço) e um corpo d' água de tamanho suficiente par

(Rio Mambucaba) dentro de seus limites. Esta macroclasse 

estável ao longo dos anos analisados, em todos os recortes da área de estudo

Esta estabilidade também era esperada visto que é uma macroclasse que 

sofre poucos efeitos diretos da ação humana.  

Gráfico da evolução da macroclasse "Naturalmente sem Vegetação" por ano e por local, em 

1994 2006 2015
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que ocupa a menor percentagem da área de estudo em todos 

Como os recortes feitos excluíram praticamente toda a 

são pequenos, os resultados são 

O Parque Nacional da Serra da Bocaina apresentou a menor percentagem desta 

uma pequena enseada 

e um corpo d' água de tamanho suficiente para ser 

Esta macroclasse manteve-se 

dos anos analisados, em todos os recortes da área de estudo 

Esta estabilidade também era esperada visto que é uma macroclasse que 

em Vegetação" por ano e por local, em 

Municipios 
(Total)

PNSB
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Fora
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4.3.1.3 Vegetação em bom estado

 A macroclasse "Vegeta

a "Naturalmente sem Vegetação", 

Dentre as duas, é a que sofre as maiores influê

macroclasse chave para a anál

indicador da qualidade ambiental da área de estudo

desde a década de 80 havia na área de estudo significativa parcela de cobertura vegetal 

em bom estado (40,6%). No P

anos analisados, sempre com mais de 6

de Amortecimento ela passa a ser a mais abundante no ano de 2006.

"Vegetação em Bom Estado" nu

área de influencia do PNSB. Em todos os 

de aumento de participação ao longo do tempo 

Parque Nacional da Serra da 

influencia. Apenas em 2006

desta macroclasse em relação a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Gráfico da evolução da macroclasse "Vegetação em Bom Estado" por ano e por local, em 
percentagem dentro de cada local.
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Vegetação em bom estado 

"Vegetação em Bom Estado" é a mais desejável

a "Naturalmente sem Vegetação", quando o objetivo é a conservação da biodiversidade. 

é a que sofre as maiores influências da ação humana e

para a análise proposta nesse trabalho, com potencial 

indicador da qualidade ambiental da área de estudo. Os resultados indicam portanto, que 

desde a década de 80 havia na área de estudo significativa parcela de cobertura vegetal 

. No Parque Nacional esta macroclasse foi dominante em todos os 

anos analisados, sempre com mais de 68% da área da unidade de conservação.

de Amortecimento ela passa a ser a mais abundante no ano de 2006. O único local onde a 

"Vegetação em Bom Estado" nunca dominou ao longo dos anos analisados foi 

área de influencia do PNSB. Em todos os recortes da área de estudo apresentou tendência 

de participação ao longo do tempo (Figura 47), tanto nas áreas inseridas no 

Parque Nacional da Serra da Bocaina quanto na sua Zona de Amortecimento e fora da sua 

Apenas em 2006, na área fora da influencia do PNSB, houve pequena redução 

desta macroclasse em relação ao ano anterior. 

Figura 47: Gráfico da evolução da macroclasse "Vegetação em Bom Estado" por ano e por local, em 
local. 
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é a mais desejável, em conjunto com 

quando o objetivo é a conservação da biodiversidade. 

ncias da ação humana e, por isso, é uma 

potencial de ser um 

. Os resultados indicam portanto, que 

desde a década de 80 havia na área de estudo significativa parcela de cobertura vegetal 

arque Nacional esta macroclasse foi dominante em todos os 

% da área da unidade de conservação. Na Zona 

O único local onde a 

nca dominou ao longo dos anos analisados foi fora da 

apresentou tendência 

, tanto nas áreas inseridas no 

Amortecimento e fora da sua 

houve pequena redução 

Figura 47: Gráfico da evolução da macroclasse "Vegetação em Bom Estado" por ano e por local, em 

Municipios 

(Total)

PNSB
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 Observando a evolução percentual bruta entre anos, con

expansão da "Vegetação em 

de estudo. Apenas entre 1994 e 2006 houve retração desta macroclasse no recorte para 

fora da influencia do PNSB. D

houve o maior crescimento percentual bruto da "Vegetação em Bom Estado" entre 1986 e 

2015 (7,8%), havendo um 

década. Nos demais recortes

expansão bruta de mais de 5%.

 Esta expansão era esperad

declínio de atividades agropecuárias, o que 

regeneração natural da vegetação em algumas regiões

 Um ponto importante de ser levantado na análise dos resultados é a proximidade 

da assinatura espectral entre esta macroclasse e a macroclasse "Vegetação em 

Regeneração". Todos os anos analisados foram validados através da Matriz de Confusão 

e Índice Kappa e considerados satisfatórios, porém, ao se comparar visualmente os 

resultados o corte entre as duas macroclasses não foi exatamente o mesmo. Esta variação 

certamente são decorrentes da variação das amostras para cada imagem classificada e da 

própria qualidade da imagem. 
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a evolução percentual bruta entre anos, conclui

expansão da "Vegetação em Bom Estado" ao longo dos anos em todos os recortes da área 

de estudo. Apenas entre 1994 e 2006 houve retração desta macroclasse no recorte para 

fora da influencia do PNSB. Dentro do Parque Nacional da Serra da Bo

houve o maior crescimento percentual bruto da "Vegetação em Bom Estado" entre 1986 e 

2015 (7,8%), havendo um avanço bruto quase constante de aproximadamente 

recortes este acréscimo foi mais acentuado entre

expansão bruta de mais de 5%. 

era esperada devido ao histórico da região e

declínio de atividades agropecuárias, o que gerou abandono de áreas e 

da vegetação em algumas regiões.  

ponto importante de ser levantado na análise dos resultados é a proximidade 

da assinatura espectral entre esta macroclasse e a macroclasse "Vegetação em 

egeneração". Todos os anos analisados foram validados através da Matriz de Confusão 

considerados satisfatórios, porém, ao se comparar visualmente os 

resultados o corte entre as duas macroclasses não foi exatamente o mesmo. Esta variação 

certamente são decorrentes da variação das amostras para cada imagem classificada e da 

e da imagem.  
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clui-se que houve 

stado" ao longo dos anos em todos os recortes da área 

de estudo. Apenas entre 1994 e 2006 houve retração desta macroclasse no recorte para 

entro do Parque Nacional da Serra da Bocaina foi onde 

houve o maior crescimento percentual bruto da "Vegetação em Bom Estado" entre 1986 e 

quase constante de aproximadamente 2,5% por 

este acréscimo foi mais acentuado entre 2006 e 2015, com 

a devido ao histórico da região e pela estagnação e 

gerou abandono de áreas e permitiu a 

ponto importante de ser levantado na análise dos resultados é a proximidade 

da assinatura espectral entre esta macroclasse e a macroclasse "Vegetação em 

egeneração". Todos os anos analisados foram validados através da Matriz de Confusão 

considerados satisfatórios, porém, ao se comparar visualmente os 

resultados o corte entre as duas macroclasses não foi exatamente o mesmo. Esta variação 

certamente são decorrentes da variação das amostras para cada imagem classificada e da 
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4.3.1.4 Vegetação em regeneração

 Esta macroclasse ocupou entre 11% e 16% da área

demonstrando o potencial de formação de vegetações consideradas em bom 

resultados demonstram variação 

dos anos analisados (Figura 

2015) e momentos de expansão (2006).

praticamente estável na Zona de Amortecimento e na 

PNSB e houve acréscimo fora da influencia da unidade de conservação.

 

 

 

 

 

 

 

 

 É interessante ressaltar que esta macroclasse representa um estado de uso 

temporário, pois esta cobertura vegetal 

enquadrar na macroclasse "Vegetação em 

maioria áreas que já tiveram uso e provavelmente possuem usuários humanos que podem 

voltar a destinar a área para objetivos que necessitem o corte ras

pode fazer com que a área passe a ser classificada como

antopizadas, ou que se man

 Também é preciso se levar em conta ao analisar estes resultados é a imprecisão 

das amostras feitas para se treinar o algoritmo de classificação para as classes que 

compõem a macroclasse 

Figura 48: Gráfico da evolução da macroclasse "Vegetação em Regeneração
percentagem. 
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Vegetação em regeneração 

ocupou entre 11% e 16% da área em todos os anos estudados, 

demonstrando o potencial de formação de vegetações consideradas em bom 

demonstram variação na dinâmica de abrangência desta macroclasse ao longo 

Figura 48), com momentos de redução frente ao ano anterior (1994 e 

2015) e momentos de expansão (2006). Na comparação entre 1986 e 2015 manteve

praticamente estável na Zona de Amortecimento e na área total, reduziu

acréscimo fora da influencia da unidade de conservação.

É interessante ressaltar que esta macroclasse representa um estado de uso 

temporário, pois esta cobertura vegetal em regeneração caminha naturalmente para se 

enquadrar na macroclasse "Vegetação em Bom Estado". Ao mesmo tempo, são

áreas que já tiveram uso e provavelmente possuem usuários humanos que podem 

voltar a destinar a área para objetivos que necessitem o corte raso da vegetação, o que 

pode fazer com que a área passe a ser classificada como uma das macroclasses 

, ou que se mantenham na classe "Vegetação em Regeneração"

é preciso se levar em conta ao analisar estes resultados é a imprecisão 

mostras feitas para se treinar o algoritmo de classificação para as classes que 

macroclasse "Vegetação em Regeneração" nos anos de 2006, 1994 e 1986.

Figura 48: Gráfico da evolução da macroclasse "Vegetação em Regeneração" por ano e por local, em 
1994 2006 2015

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

através de sensoriamento remoto 

Página 79 de 136 

em todos os anos estudados, 

demonstrando o potencial de formação de vegetações consideradas em bom estado. Os 

desta macroclasse ao longo 

), com momentos de redução frente ao ano anterior (1994 e 

Na comparação entre 1986 e 2015 manteve-se 

ziu-se no interior do 

acréscimo fora da influencia da unidade de conservação. 

É interessante ressaltar que esta macroclasse representa um estado de uso da terra 

minha naturalmente para se 

. Ao mesmo tempo, são em sua 

áreas que já tiveram uso e provavelmente possuem usuários humanos que podem 

o da vegetação, o que 

uma das macroclasses 

egeneração".  

é preciso se levar em conta ao analisar estes resultados é a imprecisão 

mostras feitas para se treinar o algoritmo de classificação para as classes que 

nos anos de 2006, 1994 e 1986. 

" por ano e por local, em 

Municipios 
(Total)

PNSB

ZA

Fora
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Nestes anos não há como se fazer conferencia em campo e não 

imagens em alta resolução disponíveis da região nestes períodos, o que fez com que as 

amostragens ocorressem sobre a própria imagem Landsat. 

da macroclasse anterior, 

áreas com vegetação em bom estado

amostragem e na qualidade da imagem possam modificar o resultado da classificação

seja, parte da variação desta macroclasse 

 

 

4.3.1.5 Extensivamente Antropizada

 A macroclasse "Extensivamente 

estudo ao longo do tempo e dos recortes com a "Vegetação em 

ela representava 42% da área de estudo

dominava em todos os locais estudados. 

macroclasse que apresenta tendência a redução ao longo do tempo

da área de estudo (Figura 

1986 e 2015. Em 2015 a sua

Bom Estado" em todos os recortes da área de estudo, com exceção da área fora da 

influencia do PNSB. 

 Apesar de ter havido redução de sua abrangência entre 1986 e 2015, no Parque 

Nacional da Serra da Bocaina 

para isso não estão claros, podendo ser de fato

decorrentes da variação da qualidade da amostragem ou da qualidade da imagem.
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como se fazer conferencia em campo e não houve para este trabalho 

alta resolução disponíveis da região nestes períodos, o que fez com que as 

amostragens ocorressem sobre a própria imagem Landsat. Como já colocado 

da macroclasse anterior, a assinatura espectral das áreas em regeneração 

egetação em bom estado, fazendo com que pequenas variações na 

amostragem e na qualidade da imagem possam modificar o resultado da classificação

desta macroclasse detectada pode ser resultado desta variação

nte Antropizada 

Extensivamente Antropizada" alterna a dominância da área de 

estudo ao longo do tempo e dos recortes com a "Vegetação em Bom 

ela representava 42% da área de estudo e, com a exceção do corte para o PNSB, ela 

em todos os locais estudados. Os resultados demonstram que é

apresenta tendência a redução ao longo do tempo em todos os recortes 

da área de estudo (Figura 49), perdendo 6% de participação da área total de estudo entre 

a sua dominância é perdida para a macroclasse 

em todos os recortes da área de estudo, com exceção da área fora da 

Apesar de ter havido redução de sua abrangência entre 1986 e 2015, no Parque 

al da Serra da Bocaina e em sua ZA houve momentos de acréscimos

para isso não estão claros, podendo ser de fato um avanço desta macroclasse ou 

variação da qualidade da amostragem ou da qualidade da imagem.
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houve para este trabalho 

alta resolução disponíveis da região nestes períodos, o que fez com que as 

Como já colocado na discussão 

reas em regeneração é próxima a 

, fazendo com que pequenas variações na 

amostragem e na qualidade da imagem possam modificar o resultado da classificação. Ou 

resultado desta variação. 

a dominância da área de 

om Estado". Em 1986 

do corte para o PNSB, ela 

Os resultados demonstram que é uma 

em todos os recortes 

da área total de estudo entre 

é perdida para a macroclasse "Vegetação em 

em todos os recortes da área de estudo, com exceção da área fora da 

Apesar de ter havido redução de sua abrangência entre 1986 e 2015, no Parque 

e em sua ZA houve momentos de acréscimos. Os motivos 

um avanço desta macroclasse ou 

variação da qualidade da amostragem ou da qualidade da imagem. 
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4.3.1.6 Intensivamente Antropizada

 Esta macroclasse ocupa uma pequena área da região estudada ao longo de todos 

os anos analisado, variando entre 1 e 2%. 

anos analisados foi pequena, ampliando

2015 (Figura 50). Em todos os recortes da área de estudo houve retração desta 

macroclasse entre 1986 e 2015.
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Figura 49: Gráfico da evolução da macroclasse "Extensivamente Antropizada" por ano e por local, em 
percentagem. 
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Intensivamente Antropizada 

ocupa uma pequena área da região estudada ao longo de todos 

os anos analisado, variando entre 1 e 2%. A sua evolução na área de estudo 

analisados foi pequena, ampliando-se entre 1986 e 1994 e reduzindo

Em todos os recortes da área de estudo houve retração desta 

e 2015.  

1994 2006 2015

de 1986 a 2015 nos diferentes locais 

da evolução da macroclasse "Extensivamente Antropizada" por ano e por local, em 
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ocupa uma pequena área da região estudada ao longo de todos 

na área de estudo ao longo dos 

reduzindo-se entre 1994 e 

Em todos os recortes da área de estudo houve retração desta 

de 1986 a 2015 nos diferentes locais 

Municipios 
(Total)

PNSB

ZA

Fora

da evolução da macroclasse "Extensivamente Antropizada" por ano e por local, em 
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 Estes resultados não eram esperados e não correspondem a realidade. 

macroclasse "Intensivamente Antrop

maneira geral, se expandiram na região estudada de 1986 até os dias de hoje, 

mudança do eixo econômico da região e da tendência ocorrida em todo o Brasil de 

migração das populações para regiões urba

possível visualizar essa expansão 

Cunha (Figuras 51 a 62). 

áreas de solo exposto terem si

os anos, mas de forma menos intensa no ano de 2015. 

região de Cunha em 1986 e em 2015 demonstram essa redução de classificações de áreas 

de solo exposto como áreas u

classificação de áreas de solo exposto como sendo áreas urbanas 

investigados, podendo ser a diferença de re

relação as demais (16 bits 

qualidade da amostragem 
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Figura 50: Gráfico da evolução da macroclasse "Intensivamente Antropizada" por ano e por local, em 
percentagem. 
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Estes resultados não eram esperados e não correspondem a realidade. 

macroclasse "Intensivamente Antropizada" é composta por áreas urbanas, que, de 

maneira geral, se expandiram na região estudada de 1986 até os dias de hoje, 

mudança do eixo econômico da região e da tendência ocorrida em todo o Brasil de 

migração das populações para regiões urbanas. Ao se analisar as image

visualizar essa expansão urbana, como no caso das cidade de Paraty,

. Este resultado pode ser explicado pelo fato de 

terem sido classificados como áreas urbanas. Isto ocorreu em todos 

ma menos intensa no ano de 2015. As imagens classificadas para a 

região de Cunha em 1986 e em 2015 demonstram essa redução de classificações de áreas 

de solo exposto como áreas urbanas (Figuras 59 a 62). Os motivos

classificação de áreas de solo exposto como sendo áreas urbanas precisam ser melhor 

investigados, podendo ser a diferença de resolução radiométrica da imagem de 2015 em 

(16 bits vs 8 bits), questões relacionadas a umidade do solo e a 

 feita para treinar o algoritmo classificador.  

 

1994 2006 2015

Gráfico da evolução da macroclasse "Intensivamente Antropizada" por ano e por local, em 
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Estes resultados não eram esperados e não correspondem a realidade. A 

izada" é composta por áreas urbanas, que, de 

maneira geral, se expandiram na região estudada de 1986 até os dias de hoje, resultado da 

mudança do eixo econômico da região e da tendência ocorrida em todo o Brasil de 

imagens classificadas, é 

o no caso das cidade de Paraty, Ubatuba e 

Este resultado pode ser explicado pelo fato de diversos pixels de 

Isto ocorreu em todos 

As imagens classificadas para a 

região de Cunha em 1986 e em 2015 demonstram essa redução de classificações de áreas 

Os motivos dessa variação da 

precisam ser melhor 

da imagem de 2015 em 

, questões relacionadas a umidade do solo e a própria 

 

Municipios 
(Total)

PNSB

ZA

Fora

Gráfico da evolução da macroclasse "Intensivamente Antropizada" por ano e por local, em 
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Figuras 51 a 54: Imagem Landsat 5 de 1986 e sua classificação em seis macroclasses na parte superior; na parte 
inferior imagem Landsat 8 de 2015 e respectiva classificação em seis macroclasses. Todas da região da cidade 
de Paraty com o intuito de chamar a atenção para a expansão urbana.
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Imagem Landsat 5 de 1986 e sua classificação em seis macroclasses na parte superior; na parte 
inferior imagem Landsat 8 de 2015 e respectiva classificação em seis macroclasses. Todas da região da cidade 

de chamar a atenção para a expansão urbana. 
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Imagem Landsat 5 de 1986 e sua classificação em seis macroclasses na parte superior; na parte 
inferior imagem Landsat 8 de 2015 e respectiva classificação em seis macroclasses. Todas da região da cidade 
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Figuras 55 a 58: Imagem Landsat 5 de 1986 e sua classificação em 6 macroclasses na parte superior; na parte 
inferior imagem Landsat 8 de 2015 e respectiva classificação em 6 macroclasses. Todas da região da ci
Ubatuba com o intuito de chamar a atenção para a expansão urbana.
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Imagem Landsat 5 de 1986 e sua classificação em 6 macroclasses na parte superior; na parte 
inferior imagem Landsat 8 de 2015 e respectiva classificação em 6 macroclasses. Todas da região da ci
Ubatuba com o intuito de chamar a atenção para a expansão urbana. 
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Imagem Landsat 5 de 1986 e sua classificação em 6 macroclasses na parte superior; na parte 
inferior imagem Landsat 8 de 2015 e respectiva classificação em 6 macroclasses. Todas da região da cidade de 
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Figuras 59 a 62: Imagem Landsat 5 de 1986 e sua classificação em 6 macroclasses na parte superior; na parte 
inferior imagem Landsat 8 de 2015 e respectiva classificação em 6 macroc
Cunha com o intuito de chamar a atenção para a expansão urbana e a diferença de áreas de solo exposto 
classificadas como áreas urbanas.
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Imagem Landsat 5 de 1986 e sua classificação em 6 macroclasses na parte superior; na parte 
inferior imagem Landsat 8 de 2015 e respectiva classificação em 6 macroclasses. Todas da região da cidade de 
Cunha com o intuito de chamar a atenção para a expansão urbana e a diferença de áreas de solo exposto 
classificadas como áreas urbanas. 
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Imagem Landsat 5 de 1986 e sua classificação em 6 macroclasses na parte superior; na parte 
lasses. Todas da região da cidade de 

Cunha com o intuito de chamar a atenção para a expansão urbana e a diferença de áreas de solo exposto 
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4.3.1.7 Discussões gerais

 O acompanhamento da

claramente a tendência de

recortes da área de estudo

"Extensivamente antropizadas" for

com comportamento antagônico e 

acompanhamento.  

 O fato desta tendência ocorrer em 

gestão do Parque Nacional da

enfraquecimento de atividades agropecuárias e mudança de eixo econômico

vêm contribuindo para ampliação da cobertura da vegetal

refletir que o Parque Nacional já 

em 1986, alcançando 75,8% em 2015, valores muito superiores ao de sua Zona de 

Amortecimento e Fora de sua Influencia. É razoável concluir que estas áreas não 

protegidas pelo Parque Nacional nunca atingirão pe

vegetal em bom estado, visto que são áreas com grande 

ocorrem e podem ocorrer,

de infraestrutura. Assim, 

cobertura vegetal é de se esperar que haja um limite para essa expansão fora dos limites 

do PNSB. Dentro da Unidade de Conservação, apesar desta percentagem já ser alta

contínua em expansão e 

próximos a 100% se a gestão e manejo da área cumprir o seu papel

 Os resultados para a macroclasse "Intensivamente Antropizadas" não foram 

pois a metodologia deste trabalho, e/ou sua execução, não conseguiu ser sens

suficiente para diferenciar com precisão as áreas urbanas e detectar a sua dinâmica ao 

longo do tempo. Os resultados para a 

variação na sua precisão entre anos 
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Discussões gerais - Evolução Quantitativa Macroclasses 

mpanhamento da evolução de cada macroclasse ao longo do tempo expôs 

de aumento de áreas com vegetação em bom estado em 

recortes da área de estudo. As macroclasses "Vegetação em Bom Estado"

"Extensivamente antropizadas" foram as que mais contribuíram para esta compreensão, 

com comportamento antagônico e mostrando-se importantes indicadoras

O fato desta tendência ocorrer em todos os recortes indica que

gestão do Parque Nacional da Serra da Bocaina, como o histórico da regi

enfraquecimento de atividades agropecuárias e mudança de eixo econômico

a ampliação da cobertura da vegetal. Sobre esse indicativo é preciso 

refletir que o Parque Nacional já possuía 68% de sua área com vegetação em bom estado 

em 1986, alcançando 75,8% em 2015, valores muito superiores ao de sua Zona de 

Amortecimento e Fora de sua Influencia. É razoável concluir que estas áreas não 

protegidas pelo Parque Nacional nunca atingirão percentagens tão altas de cobertura 

, visto que são áreas com grande número de moradores

ocorrem e podem ocorrer, de forma lícita, atividades econômicas, culturais, 

de infraestrutura. Assim, apesar de hoje ainda haver espaço para a regeneração da 

é de se esperar que haja um limite para essa expansão fora dos limites 

entro da Unidade de Conservação, apesar desta percentagem já ser alta

 é esperado que ela continue a se regenerar até atingir valores 

se a gestão e manejo da área cumprir o seu papel. 

Os resultados para a macroclasse "Intensivamente Antropizadas" não foram 

pois a metodologia deste trabalho, e/ou sua execução, não conseguiu ser sens

suficiente para diferenciar com precisão as áreas urbanas e detectar a sua dinâmica ao 

longo do tempo. Os resultados para a "Vegetação em Regeneração" 

variação na sua precisão entre anos também deixam os difíceis de serem interpret
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cada macroclasse ao longo do tempo expôs 

vegetação em bom estado em todos os 

"Vegetação em Bom Estado" e 

am as que mais contribuíram para esta compreensão, 

se importantes indicadoras para tal 

que fatores externos a 

o histórico da região de 

enfraquecimento de atividades agropecuárias e mudança de eixo econômico, também 

. Sobre esse indicativo é preciso 

de sua área com vegetação em bom estado 

em 1986, alcançando 75,8% em 2015, valores muito superiores ao de sua Zona de 

Amortecimento e Fora de sua Influencia. É razoável concluir que estas áreas não 

rcentagens tão altas de cobertura 

de moradores e onde 

culturais, de moradia e 

espaço para a regeneração da 

é de se esperar que haja um limite para essa expansão fora dos limites 

entro da Unidade de Conservação, apesar desta percentagem já ser alta, ela 

se regenerar até atingir valores 

Os resultados para a macroclasse "Intensivamente Antropizadas" não foram uteis 

pois a metodologia deste trabalho, e/ou sua execução, não conseguiu ser sensível o 

suficiente para diferenciar com precisão as áreas urbanas e detectar a sua dinâmica ao 

 foram bons, mas a 

também deixam os difíceis de serem interpretados.
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4.3.2 Superclasses 

 As Tabelas 46 e 47

quatro recortes da área de

destas entre pares de anos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1 Interferência 

 Esta superclasse 

quantitativos e discussões idênticos ao já apresentado no item 6.5.1

 

4.3.2.2 Vegetação e Naturalmente sem Vegetação

 A superclasse "Vegetação e Naturalmente Sem V

macroclasses "Vegetação em Bom Estado"

"Naturalmente sem vegetação"

conservação da cobertura vegetal e os resultados da quantificação demonst

superclasse em expansão ao longo dos anos na região estudada, passando de 54,4% em 

Macroclasse Ano
Municipios 

(Total)

1986 2,1%

1994 2,5%

2006 1,0%

2015 1,0%

1986 54,4%

1994 53,2%

2006 57,8%

2015 61,7%

1986 43,5%

1994 44,3%

2006 41,2%

2015 37,3%

Degradada

 % de Macroclasses em cada recorte por ano

Interferência

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

Tabelas 46 e 47: Percentuais 
entre pares de anos. 
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47 agrupam os resultados dos percentuais de cada superclasse nos 

quatro recortes da área de estudo em cada ano e expõem a evolução percentual bruta 

destas entre pares de anos. 

superclasse  é idêntica a macroclasse homônima, tendo seus resultados 

quantitativos e discussões idênticos ao já apresentado no item 6.5.1.1. desta dissertação.

Vegetação e Naturalmente sem Vegetação 

"Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação" engloba as áreas das 

"Vegetação em Bom Estado", "Vegetação em Regeneração"

egetação". Ela representa uma superclasse positiva em termos de 

conservação da cobertura vegetal e os resultados da quantificação demonst

superclasse em expansão ao longo dos anos na região estudada, passando de 54,4% em 

Municipios 

(Total)
PNSB ZA Fora

Anos 

Comparados

Municipios 

(Total)

2,1% 4,1% 1,7% 1,6% 1986 a 1994 0,4%

2,5% 4,7% 2,1% 2,0% 1994 a 2006 -1,5%

1,0% 2,0% 0,8% 0,8% 2006 a 2015 0,1%

1,0% 1,9% 0,8% 0,9% 1986 a 2015 -1,1%

54,4% 84,2% 55,1% 43,5% 1986 a 1994 -1,2%

53,2% 82,1% 54,1% 42,5% 1994 a 2006 4,6%

57,8% 89,7% 59,9% 45,2% 2006 a 2015 3,8%

61,7% 89,4% 62,6% 51,3% 1986 a 2015 7,3%

43,5% 11,7% 43,2% 54,9% 1986 a 1994 0,8%

44,3% 13,2% 43,8% 55,5% 1994 a 2006 -3,1%

41,2% 8,3% 39,3% 54,0% 2006 a 2015 -3,9%

37,3% 8,7% 36,6% 47,8% 1986 a 2015 -6,2%

 % de Macroclasses em cada recorte por ano Evolução Bruta Percentual entre anos de Macroclasses  

 de cada superclasse por recorte e por ano estudado, e evolução destes percentuais 
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agrupam os resultados dos percentuais de cada superclasse nos 

estudo em cada ano e expõem a evolução percentual bruta 

, tendo seus resultados 

desta dissertação. 

engloba as áreas das 

"Vegetação em Regeneração" e 

. Ela representa uma superclasse positiva em termos de 

conservação da cobertura vegetal e os resultados da quantificação demonstram que é uma 

superclasse em expansão ao longo dos anos na região estudada, passando de 54,4% em 

Municipios 

(Total)
PNSB ZA Fora

0,4% 0,6% 0,3% 0,4%

-1,5% -2,7% -1,3% -1,3%

0,1% -0,1% 0,1% 0,1%

-1,1% -2,2% -0,9% -0,8%

-1,2% -2,1% -1,0% -1,0%

4,6% 7,6% 5,9% 2,7%

3,8% -0,3% 2,6% 6,1%

7,3% 5,2% 7,5% 7,8%

0,8% 1,4% 0,6% 0,6%

-3,1% -4,8% -4,6% -1,5%

-3,9% 0,4% -2,7% -6,2%

-6,2% -3,0% -6,6% -7,1%

Evolução Bruta Percentual entre anos de Macroclasses  

e evolução destes percentuais 
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1986 para 61,7% em 2015, com uma pequena retração

(Figura 63). Esta é uma superclasse que 

mais de 80%, e sua Zona de Amortecimento

influencia essa dominância só ocorre no ano mais recente analisando, quando alcança 

51,3%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Esta superclasse tem um comportamento no interior do PNSB distinto da 

macroclasse "Vegetação em Bom Estado"

apresentando, inclusive, uma leve regressão. 

em Regeneração" que também compõe esta superclasse se reduz nesse período. As razões

para essa redução precisam ser investigados com mais detalhes, mas uma hipótese é a de 

que as áreas não ocupadas que estavam degradadas estariam quase que inteiramente em 

processo de regeneração perceptível ou 

áreas onde ainda não houve regularização fundiária e há uso regular do terra para 

objetivos distintos da conservação. O fato desta superclasse já ter atingido praticamente 

90% da Unidade de Conservação também pode 

interpretado que nas áreas degradadas se concentrem os desafios 

não superados. 

Figura 63: Gráfico da evolução da superclasse "Vegetação 
local, em percentagem. 
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1986 para 61,7% em 2015, com uma pequena retração ao longo desta 

Esta é uma superclasse que de 1986 a 2015 domina o Parque Nacio

Zona de Amortecimento, com mais de 54%

influencia essa dominância só ocorre no ano mais recente analisando, quando alcança 

Esta superclasse tem um comportamento no interior do PNSB distinto da 

"Vegetação em Bom Estado", deixando de se expandir entre 2006 e 2015, 

apresentando, inclusive, uma leve regressão. Isto ocorreu pois a macroclasse 

que também compõe esta superclasse se reduz nesse período. As razões

precisam ser investigados com mais detalhes, mas uma hipótese é a de 

que as áreas não ocupadas que estavam degradadas estariam quase que inteiramente em 

processo de regeneração perceptível ou com a vegetação em bom estado, restando as 

s onde ainda não houve regularização fundiária e há uso regular do terra para 

objetivos distintos da conservação. O fato desta superclasse já ter atingido praticamente 

90% da Unidade de Conservação também pode corroborar com esta leitura

pretado que nas áreas degradadas se concentrem os desafios atuais 

Gráfico da evolução da superclasse "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" por ano e por 

1994 2006 2015
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ao longo desta tendência em 1994 

domina o Parque Nacional, com 

, com mais de 54%. Fora da área de 

influencia essa dominância só ocorre no ano mais recente analisando, quando alcança 

Esta superclasse tem um comportamento no interior do PNSB distinto da 

, deixando de se expandir entre 2006 e 2015, 

Isto ocorreu pois a macroclasse "Vegetação 

que também compõe esta superclasse se reduz nesse período. As razões 

precisam ser investigados com mais detalhes, mas uma hipótese é a de 

que as áreas não ocupadas que estavam degradadas estariam quase que inteiramente em 

a vegetação em bom estado, restando as 

s onde ainda não houve regularização fundiária e há uso regular do terra para 

objetivos distintos da conservação. O fato desta superclasse já ter atingido praticamente 

leitura, podendo ser 

atuais de gestão ainda 

e Naturalmente sem Vegetação" por ano e por 

Municipios 

(Total)

PNSB

ZA

Fora
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4.3.2.3 Degradada 

 A superclasse "Degradada" engloba as áreas das macroclasses "Extensivamente 

antropizadas" e "Intensivamente 

relação a conservação ambiental

inverso da superclasse "

apresentando uma tendência de redução na área de estudo, saindo de 43,5

em 1986 para 37,3% em 2015

quase 1%.  

 Esta superclasse tem resultados muito similares a macroclasse "Extensivamente 

Antropizada", pois a área da macroclasse "Intensivamente Antropizada" 

proporcionalmente muito pequena, com menos de 5% do tamanho da "Extensivamente 

Antropizada". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A discussão da evolução percentual desta superclasse seria repetitiva por ser 

similar a apresentada para a superclasse 

Isto ocorre pois elas são antagonista

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1986

Figura 64: Gráfico da evolução da superclasse "degradada" por ano e por local, em percentagem.
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A superclasse "Degradada" engloba as áreas das macroclasses "Extensivamente 

ntropizadas" e "Intensivamente antropizadas" e pode ser considerada como negativa em 

relação a conservação ambiental. Ao longo dos anos estudados ela tem o comportamento 

inverso da superclasse "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação"

apresentando uma tendência de redução na área de estudo, saindo de 43,5

em 1986 para 37,3% em 2015. A exceção é em 1994 onde ela apresenta acréscimo de 

Esta superclasse tem resultados muito similares a macroclasse "Extensivamente 

, pois a área da macroclasse "Intensivamente Antropizada" 

proporcionalmente muito pequena, com menos de 5% do tamanho da "Extensivamente 

A discussão da evolução percentual desta superclasse seria repetitiva por ser 

similar a apresentada para a superclasse "Vegetação e Naturalmente Sem V

antagonistas, com resultados interdependentes.

1994 2006 2015

Gráfico da evolução da superclasse "degradada" por ano e por local, em percentagem.
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A superclasse "Degradada" engloba as áreas das macroclasses "Extensivamente 

erada como negativa em 

la tem o comportamento 

Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" (Figura 64), 

apresentando uma tendência de redução na área de estudo, saindo de 43,5% do território 

A exceção é em 1994 onde ela apresenta acréscimo de 

Esta superclasse tem resultados muito similares a macroclasse "Extensivamente 

, pois a área da macroclasse "Intensivamente Antropizada" é 

proporcionalmente muito pequena, com menos de 5% do tamanho da "Extensivamente 

A discussão da evolução percentual desta superclasse seria repetitiva por ser 

"Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação". 

s. 

Municipios 
(Total)

PNSB

ZA

Fora

Gráfico da evolução da superclasse "degradada" por ano e por local, em percentagem. 
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4.3.2.4 Discussões gerais

 O gráfico apresentado na Figura 

superclasses "Degradada"

anos em cada recorte da área de estudo.

explanado individualmente para cada superclasse, a tendência de expansão da "Vegetação

e Naturalmente sem Vegetação" 

do PNSB e a estabilidade entre 2006 e 2015 desta superclasse no Parque Nacional.

gráfico também é possível observar que a superclasse 

Vegetação" ultrapassa a "Degradada"

entre 2006 e 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 A retração das áreas degradadas era esperada pelo entendimento do histórico da 

região. O elemento para ser aprofundado em futuros estudos é a estabilidade, com ligeira 

regressão, da área com "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" do PNSB entre 2006 

e 2015. Dentro deste estudo, o entendimento das macroclasses que compõem esta 

superclasse fornece pistas para tal. Levando

sobre a precisão na separação entre as macroclasses "Vegetação em Bom Estado"e 

"Vegetação em Regeneração", poderia se concluir que mesmo que a superclasse 

"Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" tenha se estabilizado e até regredido entre 

2006 e 2015, a qualidade desta es

da macroclasse "Vegetação em Bom Estado" entre estes anos.

Figura 65: Gráfico da evolução das superclasses "Degradada" (D) e "Vegetação e Naturalmente
Vegetação" (V) por ano e por local, em percentagem.
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Discussões gerais - Evolução Quantitativa Superclasses 

O gráfico apresentado na Figura 65 expõe a dinâmica de participação das 

superclasses "Degradada" e "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" ao longo dos 

anos em cada recorte da área de estudo. Vistos em conjunto é mais fácil compreender o já 

explanado individualmente para cada superclasse, a tendência de expansão da "Vegetação

e Naturalmente sem Vegetação" na Zona de Amortecimento e fora da área de influencia 

e a estabilidade entre 2006 e 2015 desta superclasse no Parque Nacional.

gráfico também é possível observar que a superclasse "Vegetação e Naturalmente Sem 

ultrapassa a "Degradada" no recorte para fora da área de influencia do PNSB 

A retração das áreas degradadas era esperada pelo entendimento do histórico da 

região. O elemento para ser aprofundado em futuros estudos é a estabilidade, com ligeira 

, da área com "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" do PNSB entre 2006 

e 2015. Dentro deste estudo, o entendimento das macroclasses que compõem esta 

superclasse fornece pistas para tal. Levando-se em consideração as questões levantadas 

na separação entre as macroclasses "Vegetação em Bom Estado"e 

"Vegetação em Regeneração", poderia se concluir que mesmo que a superclasse 

"Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" tenha se estabilizado e até regredido entre 

2006 e 2015, a qualidade desta está em processo de melhora continua, com a ampliação 

da macroclasse "Vegetação em Bom Estado" entre estes anos.  

Gráfico da evolução das superclasses "Degradada" (D) e "Vegetação e Naturalmente
Vegetação" (V) por ano e por local, em percentagem. 

1994 2006 2015

entre 1986 e 2015
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expõe a dinâmica de participação das 

ção e Naturalmente sem Vegetação" ao longo dos 

Vistos em conjunto é mais fácil compreender o já 

explanado individualmente para cada superclasse, a tendência de expansão da "Vegetação 

Zona de Amortecimento e fora da área de influencia 

e a estabilidade entre 2006 e 2015 desta superclasse no Parque Nacional. Neste 

"Vegetação e Naturalmente Sem 

no recorte para fora da área de influencia do PNSB 

A retração das áreas degradadas era esperada pelo entendimento do histórico da 

região. O elemento para ser aprofundado em futuros estudos é a estabilidade, com ligeira 

, da área com "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" do PNSB entre 2006 

e 2015. Dentro deste estudo, o entendimento das macroclasses que compõem esta 

se em consideração as questões levantadas 

na separação entre as macroclasses "Vegetação em Bom Estado"e 

"Vegetação em Regeneração", poderia se concluir que mesmo que a superclasse 

"Vegetação e Naturalmente sem Vegetação" tenha se estabilizado e até regredido entre 

tá em processo de melhora continua, com a ampliação 

Gráfico da evolução das superclasses "Degradada" (D) e "Vegetação e Naturalmente sem 

Municipios (Total) - V

Municipios (Total) - D

PNSB - V

PNSB - D

ZA - V

ZA - D

Fora - V

Fora - D
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4.3.3 - Discussões gerais 

 A analise da evolução quantitativa 

tempo se mostrou útil para o diagnóstico e compreensão do uso da terra na área estudada 

e para discussão da efetividade do Parque Nacional da Serra da Bocaina na conservação 

da cobertura vegetal. Ambas as análises demonstraram uma tendên

áreas com vegetação nativa não só no interior

Este entendimento indica que fatores externos a gestão do 

Bocaina, como relevo e 

agropecuárias, são fatores importantes

 Observando puramente a expansão e retração das 

concluir que este processo de melhora da cobertura da vegetação está mais lento quanto 

mais perto da influencia do Parque Nacional. 

consideração é que o Parque Nacional já possuía

"Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação"

valores percentuais muito superi

influencia. Sobraram poucas áreas degradadas no PNSB para serem recuperadas e o 

potencial de ampliação deste indicador é muito inferior aos demais recortes da área de 

estudo. Além disso, é razoável conclui

Nacional nunca atingirão percentagens tão altas 

representam a cobertura vegetal

onde ocorrem e podem ocorrer, de forma líc

infraestrutura. Assim, apesar de hoje ainda haver 

cobertura vegetal nas áreas fora do PNSB 

expansão fora dos limites do PNSB. 

vegetal se regenere até atingir valores próximos a 100%

cumprirem o seu papel. 
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Discussões gerais da Evolução Quantitativa de Macroclasses e Superclasses

da evolução quantitativa das macroclasses e superc

se mostrou útil para o diagnóstico e compreensão do uso da terra na área estudada 

discussão da efetividade do Parque Nacional da Serra da Bocaina na conservação 

da cobertura vegetal. Ambas as análises demonstraram uma tendência de expansão das 

áreas com vegetação nativa não só no interior do PNSB, mas em toda a área de estudo. 

indica que fatores externos a gestão do Parque Nacional da Serra da 

relevo e histórico da região de enfraquecimento de 

fatores importantes para a dinâmica constatada.  

puramente a expansão e retração das superclasses,

este processo de melhora da cobertura da vegetação está mais lento quanto 

fluencia do Parque Nacional. Porém, um ponto que deve

Parque Nacional já possuía mais de 84% 

"Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação" em 1986, alcançando quase 90%

muito superiores ao de sua Zona de Amortecimento e 

Sobraram poucas áreas degradadas no PNSB para serem recuperadas e o 

potencial de ampliação deste indicador é muito inferior aos demais recortes da área de 

razoável concluir que estas áreas não protegidas pelo Parque 

Nacional nunca atingirão percentagens tão altas das macroclasses e

representam a cobertura vegetal, visto que são áreas com grande número

onde ocorrem e podem ocorrer, de forma lícita, atividades econômicas, de moradia e de 

infraestrutura. Assim, apesar de hoje ainda haver bastante espaço para a regeneração da 

nas áreas fora do PNSB é de se esperar que haja um limite para essa 

expansão fora dos limites do PNSB. Ao mesmo tempo, na UC é esperado que a cobertura 

até atingir valores próximos a 100%, se a gestão e manejo da área 
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Macroclasses e Superclasses 

superclasses ao longo do 

se mostrou útil para o diagnóstico e compreensão do uso da terra na área estudada 

discussão da efetividade do Parque Nacional da Serra da Bocaina na conservação 

cia de expansão das 

do PNSB, mas em toda a área de estudo. 

Parque Nacional da Serra da 

de enfraquecimento de atividades 

superclasses, poder-se-ia 

este processo de melhora da cobertura da vegetação está mais lento quanto 

que deve ser levado em 

mais de 84% de sua área com 

quase 90% em 2015, 

ores ao de sua Zona de Amortecimento e fora de sua 

Sobraram poucas áreas degradadas no PNSB para serem recuperadas e o 

potencial de ampliação deste indicador é muito inferior aos demais recortes da área de 

r que estas áreas não protegidas pelo Parque 

das macroclasses e superclasse que 

número de moradores e 

ita, atividades econômicas, de moradia e de 

espaço para a regeneração da 

é de se esperar que haja um limite para essa 

UC é esperado que a cobertura 

se a gestão e manejo da área 



Mestrado Profissional 

Avaliação da efetividade da conservação d
Parque Nacional da Serra da Bocaina 

 

4.4 Espacialização e Quantificação 

 Esta parte dos resultados e discussões foi separad

analisado. Como muitas das discussões e constatações são comuns elas foram agrupadas junto 

com as discussões gerais par evitar a repetição do mesmo tema ao longo do texto.

4.4.1 1986 vs 1994 

 A espacialização 

1994 pode ser vista na Figura 

manteve estável, com manutenção das

neutras. Ao mesmo tempo

"Degradada"e "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação", com alterações para ambas as 

direções, tanto para as consideradas positivas e quanto negativas.

afirmar se há mais mudanças positivas ou negat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66: Resultado da comparação espacial entre as superclasses de 1986 e 1994. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudanç
neutra. 
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e Quantificação das Mudanças 

Esta parte dos resultados e discussões foi separada em sub itens com cada par de ano 

analisado. Como muitas das discussões e constatações são comuns elas foram agrupadas junto 

com as discussões gerais par evitar a repetição do mesmo tema ao longo do texto.

 das mudanças ocorridas entre as superclasses entre 1986 

na Figura 66. A análise visual indica que a maior parte

manteve estável, com manutenção das mesmas superclasses ou mudanças consideradas 

neutras. Ao mesmo tempo, observa-se uma intensa dinâmica entre as superclasses 

"Degradada"e "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação", com alterações para ambas as 

tanto para as consideradas positivas e quanto negativas. Visualmente é difícil 

afirmar se há mais mudanças positivas ou negativas entre 1986 e 1994. 

comparação espacial entre as superclasses de 1986 e 1994. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudanç
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em sub itens com cada par de ano 

analisado. Como muitas das discussões e constatações são comuns elas foram agrupadas junto 

com as discussões gerais par evitar a repetição do mesmo tema ao longo do texto. 

ocorridas entre as superclasses entre 1986 e 

maior parte da área se 

mudanças consideradas 

tensa dinâmica entre as superclasses 

"Degradada"e "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação", com alterações para ambas as 

Visualmente é difícil 

ivas entre 1986 e 1994.  

comparação espacial entre as superclasses de 1986 e 1994. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
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 Mudanças positivas estão pulverizadas por toda a área de estudo, sendo difícil 

detectar um padrão claro. Chama a atenção concentrações de mudanças positivas ao norte 

do PNSB, especialmente nos municípios de Silveiras, A

verificar essas áreas em imagem 

que parte delas estavam ocupadas por plantações de eucalipto e outra parte realmente se 

tratava de vegetação com padrão natural. Ou seja, i

verdadeiros em parte dos casos e que em parte podem ser falsos pela provável confusão 

entre a classe "Eucalipto", a 

em algumas áreas longo dos anos.

 Mudanças negativas

concentrações em áreas litorâneas, especialmente no entorno das áreas urbanas. O 

município de Cunha aparenta ter uma maior concentração destas mudanças, 

especialmente próximo aos seus limites. Dentro do P

também é possível ver uma grande mancha de transformações negativas próximas aos 

limites entre Paraty e Cunha. Visualmente, comparando

RGB, é possível perceber essa perda de vegetação na região 
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Mudanças positivas estão pulverizadas por toda a área de estudo, sendo difícil 

detectar um padrão claro. Chama a atenção concentrações de mudanças positivas ao norte 

do PNSB, especialmente nos municípios de Silveiras, Areias e São José do Barreiro. Ao 

verificar essas áreas em imagem disponível no Google Earth do de 2014, constatou

que parte delas estavam ocupadas por plantações de eucalipto e outra parte realmente se 

tratava de vegetação com padrão natural. Ou seja, isto indica que os resultados são 

verdadeiros em parte dos casos e que em parte podem ser falsos pela provável confusão 

entre a classe "Eucalipto", a "Vegetação em Regeneração" e "Vegetação em Bom Estado"

em algumas áreas longo dos anos. 

Mudanças negativas também estão pulverizadas pela área de estudo, com 

concentrações em áreas litorâneas, especialmente no entorno das áreas urbanas. O 

município de Cunha aparenta ter uma maior concentração destas mudanças, 

especialmente próximo aos seus limites. Dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina 

também é possível ver uma grande mancha de transformações negativas próximas aos 

limites entre Paraty e Cunha. Visualmente, comparando-se as imagens compostas em 

RGB, é possível perceber essa perda de vegetação na região (Figuras 67
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Mudanças positivas estão pulverizadas por toda a área de estudo, sendo difícil 

detectar um padrão claro. Chama a atenção concentrações de mudanças positivas ao norte 

reias e São José do Barreiro. Ao 

no Google Earth do de 2014, constatou-se 

que parte delas estavam ocupadas por plantações de eucalipto e outra parte realmente se 

sto indica que os resultados são 

verdadeiros em parte dos casos e que em parte podem ser falsos pela provável confusão 

"Vegetação em Bom Estado" 

também estão pulverizadas pela área de estudo, com 

concentrações em áreas litorâneas, especialmente no entorno das áreas urbanas. O 

município de Cunha aparenta ter uma maior concentração destas mudanças, 

arque Nacional da Serra da Bocaina 

também é possível ver uma grande mancha de transformações negativas próximas aos 

se as imagens compostas em 

67 a 8269). 
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 A Tabela 48 apresenta a quantificação destas mudanças para cada recorte da área 

de estudo. Nela é possível constatar que há estabilidade na maior parte da área de estudo 

(85,9%), sendo que no PNSB ela alcanç

Amortecimento o menor, com 82,4%.

valores muito próximos em todos os recortes, mas sempre as negativas superando as 

positivas. Estes valores das mudanças negativas maior

os resultados quantitativos 

Figuras 67 a 69: Aproximação de área identificada com concentração de mudanças negativas no interior do PNSB 
entre 1986 e 1994: Imagem Landsat 5 de 1986; Imagem Landsat 5 de 1994 e mapa de mudanças de superclasses 
resultante da comparação da cla
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apresenta a quantificação destas mudanças para cada recorte da área 

de estudo. Nela é possível constatar que há estabilidade na maior parte da área de estudo 

(85,9%), sendo que no PNSB ela alcança o maior valor, quase 90%, e na Zona de 

Amortecimento o menor, com 82,4%. As mudanças positivas e negativas ficaram com 

valores muito próximos em todos os recortes, mas sempre as negativas superando as 

positivas. Estes valores das mudanças negativas maiores do que os das positivas refletem 

os resultados quantitativos da superclasse degradada, analisados no item 

67 a 69: Aproximação de área identificada com concentração de mudanças negativas no interior do PNSB 
entre 1986 e 1994: Imagem Landsat 5 de 1986; Imagem Landsat 5 de 1994 e mapa de mudanças de superclasses 
resultante da comparação da classificação destas duas imagens. 
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apresenta a quantificação destas mudanças para cada recorte da área 

de estudo. Nela é possível constatar que há estabilidade na maior parte da área de estudo 

a o maior valor, quase 90%, e na Zona de 

As mudanças positivas e negativas ficaram com 

valores muito próximos em todos os recortes, mas sempre as negativas superando as 

es do que os das positivas refletem 

da superclasse degradada, analisados no item 4.3.2, que 

67 a 69: Aproximação de área identificada com concentração de mudanças negativas no interior do PNSB 
entre 1986 e 1994: Imagem Landsat 5 de 1986; Imagem Landsat 5 de 1994 e mapa de mudanças de superclasses 
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aumentaram entre 1986 e 1994 .

qual não consegue explicar esta perda de vegetaç

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.4.2 1994 vs 2006 

 Na Figura 70 está o mapa da espacialização das mudanças ocorridas entre as 

superclasses entre 1994 e 2006

manteve estável. A região do PNSB e da Serra do Mar em direçã

como as regiões mais estáveis. Há alterações positivas e negativas espalhadas

de estudo, com aparente dominância de alterações positivas para a conservação da 

cobertura vegetal.  

 

 

 

Anterior Posterior
Valor 

do Pix.

Tipo de 

Mudança

Degradada para Veg. e Nat. 90 Positiva

Degradada para Interferência 99 Neutra

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação

para Interferência 9 Neutra

0 Neutra

Interferência para Veg. e Nat. -9 Neutra

Interferência para Degradada -99 Neutra

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação

para Degradada -90 Negativa

Total

Manteve a mesma SuperClasse

Mudança de Superclasse

Tabela 48: Quantificação da mudança entre as superclasses, de 1986 a 1994. 
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aumentaram entre 1986 e 1994 . Este trabalho considerou apenas o histórico da região, o 

qual não consegue explicar esta perda de vegetação. 

está o mapa da espacialização das mudanças ocorridas entre as 

ntre 1994 e 2006. Visualmente observa-se que a maior parte da área se 

A região do PNSB e da Serra do Mar em direção a São Paulo 

como as regiões mais estáveis. Há alterações positivas e negativas espalhadas

, com aparente dominância de alterações positivas para a conservação da 

 

Tipo de 

Mudança
Area % 

% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança
Area %

Positiva 39.509,35 6,7% 6,7% 4.631,54 4,5% 4,5% 16.487,85 8,5%

Neutra 331,74 0,1% 21,33 0,0% 127,52 0,00

Neutra 4.617,77 0,8% 1.329,97 1,3% 1.380,02 0,01

Neutra 502.573,87 84,7% 91.146,57 87,8% 158.153,60 0,81

Neutra 2.130,28 0,4% 625,49 0,6% 707,90 0,00

Neutra 367,33 0,1% 46,69 0,0% 137,25 0,00

Negativa 43.898,34 7,4% 7,4% 6.066,37 5,8% 5,8% 17.713,71 0,09

593.428,68 100% 100% 103.867,96 100% 100% 194.707,85 100%

85,9% 89,7%

Municipios (Total) PNSB ZA

da mudança entre as superclasses, de 1986 a 1994.  
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Este trabalho considerou apenas o histórico da região, o 

está o mapa da espacialização das mudanças ocorridas entre as 

a maior parte da área se 

o a São Paulo continuam 

como as regiões mais estáveis. Há alterações positivas e negativas espalhadas pela área 

, com aparente dominância de alterações positivas para a conservação da 

% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança

8,5% 18.389,96 6,2% 6,2%

182,90 0,1%

1.907,78 0,6%

253.273,70 85,9%

796,90 0,3%

183,39 0,1%

9,1% 20.118,26 6,8% 6,8%

100% 294.852,87 100% 100%

82,4% 86,9%

Fora
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 Além das alterações nega

negativas espalhadas especialmente na região norte 

visual constatou-se que parte destas áreas eram plantações de eucalipto em 1994 e que 

foram cortadas no período 

sendo resultado, certamente, de confusão na classificação entre "Eucalipto" e 

em Regeneração" e "Vegetação em Bom Estado"

1986 e 1994. Outra parte sig

de áreas vegetadas por espécies aparentemente nativas.

 Positivamente, chama a atenção a área próxima ao limite do PNSB com o 

município de Cunha, onde há grandes concentrações de 

interior do Parque Nacional quanto na sua Zona de Amortecimento

Figura 70: Resultado da comparação espacial entre as superclasses de 1994 e 2006. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negat
neutra. 
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Além das alterações negativas no entorno da áreas urbanas, há grandes manchas 

negativas espalhadas especialmente na região norte do território estudado

se que parte destas áreas eram plantações de eucalipto em 1994 e que 

foram cortadas no período até 2006. Esta mudança não deveria aparecer como negativa, 

sendo resultado, certamente, de confusão na classificação entre "Eucalipto" e 

"Vegetação em Bom Estado", já citadas também na comparação de 

Outra parte significativa das manchas negativas foram de fato 

de áreas vegetadas por espécies aparentemente nativas. 

Positivamente, chama a atenção a área próxima ao limite do PNSB com o 

município de Cunha, onde há grandes concentrações de mudanças positiva

interior do Parque Nacional quanto na sua Zona de Amortecimento 

comparação espacial entre as superclasses de 1994 e 2006. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
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tivas no entorno da áreas urbanas, há grandes manchas 

do território estudado. Na conferencia 

se que parte destas áreas eram plantações de eucalipto em 1994 e que 

até 2006. Esta mudança não deveria aparecer como negativa, 

sendo resultado, certamente, de confusão na classificação entre "Eucalipto" e "Vegetação 

também na comparação de 

nificativa das manchas negativas foram de fato a supressão 

Positivamente, chama a atenção a área próxima ao limite do PNSB com o 

mudanças positivas tanto no 

 (Figuras 71 a 73). 

comparação espacial entre as superclasses de 1994 e 2006. Em verde áreas que 
ivas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
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Parte da mudança positiva no interior do PNSB nas proximidades com Cunha ocorreu na 

área onde destacou-se a mudança negativa entre 1986 e 1994. 

região já citada, na sobreposição com os municípios de Areias e São José do Barreiro

também houve manchas de mudanças positivas. Ao norte de Silveiras também existem 

manchas de melhora na cobertura vegetal, porém parte delas são decorrentes de 

plantações de eucalipto em locais onde havia solo exposto em 1994.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 71 a 73: Aproximação de área identificada com concentração de mudanças positivas no interior do PNSB 
entre 1994 e 2006: Imagem de 1994, Imagem de 2006 e mapa de mudanças de superclasse
da classificação destas duas imagens.
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Parte da mudança positiva no interior do PNSB nas proximidades com Cunha ocorreu na 

se a mudança negativa entre 1986 e 1994. Dentro da UC, além

região já citada, na sobreposição com os municípios de Areias e São José do Barreiro

houve manchas de mudanças positivas. Ao norte de Silveiras também existem 

manchas de melhora na cobertura vegetal, porém parte delas são decorrentes de 

es de eucalipto em locais onde havia solo exposto em 1994. 

71 a 73: Aproximação de área identificada com concentração de mudanças positivas no interior do PNSB 
entre 1994 e 2006: Imagem de 1994, Imagem de 2006 e mapa de mudanças de superclasse
da classificação destas duas imagens. 
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Parte da mudança positiva no interior do PNSB nas proximidades com Cunha ocorreu na 

Dentro da UC, além da 

região já citada, na sobreposição com os municípios de Areias e São José do Barreiro 

houve manchas de mudanças positivas. Ao norte de Silveiras também existem 

manchas de melhora na cobertura vegetal, porém parte delas são decorrentes de 

71 a 73: Aproximação de área identificada com concentração de mudanças positivas no interior do PNSB 
entre 1994 e 2006: Imagem de 1994, Imagem de 2006 e mapa de mudanças de superclasses resultante da comparação 
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 Na quantificação d

2006 (Tabela 49) é novamente 

área de estudo (86,4%), sendo que

PNSB ela alcança o maior valor 

recortes da área de estudo

onde houve maior diferença percentual

Zona de Amortecimento (4,7%) e, por fim, fora da área de influencia (1,7%).

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 Os resultados da comparação espacial entre superclasses de 1994 e 2006 indicam 

uma grande estabilidade da área, mas com tendência a melhora da cobertura vegetal. Esse 

resultado vai de encontro com o esperado d

agropecuárias e concentração da população em núcleos urbanos

acentuada no interior do PNSB,

influencia podem indicar 

de relevo para estes resultados. É preciso destacar que as confusões entre as classes 

"Eucalipto", Vegetação em Regen

melhor compreendida para saber o quanto isso altera os resultados.

Tabela 49: Quantificação da mudança entre as superclasses de 1994 a 2006. 

Anterior Posterior
Valor 

do Pix.

Degradada para Veg. e Nat. 90

Degradada para Interferência 99

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação

para Interferência 9

0

Interferência para Veg. e Nat. -9

Interferência para Degradada -99

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação

para Degradada -90

Total

Manteve a mesma SuperClasse

Mudança de Superclasse
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quantificação das mudanças para cada recorte da área de estudo

novamente possível constatar que há estabilidade na maior parte da 

%), sendo que, assim como na comparação entre 1986 e 1994,

la alcança o maior valor e na Zona de Amortecimento o menor. 

recortes da área de estudo as mudanças positivas superaram as negativas, sendo o recorte 

erença percentual entre elas foi no PNSB (4,9%), seguido por sua 

Zona de Amortecimento (4,7%) e, por fim, fora da área de influencia (1,7%).

Os resultados da comparação espacial entre superclasses de 1994 e 2006 indicam 

da área, mas com tendência a melhora da cobertura vegetal. Esse 

vai de encontro com o esperado do histórico da região de abandono de áreas 

agropecuárias e concentração da população em núcleos urbanos.

acentuada no interior do PNSB, seguida de sua ZA e em último as áreas fora de sua 

influencia podem indicar que houve contribuição da gestão da UC ou das características 

de relevo para estes resultados. É preciso destacar que as confusões entre as classes 

"Eucalipto", Vegetação em Regeneração" e "Vegetação em Bom Estado" precisa ser 

melhor compreendida para saber o quanto isso altera os resultados. 

da mudança entre as superclasses de 1994 a 2006.  

Tipo de 

Mudança
Area % 

% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança
Area %

Positiva 49.801,27 8,4% 8,4% 7.652,52 7,4% 7,4% 20.998,38 10,8%

Neutra 70,90 0,0% 12,91 0,0% 27,92 0,00

Neutra 623,03 0,1% 169,07 0,2% 177,45 0,00

Neutra 502.163,54 84,6% 90.411,80 87,0% 158.820,12 0,82

Neutra 8.986,09 1,5% 2.966,01 2,9% 2.489,66 0,01

Neutra 772,96 0,1% 45,57 0,0% 242,60 0,00

Negativa 30.850,58 5,2% 5,2% 2.616,51 2,5% 2,5% 11.909,20 0,06

593.268,36 100% 100% 103.874,37 100% 100% 194.665,32 100%

86,4% 90,1%

Municipios (Total) PNSB ZA
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mudanças para cada recorte da área de estudo entre 1994 e 

possível constatar que há estabilidade na maior parte da 

, assim como na comparação entre 1986 e 1994, no 

e na Zona de Amortecimento o menor. Em todos os 

as mudanças positivas superaram as negativas, sendo o recorte 

entre elas foi no PNSB (4,9%), seguido por sua 

Zona de Amortecimento (4,7%) e, por fim, fora da área de influencia (1,7%). 

Os resultados da comparação espacial entre superclasses de 1994 e 2006 indicam 

da área, mas com tendência a melhora da cobertura vegetal. Esse 

de abandono de áreas 

. A melhora mais 

ltimo as áreas fora de sua 

ou das características 

de relevo para estes resultados. É preciso destacar que as confusões entre as classes 

eração" e "Vegetação em Bom Estado" precisa ser 

%
% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança

10,8% 10,8% 21.150,37 7,2% 7,2%

0,00 30,08 0,0%

0,00 276,51 0,1%

0,82 252.931,63 85,8%

0,01 3.530,42 1,2%

0,00 484,79 0,2%

0,06 6,1% 16.324,88 5,5% 5,5%

100% 100% 294.728,67 100% 100%

83,1% 87,3%

ZA Fora
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4.4.3 2006 vs 2015 

 As mudanças ocorridas entre superclasses entre 2006 e 2015 pode

Figura 74. Aparentemente há mais mudanç

dominância da estabilidade pode ser percebida, especialmente  

e na continuação da Serra do Mar em direção a São Paulo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As alterações positivas estão espalhadas por toda a á

sendo mais intensas no interior, nos 

Barreiro, Arapeí e Bananal.

 As concentrações de alterações negativas podem ser vistas no litoral

na região de Mambucaba 

Figura 74: Resultado da comparação espacial entre as superclasses de 2006 e 2015. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
neutra. 

o Profissional em Biodiversidade em Unidades de Conservação

Avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do  
Parque Nacional da Serra da Bocaina e municípios do entorno através de sensoriamento remoto

 

s mudanças ocorridas entre superclasses entre 2006 e 2015 pode

Aparentemente há mais mudanças positivas do que negativas e 

dominância da estabilidade pode ser percebida, especialmente  dentro do Parque Nacional 

a do Mar em direção a São Paulo. 

As alterações positivas estão espalhadas por toda a área de estudo, aparentemente 

sendo mais intensas no interior, nos municípios de Cunha, Silveiras, Areias, São José do 

Barreiro, Arapeí e Bananal.  

As concentrações de alterações negativas podem ser vistas no litoral

na região de Mambucaba em Angra dos Reis, e no interior, especialmente em Cunha 

comparação espacial entre as superclasses de 2006 e 2015. Em verde áreas que 
ças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
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s mudanças ocorridas entre superclasses entre 2006 e 2015 podem ser vistas na  

as positivas do que negativas e novamente a 

dentro do Parque Nacional 

rea de estudo, aparentemente 

de Cunha, Silveiras, Areias, São José do 

As concentrações de alterações negativas podem ser vistas no litoral, em Paraty e 

Angra dos Reis, e no interior, especialmente em Cunha 

comparação espacial entre as superclasses de 2006 e 2015. Em verde áreas que 
ças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
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Silveiras e Areias. Na conferencia visual destas áreas constatou

áreas com alterações negativas se tratavam de plantações de eucalipto em 2015 e que 

aparentemente já eram assim 

e 2006 esta confusão entre as classes "Eucalipto", 

"Vegetação em Bom Estado"

negativas. É necessária uma análise m

plantações de eucalipto parecem estar melhor definidas e classificadas no ano de 2015 do 

que nos demais anos, podendo ser resultado da qualidade da amostragem, da qualidade da 

imagem e/ou da própria situação de

sido melhor em 2015 pela facilidade de conferencia com imagens de alta resolução

conhecimento de campo. Há de se destacar que a imagem de 2015 é proveniente de um 

sensor diferente (Landsat 8 

uma maior resolução radiométrica (16bits vs 

onda captado por cada banda 

contribuído na diferença de resultados da 

 A quantificação das mudanças 

expõe a maior percentagem de estabilidade do território estudado dentre os pares de anos 

analisados. Dentre os recortes isto se repete com exceção do fora da área d

PNSB, que obteve o maior valor de estabilidade entre 1994 e 2006. 

 O fato de que grande parte das 

compostas por áreas de plantações de eucalipto já existentes em 2006 certamente 

prejudica a interpretação dos resultados

disso, as alterações tiveram saldo positivo para a área total, para a Zona de 

Amortecimento e para fora da influencia do PNSB.

problema não foi detectad

estável, mas negativo.  
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Silveiras e Areias. Na conferencia visual destas áreas constatou-se que a maior parte das 

áreas com alterações negativas se tratavam de plantações de eucalipto em 2015 e que 

aparentemente já eram assim em 2006. Nas comparações entre 1986 e 1994 e entre 1994 

e 2006 esta confusão entre as classes "Eucalipto", "Vegetação em Regeneração"

"Vegetação em Bom Estado" eram menos significativas para os resultados de mudanças 

negativas. É necessária uma análise mais aprofundada, mas visualmente as áreas com 

plantações de eucalipto parecem estar melhor definidas e classificadas no ano de 2015 do 

que nos demais anos, podendo ser resultado da qualidade da amostragem, da qualidade da 

imagem e/ou da própria situação destas plantações. A qualidade da amostragem pode ter 

em 2015 pela facilidade de conferencia com imagens de alta resolução

conhecimento de campo. Há de se destacar que a imagem de 2015 é proveniente de um 

sensor diferente (Landsat 8 - OLI) dos demais anos (Landsat 5 - TM),

uma maior resolução radiométrica (16bits vs 8bits) e possui faixa de comprimento de 

onda captado por cada banda um pouco distinto (Tabela 19), fatores

contribuído na diferença de resultados da classificação. 

A quantificação das mudanças das superclasses entre 2006 e 2015

a maior percentagem de estabilidade do território estudado dentre os pares de anos 

. Dentre os recortes isto se repete com exceção do fora da área d

PNSB, que obteve o maior valor de estabilidade entre 1994 e 2006.  

de que grande parte das concentrações de alterações negativas s

compostas por áreas de plantações de eucalipto já existentes em 2006 certamente 

pretação dos resultados, pois há uma superestimação deste item

disso, as alterações tiveram saldo positivo para a área total, para a Zona de 

para fora da influencia do PNSB. No interior do PNSB, onde est

não foi detectado, o saldo entre mudanças positivas e negativas é praticamente 
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se que a maior parte das 

áreas com alterações negativas se tratavam de plantações de eucalipto em 2015 e que 

. Nas comparações entre 1986 e 1994 e entre 1994 

"Vegetação em Regeneração" e 

eram menos significativas para os resultados de mudanças 

, mas visualmente as áreas com 

plantações de eucalipto parecem estar melhor definidas e classificadas no ano de 2015 do 

que nos demais anos, podendo ser resultado da qualidade da amostragem, da qualidade da 

. A qualidade da amostragem pode ter 

em 2015 pela facilidade de conferencia com imagens de alta resolução e pelo 

conhecimento de campo. Há de se destacar que a imagem de 2015 é proveniente de um 

TM), possui também 

8bits) e possui faixa de comprimento de 

(Tabela 19), fatores que podem ter 

entre 2006 e 2015 (Tabela 50) 

a maior percentagem de estabilidade do território estudado dentre os pares de anos 

. Dentre os recortes isto se repete com exceção do fora da área de influencia do 

alterações negativas serem 

compostas por áreas de plantações de eucalipto já existentes em 2006 certamente 

, pois há uma superestimação deste item. Apesar 

disso, as alterações tiveram saldo positivo para a área total, para a Zona de 

o interior do PNSB, onde este 

o saldo entre mudanças positivas e negativas é praticamente 
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4.4.4 1986 vs 2015 

 Por fim, na Figura 

superclasses da imagem mais antiga (

análises, há transformações da cobertura vegetal por toda a área de estudo, 

dominância das mudanças consideradas neutras. O

e a continuação da Serra do Mar em direção a São Paulo

estáveis.  

 

Tabela 72

Anterior Posterior
Valor 

do Pix.

Degradada para Veg. e Nat. 90

Degradada para Interferência 99

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação

para Interferência 9

0

Interferência para Veg. e Nat. -9

Interferência para Degradada -99

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação

para Degradada -90

Total

Manteve a mesma SuperClasse

Mudança de Superclasse

Tabela 50: Quantificação da mudança entre as superclasses de 2006 a 2015. 
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Por fim, na Figura 75 está o mapa com as mudanças ocorri

superclasses da imagem mais antiga (1986) e a mais recente (2015).

transformações da cobertura vegetal por toda a área de estudo, 

das mudanças consideradas neutras. O Parque Nacional da Serra da Bocaina 

da Serra do Mar em direção a São Paulo são novamente as 

 

72 Quantificação da mudança entre as superclasses de 2006 a 2015. 

Tipo de 

Mudança
Area % 

% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança
Area

Positiva 50.948,09 8,6% 8,6% 3.113,25 3,0% 3,0% 17.334,05

Neutra 150,25 0,0% 8,24 0,0% 37,53

Neutra 1.959,23 0,3% 615,22 0,6% 490,73

Neutra 510.802,91 86,1% 95.944,95 92,3% 164.395,71

Neutra 1.738,27 0,3% 708,64 0,7% 417,12

Neutra 12,09 0,0% 1,62 0,0% 6,04

Negativa 27.918,88 4,7% 4,7% 3.509,97 3,4% 3,4% 12.106,54

593.529,71 100% 100% 103.901,89 100% 100% 194.787,72

86,7% 93,6%

Municipios (Total) PNSB

da mudança entre as superclasses de 2006 a 2015.  
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mapa com as mudanças ocorridas entre as 

. Como nas demais 

transformações da cobertura vegetal por toda a área de estudo, mas com 

Parque Nacional da Serra da Bocaina 

são novamente as áreas mais 

da mudança entre as superclasses de 2006 a 2015.  

%
% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança

8,9% 8,9% 30.500,79 10,3% 10,3%

0,00 104,48 0,0%

0,00 853,28 0,3%

0,84 250.462,26 84,9%

0,00 612,51 0,2%

0,00 4,42 0,0%

0,06 6,2% 12.302,37 4,2% 4,2%

100% 100% 294.840,10 100% 100%

84,9% 85,5%

ZA Fora
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 Na parte litorânea também chama a atenção a mudança negativa para a cobertura 

vegetal centradas especialmente ao redor dos núcleos urbanos (Paraty, Mambucaba e 

Angra dos Reis), o que é esperado devido a migração e exp

nas ultimas décadas. No lado oposto 

com concentrações no município de Areias e Cunha

classes "Eucalipto", "Vegetação em Regeneração"

novamente surge como causa de parte das mudanças negativas

 As mudanças positivas estão pulverizadas na região litorânea. No interior

concentrações maiores nos municípios de Cunha, Silveiras e São José do Barreiro. Muitas 

destas áreas saíram do solo exposto para uma cobertura vegetal, mas é preciso uma 

Figura 75: Resultado da comparação espacial entre as superclasses de 1986 e 2015. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
neutra. 
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Na parte litorânea também chama a atenção a mudança negativa para a cobertura 

vegetal centradas especialmente ao redor dos núcleos urbanos (Paraty, Mambucaba e 

, o que é esperado devido a migração e expansão das cidades dessa região 

. No lado oposto da serra existem alterações negativas espalhadas mas 

com concentrações no município de Areias e Cunha. A questão da

"Vegetação em Regeneração" e Vegetações em 

novamente surge como causa de parte das mudanças negativas. 

As mudanças positivas estão pulverizadas na região litorânea. No interior

concentrações maiores nos municípios de Cunha, Silveiras e São José do Barreiro. Muitas 

do solo exposto para uma cobertura vegetal, mas é preciso uma 

comparação espacial entre as superclasses de 1986 e 2015. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
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Na parte litorânea também chama a atenção a mudança negativa para a cobertura 

vegetal centradas especialmente ao redor dos núcleos urbanos (Paraty, Mambucaba e 

ansão das cidades dessa região 

alterações negativas espalhadas mas 

da confusão entre as 

ações em bom estado" 

As mudanças positivas estão pulverizadas na região litorânea. No interior, há 

concentrações maiores nos municípios de Cunha, Silveiras e São José do Barreiro. Muitas 

do solo exposto para uma cobertura vegetal, mas é preciso uma 

comparação espacial entre as superclasses de 1986 e 2015. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
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avaliação mais detalhada para averiguar o efeito da confusão da classe "Eucalipto" com 

"Vegetação em Regeneração"

 Dentro do PNSB po

vegetal na região conhecida como "

Paraty, áreas em São José do Barreiro e em Areias, todas confirmadas na visualização das 

imagens compostas em RGB (Figu

proximidades de Mambucaba em Angra dos Reis, que tiveram mudanças negativas entre 

1986 e 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 76 a 78: Mapas com aproximação de área identificada
do PNSB entre 1986 e 2015 na área do "Cabral". Imagem de 1986, Imagem de 2015 e mapa de mudanças de 
superclasses resultante da comparação da classificação destas duas imagens.
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avaliação mais detalhada para averiguar o efeito da confusão da classe "Eucalipto" com 

"Vegetação em Regeneração" e Vegetação em bom estado" citada anteriormente.

PNSB pode-se observar linhas de mudanças negativas na cobertura 

vegetal na região conhecida como "Cabral" e ao longo da trilha "

Paraty, áreas em São José do Barreiro e em Areias, todas confirmadas na visualização das 

imagens compostas em RGB (Figuras 76 a 81) . Também pode-se observar áreas nas 

proximidades de Mambucaba em Angra dos Reis, que tiveram mudanças negativas entre 

 
76 a 78: Mapas com aproximação de área identificada com concentração de mudanças negativas no interior 

do PNSB entre 1986 e 2015 na área do "Cabral". Imagem de 1986, Imagem de 2015 e mapa de mudanças de 
superclasses resultante da comparação da classificação destas duas imagens. 
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avaliação mais detalhada para averiguar o efeito da confusão da classe "Eucalipto" com 

citada anteriormente. 

se observar linhas de mudanças negativas na cobertura 

Cabral" e ao longo da trilha "Rio Pequeno" em 

Paraty, áreas em São José do Barreiro e em Areias, todas confirmadas na visualização das 

se observar áreas nas 

proximidades de Mambucaba em Angra dos Reis, que tiveram mudanças negativas entre 

com concentração de mudanças negativas no interior 
do PNSB entre 1986 e 2015 na área do "Cabral". Imagem de 1986, Imagem de 2015 e mapa de mudanças de 
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Figuras 79 a 81: Mapas com aproximação de área identificada com concentração de mudanças negativas no interior 
do PNSB entre 1986 e 2015 na área dos "Rio Pequeno". Imagem de 1986, Imagem de 2015 e mapa de mudanças de 
superclasses resultante da comparação da classificação destas duas
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aproximação de área identificada com concentração de mudanças negativas no interior 
do PNSB entre 1986 e 2015 na área dos "Rio Pequeno". Imagem de 1986, Imagem de 2015 e mapa de mudanças de 
superclasses resultante da comparação da classificação destas duas imagens. 
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aproximação de área identificada com concentração de mudanças negativas no interior 
do PNSB entre 1986 e 2015 na área dos "Rio Pequeno". Imagem de 1986, Imagem de 2015 e mapa de mudanças de 
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 As mudanças positivas estão concentradas especialmente na sobreposição com

municípios de São José do Barreiro e Areias em São 

concentrações menores próximas aos limites com o município

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 82 a 84: Aproximação de área identificada com concentração de mudanças positivas no interior do PNSB 
entre 1986 e 2015 na área dos sobreposta a Areias e São José do Barreiro. Imagem de 1986, Imagem de 2015 e mapa 
de mudanças de superclasses resultante da comparação da classificação destas duas imagens.
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As mudanças positivas estão concentradas especialmente na sobreposição com

municípios de São José do Barreiro e Areias em São Paulo (Figuras 82

próximas aos limites com o município de Cunha.

82 a 84: Aproximação de área identificada com concentração de mudanças positivas no interior do PNSB 
entre 1986 e 2015 na área dos sobreposta a Areias e São José do Barreiro. Imagem de 1986, Imagem de 2015 e mapa 

ses resultante da comparação da classificação destas duas imagens.
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As mudanças positivas estão concentradas especialmente na sobreposição com os 

82 a 84), com outras 

de Cunha. 

82 a 84: Aproximação de área identificada com concentração de mudanças positivas no interior do PNSB 
entre 1986 e 2015 na área dos sobreposta a Areias e São José do Barreiro. Imagem de 1986, Imagem de 2015 e mapa 

ses resultante da comparação da classificação destas duas imagens. 
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 A Tabela 51 apresenta

entre 1986 e 2015. Esses resultados 

sem mudanças ou com mudanças neutras. Dentre os recortes deste território

mais estável, com 90,3% das superclasses se mantendo as mesmas ou com mudanças 

neutras. Também observa

mudanças negativas em todos os recortes, sendo a diferença entre elas maior fora da 

influencia do PNSB, seguida por sua Zona de Amortecimento e do Parque Nacional. 

Esses resultados eram esperados e refletem os resultados

das superclasses apresentados

cobertura vegetal de todos os recortes da área de estudo entre 1986 e 2015

mesmo padrão constatado nesta análise

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na Zona de Amortecimento do PNSB é onde existe a maior dinâmica do uso da 

terra, com quase 20% desta área mudando positiva ou negativamente entre 1986 e 2015.

Apesar da ZA ter a maior porcentagem de mudanças positivas tam

porcentagem de mudanças negativas. Os motivos para isso precisam ser melhor 

investigados. Dentro do PNSB

provavelmente por possuir 

acidentado, possuir terras em nome da união, 

ações de gestão e manejo para a conservação

Anterior Posterior
Valor 

do Pix.

Tipo de 

Mudança

Degradada para Veg. e Nat. 90 Positiva

Degradada para Interferência 99 Neutra

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação

para Interferência 9 Neutra

0 Neutra

Interferência para Veg. e Nat. -9 Neutra

Interferência para Degradada -99 Neutra

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação

para Degradada -90 Negativa

Total

Mudança de Superclasse

Manteve a mesma SuperClasse

Tabela 51: Quantificação da mudança entre as superclasses de 1986 a 2015. 
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apresenta os resultados da quantificação da mudança das superclass

es resultados indicam que a área de estudo total teve 84% da área 

mudanças neutras. Dentre os recortes deste território

com 90,3% das superclasses se mantendo as mesmas ou com mudanças 

Também observa-se que as mudanças positivas das superclasses superaram as 

mudanças negativas em todos os recortes, sendo a diferença entre elas maior fora da 

influencia do PNSB, seguida por sua Zona de Amortecimento e do Parque Nacional. 

ultados eram esperados e refletem os resultados das comparações

das superclasses apresentados no item 4.3.2, que já apontam para uma melhora da 

cobertura vegetal de todos os recortes da área de estudo entre 1986 e 2015

nstatado nesta análise.  

a Zona de Amortecimento do PNSB é onde existe a maior dinâmica do uso da 

terra, com quase 20% desta área mudando positiva ou negativamente entre 1986 e 2015.

Apesar da ZA ter a maior porcentagem de mudanças positivas tam

porcentagem de mudanças negativas. Os motivos para isso precisam ser melhor 

Dentro do PNSB houve menos mudanças do que nos demais recortes 

provavelmente por possuir mais de 84% de cobertura vegetal desde

terras em nome da união, ter regras mais restritivas e 

e manejo para a conservação. 

Tipo de 

Mudança
Area % 

% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança
Area %

Positiva 65.755,94 11,1% 11,1% 6.637,22 6,4% 6,4% 25.751,19 13,2%

Neutra 54,00 0,0% 2,16 0,0% 10,28 0,00

Neutra 944,45 0,2% 214,77 0,2% 243,25 0,00

Neutra 490.753,08 82,7% 91.114,25 87,7% 153.914,36 0,79

Neutra 7.159,38 1,2% 2.439,39 2,3% 1.970,42 0,01

Neutra 94,48 0,0% 8,38 0,0% 44,32 0,00

Negativa 28.869,29 4,9% 4,9% 3.478,08 3,3% 3,3% 12.856,81 0,07

593.630,62 100% 100% 103.894,27 100% 100% 194.790,62 100%

Municipios (Total) ZAPNSB

84,1% 90,3%

da mudança entre as superclasses de 1986 a 2015.  
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os resultados da quantificação da mudança das superclasses 

área de estudo total teve 84% da área 

mudanças neutras. Dentre os recortes deste território, o PNSB é o 

com 90,3% das superclasses se mantendo as mesmas ou com mudanças 

se que as mudanças positivas das superclasses superaram as 

mudanças negativas em todos os recortes, sendo a diferença entre elas maior fora da 

influencia do PNSB, seguida por sua Zona de Amortecimento e do Parque Nacional. 

das comparações quantitativas 

, que já apontam para uma melhora da 

cobertura vegetal de todos os recortes da área de estudo entre 1986 e 2015 e com o 

a Zona de Amortecimento do PNSB é onde existe a maior dinâmica do uso da 

terra, com quase 20% desta área mudando positiva ou negativamente entre 1986 e 2015. 

Apesar da ZA ter a maior porcentagem de mudanças positivas também possui maior 

porcentagem de mudanças negativas. Os motivos para isso precisam ser melhor 

houve menos mudanças do que nos demais recortes 

desde 1986, ter relevo 

regras mais restritivas e por existirem 

% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança

13,2% 33.367,53 11,3% 11,3%

41,56 0,0%

486,43 0,2%

245.724,47 83,3%

2.749,56 0,9%

41,78 0,0%

6,6% 12.534,40 4,2% 4,2%

100% 294.945,73 100% 100%

Fora

80,2% 84,4%
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 Na comparação entre 

mudança das macroclasses

mais detalhada. Os resultados

do que o das superclasses, pois oferece possibilidade

possiveis nas superclasses

ser consideradas positivas e oito podem ser consideradas negativas (Tabela 2

das superclasses apenas uma mudança pode ser considerada po

(Tabela 27). No mapa que ilustra as mudanças de mac

85) pode ser observada essa maior complexidade. 

negativas ocupam uma área maior do que quando comparadas as superclasses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Resultado da comparação espacial entre as macroclasses de 1986 e 2015. Em verde áreas que 
tiveram mudanças positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
neutra. 
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comparação entre 1986 e 2015 optou-se por também incluir a análise da 

macroclasses, para avaliar se há benefícios ou prejuízos

. Os resultados apresentam uma complexidade de mudanças 

do que o das superclasses, pois oferece possibilidade de 36 mudanças ao invés d

classes. Dentre as mudanças possíveis entre macroclasses oito podem 

ser consideradas positivas e oito podem ser consideradas negativas (Tabela 2

das superclasses apenas uma mudança pode ser considerada positiva e uma negativa 

). No mapa que ilustra as mudanças de macroclasses entre 1986 

) pode ser observada essa maior complexidade. Visivelmente as mudanças positivas e 

ocupam uma área maior do que quando comparadas as superclasses.

: Resultado da comparação espacial entre as macroclasses de 1986 e 2015. Em verde áreas que 
positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
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incluir a análise da 

prejuízos nesta avaliação 

uma complexidade de mudanças muito maior 

de 36 mudanças ao invés das nove 

eis entre macroclasses oito podem 

ser consideradas positivas e oito podem ser consideradas negativas (Tabela 26), já dentro 

sitiva e uma negativa 

roclasses entre 1986 e 2015 (Figura 

Visivelmente as mudanças positivas e 

ocupam uma área maior do que quando comparadas as superclasses. 

: Resultado da comparação espacial entre as macroclasses de 1986 e 2015. Em verde áreas que 
positivas, em vermelho negativas e em amarelo não houve mudança ou houve mudança 
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 As analises gerais que podem ser feitas na obse

sobre o mapa produzido para as mudanças entre superclasses. Há uma estabilidade maior 

no interior do PNSB e na Serra do Mar na direção de São Paulo

nas proximidades das áreas urbanas, indicando

urbana por expor também a mudança entre as macroclasses extensivamente antropizadas 

e intensivamente antropizadas

na comparação entre as superclasses em toda a área de es

entre "Vegetação em Regeneração"

essas áreas aparecem com maior intensidade ao 

e, no interior, nas proximidades com o limite com Cunha e na área 

do Barreiro e Areias. 

 Na quantificação das mudanças entre as macroclasses (Tabela 

menor estabilidade da área de estudo em relação as mudanças entre as superclasses. A 

manutenção ou mudanças neutras entre macroclasse

a menos do que nas superclasses. Os resultados 

recortes, sendo o mais estável o PNSB, com 76,7%, e o menos estável a sua Zona de 

Amortecimento, com 66,4%.

da área de estudo total, chegando a 

 A diferença entre mudanças positivas e negativas 

todos os recortes, com a ZA e fora da influência tendo os mesmos valores e o PN

saldo positivo menor. As mudanças entre macroclasses que alcançaram os maiores 

percentuais tanto positivamente, quanto negativamente foram entre as 

Bom Estado" e "Vegetação em Regeneração"

do PNSB, e dentro das mudanças positivas, é que uma outra classe apareceu

transformação de "Extensivamente Antropizada"

mudança com maior percentual.

"Vegetação em Bom Estado"

macroclasses explicam a grande diferença dos resultados positivos e negativos entre a 

comparação de mudanças de macroclasses e superclasses. 

macroclasses é uma informação 

variação no limiar de separação entre 
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gerais que podem ser feitas na observação visual são similares 

mapa produzido para as mudanças entre superclasses. Há uma estabilidade maior 

no interior do PNSB e na Serra do Mar na direção de São Paulo. Há mudanças negativas 

nas proximidades das áreas urbanas, indicando, agora com maior clareza

por expor também a mudança entre as macroclasses extensivamente antropizadas 

e intensivamente antropizadas. As mudanças positivas ficam muito mais presentes do que 

na comparação entre as superclasses em toda a área de estudo, por incluir a

"Vegetação em Regeneração" e "Vegetação em Bom Estado"

essas áreas aparecem com maior intensidade ao redor de Mambucaba em Angra dos Reis 

e, no interior, nas proximidades com o limite com Cunha e na área sobreposta a São José 

Na quantificação das mudanças entre as macroclasses (Tabela 

da área de estudo em relação as mudanças entre as superclasses. A 

manutenção ou mudanças neutras entre macroclasses em toda a área ficou em

a menos do que nas superclasses. Os resultados demonstraram o mesmo padrão entre os 

, sendo o mais estável o PNSB, com 76,7%, e o menos estável a sua Zona de 

Amortecimento, com 66,4%. Esses resultados explicitam que houve 

da área de estudo total, chegando a quase 35% na Zona de Amortecimento

A diferença entre mudanças positivas e negativas teve resultados 

, com a ZA e fora da influência tendo os mesmos valores e o PN

As mudanças entre macroclasses que alcançaram os maiores 

percentuais tanto positivamente, quanto negativamente foram entre as 

"Vegetação em Regeneração". Apenas no recorte para fora da influencia 

PNSB, e dentro das mudanças positivas, é que uma outra classe apareceu

"Extensivamente Antropizada" para "Vegetação em Bom Estado"

mudança com maior percentual. Estas expressivas participação das transformações entre 

em Bom Estado"e "Vegetação em Regeneração" nas mudanças entre 

macroclasses explicam a grande diferença dos resultados positivos e negativos entre a 

comparação de mudanças de macroclasses e superclasses. A mudança entre estas 

é uma informação útil, mas conforme já abordado anteriormente há uma 

variação no limiar de separação entre "Vegetação em Regeneração"
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rvação visual são similares as 

mapa produzido para as mudanças entre superclasses. Há uma estabilidade maior 

. Há mudanças negativas 

clareza, a expansão 

por expor também a mudança entre as macroclasses extensivamente antropizadas 

As mudanças positivas ficam muito mais presentes do que 

tudo, por incluir as mudanças 

"Vegetação em Bom Estado". Dentro do PNSB 

redor de Mambucaba em Angra dos Reis 

sobreposta a São José 

Na quantificação das mudanças entre as macroclasses (Tabela 52) constata-se a 

da área de estudo em relação as mudanças entre as superclasses. A 

ficou em 72%, 12% 

o mesmo padrão entre os 

, sendo o mais estável o PNSB, com 76,7%, e o menos estável a sua Zona de 

 mudanças em 28% 

Zona de Amortecimento 

teve resultados positivos para 

, com a ZA e fora da influência tendo os mesmos valores e o PNSB com 

As mudanças entre macroclasses que alcançaram os maiores 

percentuais tanto positivamente, quanto negativamente foram entre as "Vegetação em 

. Apenas no recorte para fora da influencia 

PNSB, e dentro das mudanças positivas, é que uma outra classe apareceu, sendo a 

"Vegetação em Bom Estado", a 

Estas expressivas participação das transformações entre 

nas mudanças entre 

macroclasses explicam a grande diferença dos resultados positivos e negativos entre a 

A mudança entre estas 

útil, mas conforme já abordado anteriormente há uma 

"Vegetação em Regeneração" e "Vegetação em 
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Bom Estado" em cada imagem analisada, o que tem que ser levado em consideração na 

interpretação dos resultados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anterior Posterior Valor do Pix

Intensivamente 

 Antropizadas 
para

Naturalmente 

sem vegetação 
99.990

Intensivamente 

 Antropizadas 
para

Vegetação em 

Bom Estado 
99.900

Intensivamente 

 Antropizadas 
para

Vegetação em 

Regeneração 
99.000

Intensivamente 

 Antropizadas 
para

Extensivamente 

 Antropizadas 
90.000

Extensivamente 

 Antropizadas
para

Naturalmente 

sem vegetação 
9.990

Extensivamente 

 Antropizadas
para

Vegetação em 

Bom Estado 
9.900

Extensivamente 

 Antropizadas
para

Vegetação em 

Regeneração 
9.000

Vegetação em 

Regeneração 
para

Vegetação em 

Bom Estado 
900

Intensivamente 

 Antropizadas 
para Interferencia 99.999

Extensivamente 

 Antropizadas
para Interferencia 9.999

Vegetação em 

Regeneração 
para Interferencia 999

Vegetação em 

Regeneração 
para

Naturalmente 

sem vegetação 
990

Vegetação em 

Bom Estado 
para Interferencia 99

Vegetação em 

Bom Estado 
para

Naturalmente 

sem vegetação 
90

Naturalmente 

sem vegetação 
para Interferencia 9

0

Interferencia para
Naturalmente 

sem vegetação 
-9

Naturalmente 

sem vegetação 
para

Vegetação em 

Bom Estado 
-90

Interferencia para
Vegetação em 

Bom Estado 
-99

Naturalmente 

sem vegetação 
para

Vegetação em 

Regeneração 
-990

Interferencia para
Vegetação em 

Regeneração 
-999

Interferencia para
Extensivamente 

 Antropizadas 
-9.999

Interferencia para
Intensivamente 

 Antropizadas 
-99.999

Vegetação em 

Bom Estado 
para

Vegetação em 

Regeneração 
-900

Vegetação em 

Regeneração 
para

Extensivamente 

 Antropizadas 
-9.000

Vegetação em 

Bom Estado 
para

Extensivamente 

 Antropizadas 
-9.900

Naturalmente 

sem vegetação 
para

Extensivamente 

 Antropizadas 
-9.990

Extensivamente 

 Antropizadas
para

Intensivamente 

 Antropizadas 
-90.000

Vegetação em 

Regeneração 
para

Intensivamente 

 Antropizadas 
-99.000

Vegetação em 

Bom Estado 
para

Intensivamente 

 Antropizadas 
-99.900

Naturalmente 

sem vegetação 
para

Intensivamente 

 Antropizadas 
-99.990

Total

Mudança de Superclasse

Manteve a mesma MacroClasse

Tabela 52: Quantificação da mudança entre as macroclasses de 1986 a 2015. 
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em cada imagem analisada, o que tem que ser levado em consideração na 

interpretação dos resultados. 

Valor do Pix
Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança
Area %

Positiva 295,61 0,0% 5,70 0,0% 93,71 0,0%

Positiva 595,83 0,1% 32,66 0,0% 293,43 0,2%

Positiva 374,50 0,1% 31,67 0,0% 158,36 0,1%

Positiva 5.031,93 0,8% 136,37 0,1% 1.628,05 0,8%

Positiva 514,87 0,1% 10,17 0,0% 206,02 0,1%

Positiva 34.748,30 5,9% 3.379,47 3,3% 13.063,66 6,7%

Positiva 29.226,84 4,9% 3.177,56 3,1% 11.936,02 6,1%

Positiva 38.959,02 6,6% 9.011,39 8,7% 14.615,33 7,5%

Neutra 3,61 0,0% 0,09 0,0% 0,90 0,0%

Neutra 50,40 0,0% 2,07 0,0% 9,38 0,0%

Neutra 1,44 0,0% 0,09 0,0% 0,27 0,0%

Neutra 22,27 0,0% 0,90 0,0% 11,81 0,0%

Neutra 926,78 0,2% 212,43 0,2% 239,10 0,1%

Neutra 217,54 0,0% 4,51 0,0% 95,68 0,0%

Neutra 16,23 0,0% 2,25 0,0% 3,88 0,0%

Neutra 418.894,82 70,6% 76.990,59 74,1% 126.859,41 65,1%

Neutra 120,27 0,0% 18,19 0,0% 44,16 0,0%

Neutra 156,78 0,0% 8,26 0,0% 53,05 0,0%

Neutra 6.949,14 1,2% 2.403,85 2,3% 1.877,70 1,0%

Neutra 23,17 0,0% 0,72 0,0% 8,11 0,0%

Neutra 89,97 0,0% 17,35 0,0% 48,57 0,0%

Neutra 84,20 0,0% 7,93 0,0% 40,12 0,0%

Neutra 10,28 0,0% 0,45 0,0% 4,19 0,0%

Negativa 23.514,43 4,0% 4.892,72 4,7% 9.285,08 4,8%

Negativa 13.104,83 2,2% 1.857,41 1,8% 5.925,34 3,0%

Negativa 14.224,99 2,4% 1.593,22 1,5% 6.244,39 3,2%

Negativa 331,04 0,1% 2,35 0,0% 113,74 0,1%

Negativa 3.933,14 0,7% 68,80 0,1% 1.357,85 0,7%

Negativa 315,18 0,1% 8,10 0,0% 152,07 0,1%

Negativa 534,34 0,1% 15,62 0,0% 266,73 0,1%

Negativa 358,90 0,1% 1,38 0,0% 154,54 0,1%

593.630,62 100% 100% 103.894,27 100% 100% 194.790,63 100%

Municipios (Total) PNSB ZA

18,5%

72,0%

9,5%

15,2%

76,7%

8,1%

da mudança entre as macroclasses de 1986 a 2015.  
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em cada imagem analisada, o que tem que ser levado em consideração na 

%
% Tipo de 

Mudança
Area %

% Tipo de 

Mudança

0,0% 196,21 0,1%

0,2% 269,74 0,1%

0,1% 184,46 0,1%

0,8% 3.267,52 1,1%

0,1% 298,68 0,1%

6,7% 18.305,17 6,2%

6,1% 14.113,26 4,8%

7,5% 15.332,30 5,2%

0,0% 2,61 0,0%

0,0% 38,95 0,0%

0,0% 1,08 0,0%

0,0% 9,56 0,0%

0,1% 475,25 0,2%

0,0% 117,36 0,0%

0,0% 10,10 0,0%

65,1% 215.044,82 72,9%

0,0% 57,92 0,0%

0,0% 95,47 0,0%

1,0% 2.667,59 0,9%

0,0% 14,33 0,0%

0,0% 24,05 0,0%

0,0% 36,15 0,0%

0,0% 5,64 0,0%

4,8% 9.336,63 3,2%

3,0% 5.322,08 1,8%

3,2% 6.387,39 2,2%

0,1% 214,95 0,1%

0,7% 2.506,49 0,8%

0,1% 155,01 0,1%

0,1% 251,99 0,1%

0,1% 202,98 0,1%

100% 100% 294.945,73 100% 100%

ZA Fora

21,6%

66,4%

12,1%

17,6%

74,1%

8,3%



Mestrado Profissional 

Avaliação da efetividade da conservação d
Parque Nacional da Serra da Bocaina 

 

4.4.5 - Discussões gerais 

 Os resultados das 

apontaram para um incremento da cobertura vegetal

poderiam ser interpretado como um processo simples de expansão dos fragmentos de 

floresta. Nesta etapa de espacialização 

uma intensa dinâmica nas reduções e expansões da cobertura vegetal, além de, é claro, 

identificar os locais onde estavam e estão 

decisão sobre a gestão ambiental 

os locais onde possivelmente são necessários maiores esforços para a conservação.

 Apesar de menos detalhada a utilização das três superclasses ofereceu respostas 

tão boas e mais precisas do que 

questão. Apesar de potencialmente oferecer um diagnóstico mais completo, questões 

relacionadas a confusão na

Vegetação em regeneração" e "Eucalipto"

 Interessante colocar que 

em regeneração" e "Vegetação em Bom Estado"

de classificação da imagem 

nesta metodologia captou uma acurácia para a classe eucalipto entre 73,3% (em 1986 e 

em 2006) e 93,3% (em 2015)

utilizado foi o Índice Kappa, foi dada pouca atenção a estes valores. Apesar disso, através 

de avaliação visual, apenas na comparação entre 1986 com 2015 essa confusão 

influencia significativa na interpretação dos resultados.

 Um fator que não tinha sido imaginado como interessante de ser acompanhado no 

esboço deste trabalho, mas que na análise dos resultados se mostra como tal é 

estabilidade do uso da terra

mudança neutra indica estabilidade, que pode ser considerada positiva se também 

significar a manutenção da cobertura vegetal conservada ou 

envolvam supressão de vegetaç

tendência de aumento ao longo dos anos, sendo que no recorte para o PNSB sempre 

houve a maior percentagem deste fator

Parque Nacional é composta por vegetação ou área naturalmente
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Discussões gerais - Espacialização e Quantificação da Mudança

 quantificações das macroclasses e superclasses 

para um incremento da cobertura vegetal na área de estudo

ser interpretado como um processo simples de expansão dos fragmentos de 

floresta. Nesta etapa de espacialização e quantificação da mudança foi possível explicitar 

uma intensa dinâmica nas reduções e expansões da cobertura vegetal, além de, é claro, 

ficar os locais onde estavam e estão ocorrendo. Para o embasamento de tomadas de 

ambiental do território esse entendimento é muito útil 

onde possivelmente são necessários maiores esforços para a conservação.

esar de menos detalhada a utilização das três superclasses ofereceu respostas 

e mais precisas do que a utilização as seis macroclasses para o estudo em 

questão. Apesar de potencialmente oferecer um diagnóstico mais completo, questões 

na classificação entre as classes "Vegetação em Bom Estado"

Vegetação em regeneração" e "Eucalipto" podem dificultar a interpretação dos resultados.

Interessante colocar que estas confusões entre as classes "Eucalipto", Vegetação 

"Vegetação em Bom Estado" havia passado desapercebida

de classificação da imagem foi detectada nesta analise espacial. Na 

nesta metodologia captou uma acurácia para a classe eucalipto entre 73,3% (em 1986 e 

3% (em 2015), o que já poderia indicar esta confusão, mas como o critério 

utilizado foi o Índice Kappa, foi dada pouca atenção a estes valores. Apesar disso, através 

de avaliação visual, apenas na comparação entre 1986 com 2015 essa confusão 

luencia significativa na interpretação dos resultados. 

Um fator que não tinha sido imaginado como interessante de ser acompanhado no 

esboço deste trabalho, mas que na análise dos resultados se mostra como tal é 

do uso da terra. Em termos de gestão do território a não mudança ou 

mudança neutra indica estabilidade, que pode ser considerada positiva se também 

a manutenção da cobertura vegetal conservada ou o controle da forças que 

envolvam supressão de vegetação. Em toda a área de estudo esta estabilidade teve 

tendência de aumento ao longo dos anos, sendo que no recorte para o PNSB sempre 

houve a maior percentagem deste fator. Como se levantou que grande parte da área do 

Parque Nacional é composta por vegetação ou área naturalmente sem vegetação isto pode 
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e Quantificação da Mudança 

das macroclasses e superclasses (Item 4.3), que 

na área de estudo ao longo dos anos, 

ser interpretado como um processo simples de expansão dos fragmentos de 

da mudança foi possível explicitar 

uma intensa dinâmica nas reduções e expansões da cobertura vegetal, além de, é claro, 

Para o embasamento de tomadas de 

do território esse entendimento é muito útil por apontar 

onde possivelmente são necessários maiores esforços para a conservação. 

esar de menos detalhada a utilização das três superclasses ofereceu respostas 

a utilização as seis macroclasses para o estudo em 

questão. Apesar de potencialmente oferecer um diagnóstico mais completo, questões 

"Vegetação em Bom Estado", 

podem dificultar a interpretação dos resultados. 

confusões entre as classes "Eucalipto", Vegetação 

havia passado desapercebidas na etapa 

 validação utilizada 

nesta metodologia captou uma acurácia para a classe eucalipto entre 73,3% (em 1986 e 

, o que já poderia indicar esta confusão, mas como o critério 

utilizado foi o Índice Kappa, foi dada pouca atenção a estes valores. Apesar disso, através 

de avaliação visual, apenas na comparação entre 1986 com 2015 essa confusão parece ter 

Um fator que não tinha sido imaginado como interessante de ser acompanhado no 

esboço deste trabalho, mas que na análise dos resultados se mostra como tal é essa 

de gestão do território a não mudança ou 

mudança neutra indica estabilidade, que pode ser considerada positiva se também 

o controle da forças que 

estudo esta estabilidade teve 

tendência de aumento ao longo dos anos, sendo que no recorte para o PNSB sempre 

. Como se levantou que grande parte da área do 

sem vegetação isto pode 
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indicar a efetividade da unidade de conservação, sejam por fatores legais, físicos ou de 

gestão. 

 Ainda sobre a estabilidade, na visualização de todas as espacializações da 

mudança foi no Parque Nacional da Serra da Bocaina e 

em direção a São Paulo onde sempre se identificou as maiores concentrações deste tipo 

de mudança. Os fatores que contribuem para isso 

percentual de cobertura vegetal já em 1986 (84% no PNSB) e podem e

com o relevo acidentado e com a existência 

Serra do Mar, que juntos abraçam esta mancha de estabilidade

 

 

 

4.5 Discussões gerais de todos os resultados

 Com os resultados, construção

através de ferramentas de sensoriamento remoto

possível ponderar sobre a efetividade do Parque Nacional da Serra da Bocaina na conservação 

da cobertura vegetal de 1986 até 20

 Nas classificações das imagens e quantificações das macroclasses e superclasses 

dentro de cada ano (Itens 4.1 a 

de áreas com vegetação nativa o quanto mais se aproxima da influencia do Parqu

da Serra da Bocaina. Os motivos para este padrão não foram objeto desta dissertação, mas há 

diversos fatores que podem contribuir para tal, como: o relevo, que é mais íngreme e 

acidentado na unidade de conservação e que pode dificultar o uso da 

humanas que exijam a retirada da cobertura vegetal; e a existência e manejo do Parque 

Nacional, que possui legislação enfática de conservação dos ecossistemas nele inseridos e 

ações para fazê-la ser cumpridas.

 As comparações quantita

4.5, expuseram claramente a tendência de aumento de áreas com cobertura vegetal em 
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indicar a efetividade da unidade de conservação, sejam por fatores legais, físicos ou de 

Ainda sobre a estabilidade, na visualização de todas as espacializações da 

Parque Nacional da Serra da Bocaina e na continuação da Serra do Mar 

onde sempre se identificou as maiores concentrações deste tipo 

. Os fatores que contribuem para isso podem ser decorrentes do alto 

percentual de cobertura vegetal já em 1986 (84% no PNSB) e podem e

com o relevo acidentado e com a existência do Parque Nacional e do 

, que juntos abraçam esta mancha de estabilidade. 

Discussões gerais de todos os resultados 

Com os resultados, construção do histórico/dinâmica da cobertura vegetal do PNSB 

ferramentas de sensoriamento remoto, análises e discussões deste trabalho foi 

possível ponderar sobre a efetividade do Parque Nacional da Serra da Bocaina na conservação 

da cobertura vegetal de 1986 até 2015. 

Nas classificações das imagens e quantificações das macroclasses e superclasses 

.1 a 4.3 deste trabalho) ficou explicito o aumento da percentagem 

de áreas com vegetação nativa o quanto mais se aproxima da influencia do Parqu

da Serra da Bocaina. Os motivos para este padrão não foram objeto desta dissertação, mas há 

diversos fatores que podem contribuir para tal, como: o relevo, que é mais íngreme e 

acidentado na unidade de conservação e que pode dificultar o uso da terra para atividades 

humanas que exijam a retirada da cobertura vegetal; e a existência e manejo do Parque 

Nacional, que possui legislação enfática de conservação dos ecossistemas nele inseridos e 

la ser cumpridas. 

As comparações quantitativas das macroclasses e superclasses, apresentadas no Item 

claramente a tendência de aumento de áreas com cobertura vegetal em 
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indicar a efetividade da unidade de conservação, sejam por fatores legais, físicos ou de 

Ainda sobre a estabilidade, na visualização de todas as espacializações da 

ntinuação da Serra do Mar 

onde sempre se identificou as maiores concentrações deste tipo 

decorrentes do alto 

percentual de cobertura vegetal já em 1986 (84% no PNSB) e podem estar relacionados 

do Parque Nacional e do Parque Estadual da 

o/dinâmica da cobertura vegetal do PNSB 

análises e discussões deste trabalho foi 

possível ponderar sobre a efetividade do Parque Nacional da Serra da Bocaina na conservação 

Nas classificações das imagens e quantificações das macroclasses e superclasses 

deste trabalho) ficou explicito o aumento da percentagem 

de áreas com vegetação nativa o quanto mais se aproxima da influencia do Parque Nacional 

da Serra da Bocaina. Os motivos para este padrão não foram objeto desta dissertação, mas há 

diversos fatores que podem contribuir para tal, como: o relevo, que é mais íngreme e 

terra para atividades 

humanas que exijam a retirada da cobertura vegetal; e a existência e manejo do Parque 

Nacional, que possui legislação enfática de conservação dos ecossistemas nele inseridos e 

tivas das macroclasses e superclasses, apresentadas no Item 

claramente a tendência de aumento de áreas com cobertura vegetal em 
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detrimento de áreas extensivamente antropizadas 

Apenas no Parque Nacional da Serra da Bocaina houve uma pequena redução, próxima a 

estabilidade, entre 2006 e 2015. A Zona de Amortecimento e fora da área de influência ainda 

apresentam forte tendência de aumento da cobertura vegetal. Esses resultados 

fatores externos a gestão do Parque Nacional da Serra da Bocaina, como 

de enfraquecimento de atividades agropecuárias e mudança de eixo econômico, 

importantes para a dinâmica constatada. Ao mesmo tempo, como o PNSB apresenta em 2015 

quase 90% de sua área com vegetação ou com áreas naturalmente sem vegetação, frente a 

62,6% na sua ZA e 51,3% fora da sua influencia, sendo que houve acréscimo de 5% ao valor 

calculado para 1986, pode-se dizer que este indicador para o Parque Nacional está próx

desejado em termos de conservação da cobertura vegetal. Certamente, nestes pouco mais de 

10% de áreas degradadas estão importantes áreas para serem abordadas para a gestão da 

unidade de conservação. 

 As espacializações da mudança de macroclasses e s

(Item 4.4) permitiram localizar no território onde as mudanças no uso da terra estão 

ocorrendo, o que possibilita 

embasamento para tomadas de decisão sobre a conservação 

PNSB quanto de toda a região. 

 A quantificação da mudança, também exposta no Item 

dinâmica nas expansões e retrações das macroclasses e superclasses entre os anos. A 

tendência de expansão da vegetaçã

dos fragmentos de Mata Atlântica existentes, há perdas e ganhos ao longo dos anos 

espalhados pelo território em uma intrincada dinâmica. Um indicador que não havia sido 

vislumbrado no esboço deste tra

macroclasses e superclasses na comparação entre anos. Esta estabilidade expõe a estabilidade 

do uso da terra da área de estudo, que pode ser interpretada como positiva quando grande 

parte da área está com status de conservação satisfatório, como é o caso do PNSB. Por isso, 

interpretou-se como positivo o valor crescente ao longo dos anos da estabilidade do PNSB, 

que atinge 93,6% na comparação entre 2006 e 2015.

 As análise feitas com as macroclasses

analisado, porém com uma imprecisão que 

do tempo. A confusão entre as macroclasses 
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detrimento de áreas extensivamente antropizadas ao longo dos anos na área de estudo total. 

nal da Serra da Bocaina houve uma pequena redução, próxima a 

estabilidade, entre 2006 e 2015. A Zona de Amortecimento e fora da área de influência ainda 

apresentam forte tendência de aumento da cobertura vegetal. Esses resultados 

Parque Nacional da Serra da Bocaina, como o histórico da regi

de enfraquecimento de atividades agropecuárias e mudança de eixo econômico, 

dinâmica constatada. Ao mesmo tempo, como o PNSB apresenta em 2015 

90% de sua área com vegetação ou com áreas naturalmente sem vegetação, frente a 

62,6% na sua ZA e 51,3% fora da sua influencia, sendo que houve acréscimo de 5% ao valor 

se dizer que este indicador para o Parque Nacional está próx

desejado em termos de conservação da cobertura vegetal. Certamente, nestes pouco mais de 

10% de áreas degradadas estão importantes áreas para serem abordadas para a gestão da 

As espacializações da mudança de macroclasses e superclasses ao longo dos anos 

.4) permitiram localizar no território onde as mudanças no uso da terra estão 

 melhor compreensão das transformações de uso da terra e 

embasamento para tomadas de decisão sobre a conservação da cobertura vegetal tanto do 

PNSB quanto de toda a região.  

A quantificação da mudança, também exposta no Item 4.4, explicitou a intensa 

dinâmica nas expansões e retrações das macroclasses e superclasses entre os anos. A 

tendência de expansão da vegetação na área de estudo não ocorre pelo simples crescimento 

dos fragmentos de Mata Atlântica existentes, há perdas e ganhos ao longo dos anos 

espalhados pelo território em uma intrincada dinâmica. Um indicador que não havia sido 

vislumbrado no esboço deste trabalho e que se mostrou útil foram as mudanças neutras entre 

macroclasses e superclasses na comparação entre anos. Esta estabilidade expõe a estabilidade 

do uso da terra da área de estudo, que pode ser interpretada como positiva quando grande 

está com status de conservação satisfatório, como é o caso do PNSB. Por isso, 

se como positivo o valor crescente ao longo dos anos da estabilidade do PNSB, 

que atinge 93,6% na comparação entre 2006 e 2015. 

As análise feitas com as macroclasses permitiram um ótimo diagnóstico de cada ano 

analisado, porém com uma imprecisão que prejudicou algumas análises da evolução ao longo 

do tempo. A confusão entre as macroclasses "Extensivamente Antropizada"

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

através de sensoriamento remoto 

Página 112 de 136 

ao longo dos anos na área de estudo total. 

nal da Serra da Bocaina houve uma pequena redução, próxima a 

estabilidade, entre 2006 e 2015. A Zona de Amortecimento e fora da área de influência ainda 

apresentam forte tendência de aumento da cobertura vegetal. Esses resultados indicam que 

o histórico da região 

de enfraquecimento de atividades agropecuárias e mudança de eixo econômico, podem ser 

dinâmica constatada. Ao mesmo tempo, como o PNSB apresenta em 2015 

90% de sua área com vegetação ou com áreas naturalmente sem vegetação, frente a 

62,6% na sua ZA e 51,3% fora da sua influencia, sendo que houve acréscimo de 5% ao valor 

se dizer que este indicador para o Parque Nacional está próximo do 

desejado em termos de conservação da cobertura vegetal. Certamente, nestes pouco mais de 

10% de áreas degradadas estão importantes áreas para serem abordadas para a gestão da 

uperclasses ao longo dos anos 

.4) permitiram localizar no território onde as mudanças no uso da terra estão 

melhor compreensão das transformações de uso da terra e 

da cobertura vegetal tanto do 

.4, explicitou a intensa 

dinâmica nas expansões e retrações das macroclasses e superclasses entre os anos. A 

o na área de estudo não ocorre pelo simples crescimento 

dos fragmentos de Mata Atlântica existentes, há perdas e ganhos ao longo dos anos 

espalhados pelo território em uma intrincada dinâmica. Um indicador que não havia sido 

balho e que se mostrou útil foram as mudanças neutras entre 

macroclasses e superclasses na comparação entre anos. Esta estabilidade expõe a estabilidade 

do uso da terra da área de estudo, que pode ser interpretada como positiva quando grande 

está com status de conservação satisfatório, como é o caso do PNSB. Por isso, 

se como positivo o valor crescente ao longo dos anos da estabilidade do PNSB, 

permitiram um ótimo diagnóstico de cada ano 

algumas análises da evolução ao longo 

"Extensivamente Antropizada" e "Intensivamente 
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Antropizada" não permitiu o acom

no território. A proximidade da resposta espectral das classes 

"Vegetação em Regeneração"

individualmente, mas para a evolu

investigada com maior profundidade para a melhor interpretação dos resultados.

 As análises entre imagens utilizando as superclasses f

uso da terra, mas reduz as imprecisões 

permitiram discussões e conclusões sobre o objetivo deste trabalho

para a comparação entre anos a utilização das superclasses como sendo a mais adequada.

 Dentre todos os parâmetros 

especialmente uteis para a avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do 

Parque Nacional da Serra da Bocaina. Na evolução quantitativa

participação das superclasses "Vege

recortes da área de estudo demonstraram a tendência de aumento da cobertura vegetal e a 

comparação desta tendência entre os recortes da área de estudo. Por serem antagônicas por 

definição, seria necessário o acompanhamento de apenas uma delas desde que a superclasse 

interferência se mantenha estável

mudanças em positivas, negativas e neutras se mostrou acertada, permitindo um bom 

diagnóstico espacial da dinâmica de expansão e retração do uso da terra

quantificação da mudança, a percentagem

da área de estudo permitiram uma boa interpretação

Figuras 86 a 89 expõem os gráficos 

estudo, ilustrando bem toda a discussão feita neste capitulo.
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não permitiu o acompanhamento preciso da expansão urbana entre 1986 e 2015 

no território. A proximidade da resposta espectral das classes "Vegetação em Bom Estado"

"Vegetação em Regeneração" e "Eucalipto" não atrapalhou as análises dos anos 

individualmente, mas para a evolução ao longo do tempo essa imprecisão precisa ser 

investigada com maior profundidade para a melhor interpretação dos resultados.

As análises entre imagens utilizando as superclasses fazem uma leitura simplificada do 

, mas reduz as imprecisões da classificação e, apesar de menos detalhada, 

ermitiram discussões e conclusões sobre o objetivo deste trabalho. Assim, considerou

para a comparação entre anos a utilização das superclasses como sendo a mais adequada.

todos os parâmetros analisados nesta dissertação alguns se mostraram 

especialmente uteis para a avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do 

Parque Nacional da Serra da Bocaina. Na evolução quantitativa, as percentagens de 

"Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação"

demonstraram a tendência de aumento da cobertura vegetal e a 

comparação desta tendência entre os recortes da área de estudo. Por serem antagônicas por 

rio o acompanhamento de apenas uma delas desde que a superclasse 

interferência se mantenha estável. Na espacialização da mudança a opção de agrupar as 

mudanças em positivas, negativas e neutras se mostrou acertada, permitindo um bom 

dinâmica de expansão e retração do uso da terra ao longo dos anos

, a percentagem destes três tipos de mudança nos diversos recortes 

permitiram uma boa interpretação em complementação a espacialização. 

expõem os gráficos com estes quatro parâmetros para cada recorte da área de 

, ilustrando bem toda a discussão feita neste capitulo. 
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panhamento preciso da expansão urbana entre 1986 e 2015 

"Vegetação em Bom Estado", 

e "Eucalipto" não atrapalhou as análises dos anos 

ção ao longo do tempo essa imprecisão precisa ser 

investigada com maior profundidade para a melhor interpretação dos resultados. 

uma leitura simplificada do 

da classificação e, apesar de menos detalhada, 

Assim, considerou-se que 

para a comparação entre anos a utilização das superclasses como sendo a mais adequada. 

alguns se mostraram 

especialmente uteis para a avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do 

as percentagens de 

tação e Naturalmente Sem Vegetação" e "Degradada" nos 

demonstraram a tendência de aumento da cobertura vegetal e a 

comparação desta tendência entre os recortes da área de estudo. Por serem antagônicas por 

rio o acompanhamento de apenas uma delas desde que a superclasse 

. Na espacialização da mudança a opção de agrupar as 

mudanças em positivas, negativas e neutras se mostrou acertada, permitindo um bom 

ao longo dos anos. Na 

nos diversos recortes 

em complementação a espacialização. As 

parâmetros para cada recorte da área de 
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Figuras de 86 a 89: Gráficos de cada recorte da área de estudo expondo a evolução ao
superclasse "Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação"
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Gráficos de cada recorte da área de estudo expondo a evolução ao
"Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação", mudanças positivas, estabilidade e mudanças negativas. 
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2006 2015

Indicadores para PNSB
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Gráficos de cada recorte da área de estudo expondo a evolução ao longo dos anos dos fatores: 
, mudanças positivas, estabilidade e mudanças negativas.  



Mestrado Profissional 

Avaliação da efetividade da conservação d
Parque Nacional da Serra da Bocaina 

 

 5. Conclusões 

 5.1 Avaliação da efetividade da conservação de cobertura vegetal 
do PNSB 

 Como conclusão geral da 

Nacional da Serra da Bocaina 

se colocar que: o PNSB vem alcançando seus objetivos de conservação da cobertura veg

áreas naturalmente sem vegetação no seu interior, tendo uma tendência de aumento de áreas 

florestadas entre 1986 e 2015

Com a análise dos resultados de uso da terra do PNSB, de sua ZA e da

Influência, levanta-se a hipótese de que fatores externos à gestão da unidade de conservação

podem ser os preponderantes para a tendência de melhora da cobertura vegetal na região

visto que em todos os recortes esta melhora foi detec

 É importante ressaltar que este trabalho fez recortes para comparações e análises do 

Parque Nacional da Serra da Bocaina, de sua Zona de Amortecimento e a área fora desta 

influencia do PNSB que está 

outras unidades de conservação. Outra

discussões interessantes, como

suas ZAs e as áreas fora de suas influ

categorias, entes federativos etc

seus dados socioeconômicos

declividade do terreno . O anexo III desta dissertação contém todos os arquivos vetoriais

imagens e rasters gerados, possibilitando e facilitando futuros estudos.

 5.2 Indicadores para avaliar a efetividade da conservação da 
cobertura vegetal do PNSB.

 Este trabalho utilizou 

diversos indicadores para cada um destes conjuntos. 

neste trabalho para avaliar a efetividade da conservação da cobertura vegetal do PNSB

a) Percentagem de cada superclasse, em especial a "Vegetação e Naturalmente sem 

Vegetação", dentro do PNSB, na ZA e fora da influencia do PNSB;

o Profissional em Biodiversidade em Unidades de Conservação

Avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do  
Parque Nacional da Serra da Bocaina e municípios do entorno através de sensoriamento remoto

 

.1 Avaliação da efetividade da conservação de cobertura vegetal 

mo conclusão geral da efetividade da conservação de cobertura vegetal do Parque 

 utilizando-se a metodologia e os resultados apresentados

PNSB vem alcançando seus objetivos de conservação da cobertura veg

áreas naturalmente sem vegetação no seu interior, tendo uma tendência de aumento de áreas 

florestadas entre 1986 e 2015 e aumento da estabilidade do uso da terra ao longo dos anos. 

lise dos resultados de uso da terra do PNSB, de sua ZA e da área fora da Zona de 

hipótese de que fatores externos à gestão da unidade de conservação

podem ser os preponderantes para a tendência de melhora da cobertura vegetal na região

visto que em todos os recortes esta melhora foi detectada. 

importante ressaltar que este trabalho fez recortes para comparações e análises do 

Parque Nacional da Serra da Bocaina, de sua Zona de Amortecimento e a área fora desta 

 nos municípios da área de estudo, mas esta região 

outras unidades de conservação. Outras abordagens e análises destes mesmos dados 

, como: a análise da cobertura vegetal do conjunto de

áreas fora de suas influências da região estudada, podendo haver recortes por 

categorias, entes federativos etc; a análise da cobertura vegetal relacionada aos

socioeconômicos; e a análise da cobertura vegetal em rela

O anexo III desta dissertação contém todos os arquivos vetoriais

gerados, possibilitando e facilitando futuros estudos. 

ndicadores para avaliar a efetividade da conservação da 
cobertura vegetal do PNSB. 

trabalho utilizou dois conjuntos de classes, macroclasses e superclasses,

diversos indicadores para cada um destes conjuntos. Os indicadores mais 

avaliar a efetividade da conservação da cobertura vegetal do PNSB

cada superclasse, em especial a "Vegetação e Naturalmente sem 

, dentro do PNSB, na ZA e fora da influencia do PNSB; 
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.1 Avaliação da efetividade da conservação de cobertura vegetal 

efetividade da conservação de cobertura vegetal do Parque 

se a metodologia e os resultados apresentados, pode-

PNSB vem alcançando seus objetivos de conservação da cobertura vegetal e 

áreas naturalmente sem vegetação no seu interior, tendo uma tendência de aumento de áreas 

rra ao longo dos anos. 

área fora da Zona de 

hipótese de que fatores externos à gestão da unidade de conservação 

podem ser os preponderantes para a tendência de melhora da cobertura vegetal na região, 

importante ressaltar que este trabalho fez recortes para comparações e análises do 

Parque Nacional da Serra da Bocaina, de sua Zona de Amortecimento e a área fora desta 

nos municípios da área de estudo, mas esta região é repleta de 

álises destes mesmos dados trariam 

do conjunto de todas as UCs, 

podendo haver recortes por 

relacionada aos municípios e 

da cobertura vegetal em relação ao relevo e 

O anexo III desta dissertação contém todos os arquivos vetoriais, 

ndicadores para avaliar a efetividade da conservação da 

conjuntos de classes, macroclasses e superclasses, e 

mais úteis identificados 

avaliar a efetividade da conservação da cobertura vegetal do PNSB foram: 

cada superclasse, em especial a "Vegetação e Naturalmente sem 
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b) Evolução percentual bruta 

anos), em especial a "Vegetação e Naturalmente 

ZA e fora da influencia do PNSB;

c) Comparação espacial de superclasses entre pares de anos, explicitando 

de mudanças positivas, neutras e negativas;

d) Quantificação das mudanças de superclasses positivas, 

do PNSB, na ZA e fora da influencia do PNSB.

5.3 Metodologia de monitoramento da cobertura vegetal do 

 A metodologia proposta 

da Serra da Bocaina está definida no 

modelo de protocolo no anexo II

 É importante ressaltar que as imagens utilizadas 

resolução espacial, tendo, portanto, limitações no registro de usos da te

mudanças em áreas menores do que o tamanho do 

metodologia em imagens com resolução espacial mais detalhada seriam interessantes de 

serem feitos e seus resultados comparados com as deste estudo para avaliar

possibilidades de aprimoramentos.

resultados também seria um passo importante para avaliar os resultados da metodologia.

 Como se trata de uma primeira proposta seria 

processo de crítica e melhoramento

ICMBio para a incorporação desta metodologia 

da conservação da cobertura vegetal do P

de outras unidades de conservação.
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Evolução percentual bruta de cada superclasse (diferença dos percentuais entre 

, em especial a "Vegetação e Naturalmente sem Vegetação", dentro do PNSB, na 

ZA e fora da influencia do PNSB; 

Comparação espacial de superclasses entre pares de anos, explicitando 

mudanças positivas, neutras e negativas; 

d) Quantificação das mudanças de superclasses positivas, neutras e negativas dentro 

do PNSB, na ZA e fora da influencia do PNSB. 

de monitoramento da cobertura vegetal do 

proposta para monitoramento da cobertura vegetal do Parque Nacional 

da Serra da Bocaina está definida no "Capítulo 3: Materiais e Métodos

modelo de protocolo no anexo II desta dissertação.   

É importante ressaltar que as imagens utilizadas neste estudo tinham 30 metros de 

resolução espacial, tendo, portanto, limitações no registro de usos da te

mudanças em áreas menores do que o tamanho do pixel. Trabalhos utilizando esta 

metodologia em imagens com resolução espacial mais detalhada seriam interessantes de 

serem feitos e seus resultados comparados com as deste estudo para avaliar

s de aprimoramentos. Incluir testes estatísticos mais acurados para avaliar os 

resultados também seria um passo importante para avaliar os resultados da metodologia.

Como se trata de uma primeira proposta seria desejável que o me

melhoramento por pesquisadores e profissionais ligados ao tema e 

ão desta metodologia como monitoramento periódico

da conservação da cobertura vegetal do Parque Nacional da Serra da Bocaina e

de outras unidades de conservação. 
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(diferença dos percentuais entre 

sem Vegetação", dentro do PNSB, na 

Comparação espacial de superclasses entre pares de anos, explicitando a localização 

neutras e negativas dentro 

de monitoramento da cobertura vegetal do PNSB 

monitoramento da cobertura vegetal do Parque Nacional 

Materiais e Métodos" e formatada no 

tinham 30 metros de 

resolução espacial, tendo, portanto, limitações no registro de usos da terra e respectivas 

Trabalhos utilizando esta 

metodologia em imagens com resolução espacial mais detalhada seriam interessantes de 

serem feitos e seus resultados comparados com as deste estudo para avaliar as diferenças e 

Incluir testes estatísticos mais acurados para avaliar os 

resultados também seria um passo importante para avaliar os resultados da metodologia. 

o mesmo passasse por 

pesquisadores e profissionais ligados ao tema e pelo 

periódico da efetividade 

da Serra da Bocaina e, por que não, 
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Anexo I - Acervo de Imagens existentes

Figuras Anexas 01 e 02: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e das 
aéreas de  1987 e 1999. Fonte: SIG do PNSB, cedidas por FURNAS e AMPLA.

Figuras Anexas 03 e 04: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e de imagens 
aéreas e orbitais de 2005 e 2011. Fonte: SIG do PNSB, cedidas pelo I

Figura Anexa 05: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e de 
composição de imagens orbitais de 2010 a 2013. Fonte: SIG do PNSB, cedidas pelo MMA.
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: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e das 
1987 e 1999. Fonte: SIG do PNSB, cedidas por FURNAS e AMPLA. 

: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e de imagens 
de 2005 e 2011. Fonte: SIG do PNSB, cedidas pelo IBGE e Eletronuclear. 

: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e de 
de 2010 a 2013. Fonte: SIG do PNSB, cedidas pelo MMA.
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: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e das fotos 

: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e de imagens 

: Ilustração dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina (linha vermelha) e de 
de 2010 a 2013. Fonte: SIG do PNSB, cedidas pelo MMA. 
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Anexo II - Metodologia para monitoramento da cobertura vegetal 

A proposta metodológica para um protocolo de monitoramento da cobertura 

vegetal do Parque Nacional da Serra da Bocaina está de

"Materiais e Métodos" desta dissertação. Esta proposta é replicável por profissionais que 

tenham conhecimentos básicos de sensoriamento remoto e sistemas de informações 

geográficas, utiliza imagens orbitais disponíveis gratuitamen

têm previsão de continuar a serem disponibilizadas), pode ser executado por programas 

livres e gera resultados que possibilitam a compreensão e monitoramento da cobertura 

vegetal do PNSB e seu entorno em uma resolução espacial 

 Como se trata de uma primeira proposta seria desejável que o mesmo passasse 

por processo de critica e aprimoramentos por pesquisadores e profissionais ligados ao 

tema e pelo ICMBio para a incorporação desta metodologia  como monitoramento 

periódico da efetividade da conservação da cobertura vegetal em unidades de 

conservação. 

A Figura 1 deste protocolo enumera as 17 etapas necessárias para se avaliar a 

situação de conservação das classes de vegetação das unidades de conservação. As 

atividades estão agrupadas em três grandes áreas: 1) aquisição dos materiais utilizados; 2) 

classificação das imagens e 3) Análise dos dados e geração do diagnóstico.
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Metodologia para monitoramento da cobertura vegetal 

A proposta metodológica para um protocolo de monitoramento da cobertura 

vegetal do Parque Nacional da Serra da Bocaina está definida em detalhe no item 

Materiais e Métodos" desta dissertação. Esta proposta é replicável por profissionais que 

tenham conhecimentos básicos de sensoriamento remoto e sistemas de informações 

geográficas, utiliza imagens orbitais disponíveis gratuitamente (que ainda são captadas e 

têm previsão de continuar a serem disponibilizadas), pode ser executado por programas 

livres e gera resultados que possibilitam a compreensão e monitoramento da cobertura 

vegetal do PNSB e seu entorno em uma resolução espacial de 30 metros. 

Como se trata de uma primeira proposta seria desejável que o mesmo passasse 

por processo de critica e aprimoramentos por pesquisadores e profissionais ligados ao 

tema e pelo ICMBio para a incorporação desta metodologia  como monitoramento 

eriódico da efetividade da conservação da cobertura vegetal em unidades de 

A Figura 1 deste protocolo enumera as 17 etapas necessárias para se avaliar a 

situação de conservação das classes de vegetação das unidades de conservação. As 

s estão agrupadas em três grandes áreas: 1) aquisição dos materiais utilizados; 2) 

classificação das imagens e 3) Análise dos dados e geração do diagnóstico.
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por processo de critica e aprimoramentos por pesquisadores e profissionais ligados ao 

tema e pelo ICMBio para a incorporação desta metodologia  como monitoramento 

eriódico da efetividade da conservação da cobertura vegetal em unidades de 

A Figura 1 deste protocolo enumera as 17 etapas necessárias para se avaliar a 

situação de conservação das classes de vegetação das unidades de conservação. As 

s estão agrupadas em três grandes áreas: 1) aquisição dos materiais utilizados; 2) 

classificação das imagens e 3) Análise dos dados e geração do diagnóstico. 
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A seguir é apresentado um resumo das atividades presentes no fluxograma. 

detalhamento de cada atividade pode ser encontrado no texto da dissertação, referenciado 

no item e pela página do mesmo.

Etapas envolvidas no processo de monitoramento da vegetação

Etapa 1 - Definição da Área de Estudo.

Arquivos vetoriais da 

dos municípios sob sua influencia devem ser adquiridos

encontrado no site do ICMBio (

de Conservação ou no DVD anexo a esta disser

Amortecimento pode ser gerado fazendo um buffer de 10Km no entorno dos limites do 

PNSB ou no DVD anexo a esta dissertação. Arquivo vetorial dos municípios sob 

influência do PNSB pode ser encontrado no site do IBGE

 

Etapa 2 - Definição de Anos Alvo, 

As imagens dos sensores dos satélites Landsat estão disponíveis gratuitamente em 

acervos do INPE e da NASA da década de 70 até hoje e possuem resolução espa

radiométrica , espectral e temporal adequadas para o trabalho proposto.

Anos alvos iniciais devem ser estabelecidos, considerando

espaçamento entrono de 10 anos entre eles.

Para aquisição das imagens 

site INPE (http://www.dgi.inpe.br/catalogo/

acompanhar os critérios abaixo, colocar 

carrinho e solicitar o download

download. 

Para a seleção de imagens os seguintes critérios devem ser observados:

• Devem ser adquiridas

anterior e do ano posterior, pois nem sempre há imagens com boa qualidade 

para o ano alvo;

o Profissional em Biodiversidade em Unidades de Conservação

Avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do  
Parque Nacional da Serra da Bocaina e municípios do entorno através de sensoriamento remoto

 
A seguir é apresentado um resumo das atividades presentes no fluxograma. 

detalhamento de cada atividade pode ser encontrado no texto da dissertação, referenciado 

no item e pela página do mesmo. 

Etapas envolvidas no processo de monitoramento da vegetação

Definição da Área de Estudo. 

Arquivos vetoriais da Unidade de Conservação, de sua Zona de Amortecimento e 

dos municípios sob sua influencia devem ser adquiridos. O arquivo do PNSB pode ser 

encontrado no site do ICMBio (http://www.icmbio.gov.br), no próprio acervo da Unidade 

ou no DVD anexo a esta dissertação. O arquivo vetorial da Zona de 

Amortecimento pode ser gerado fazendo um buffer de 10Km no entorno dos limites do 

PNSB ou no DVD anexo a esta dissertação. Arquivo vetorial dos municípios sob 

influência do PNSB pode ser encontrado no site do IBGE (http://www.ibge.gov.br).

Definição de Anos Alvo, Aquisição e Seleção de Imagens - Página 27

As imagens dos sensores dos satélites Landsat estão disponíveis gratuitamente em 

acervos do INPE e da NASA da década de 70 até hoje e possuem resolução espa

radiométrica , espectral e temporal adequadas para o trabalho proposto.

Anos alvos iniciais devem ser estabelecidos, considerando

espaçamento entrono de 10 anos entre eles. 

Para aquisição das imagens do PNSB, sua ZA e municípios sob sua

http://www.dgi.inpe.br/catalogo/) deve-se selecionar a Órbita 218

acompanhar os critérios abaixo, colocar todas as bandas disponíveis d

e solicitar o download. Há a necessidade de cadastro no sit

Para a seleção de imagens os seguintes critérios devem ser observados:

adquiridas as imagens disponíveis do próprio ano

anterior e do ano posterior, pois nem sempre há imagens com boa qualidade 

lvo; 
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detalhamento de cada atividade pode ser encontrado no texto da dissertação, referenciado 

Etapas envolvidas no processo de monitoramento da vegetação 

onservação, de sua Zona de Amortecimento e 

. O arquivo do PNSB pode ser 

no próprio acervo da Unidade 

tação. O arquivo vetorial da Zona de 

Amortecimento pode ser gerado fazendo um buffer de 10Km no entorno dos limites do 

PNSB ou no DVD anexo a esta dissertação. Arquivo vetorial dos municípios sob 

://www.ibge.gov.br).  
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As imagens dos sensores dos satélites Landsat estão disponíveis gratuitamente em 

acervos do INPE e da NASA da década de 70 até hoje e possuem resolução espacial, 

radiométrica , espectral e temporal adequadas para o trabalho proposto. 

Anos alvos iniciais devem ser estabelecidos, considerando-se adequado o 

do PNSB, sua ZA e municípios sob sua influencia, no 

selecionar a Órbita 218 e Cena 076, 

todas as bandas disponíveis das imagens no 

sidade de cadastro no site previamente ao 

Para a seleção de imagens os seguintes critérios devem ser observados: 

as imagens disponíveis do próprio ano alvo, do ano 

anterior e do ano posterior, pois nem sempre há imagens com boa qualidade 
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• Só devem ser adquiridas imagens de meses próximos, com regime de 

pluviosidade e posição do sol similares

• Só devem ser baixadas imagens com poucas nuvens, preferencialmente com 

menos de 10% de cobertura de nuvens.

Após a montagem do banco de imagens L

visualizadas em falsa cor e uma deve ser escolhida para representar cada ano alvo. Os 

critérios para a seleção das imagens pra cada ano alvo são:

1) Menor cobertura de nuvens sobre a área do PNSB, por ser a área focal da área 

de estudo; 

2) Menor cobertura de nuvens sobre a área de estudo;

3) Proximidade com o mês de julho; para ter a menor variação possível da posição 

do sol 

4) Sombras sobre a área de estudo;

5) Proximidade com o ano alvo, para manter a resolução temporal do estu

mais constante possível;

6) Deslocamento da imagem, para simplificar o trabalho de retificação quando 

necessária; 

 

Etapa 3 - Retificação de Imagens. Pagina 33

Todos os dados devem ser transformados para o sistema de referência WGS84, 

que é similar ao SIRGAS 2000 (IBGE, 2015), e o sistema de projeção UTM fuso  para a 

sobreposição dos planos de informação e facilitação de cálculos e processamento no SIG.

Obs: Seguindo a Resolução da Presidência do IBGE toda a informação geográfica 

deve utilizar Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, em sua realização 

2000, 4 (SIRGAS2000). 

As imagens Landsat devem ser compostas com as bandas com os comprimentos 

de onda explicitados na Tabela Metodologia 01.
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Só devem ser adquiridas imagens de meses próximos, com regime de 

pluviosidade e posição do sol similares; 

devem ser baixadas imagens com poucas nuvens, preferencialmente com 

de 10% de cobertura de nuvens. 

Após a montagem do banco de imagens Landsat as imagens devem ser 

visualizadas em falsa cor e uma deve ser escolhida para representar cada ano alvo. Os 

critérios para a seleção das imagens pra cada ano alvo são: 

1) Menor cobertura de nuvens sobre a área do PNSB, por ser a área focal da área 

2) Menor cobertura de nuvens sobre a área de estudo; 

3) Proximidade com o mês de julho; para ter a menor variação possível da posição 

4) Sombras sobre a área de estudo; 

5) Proximidade com o ano alvo, para manter a resolução temporal do estu

mais constante possível; 

6) Deslocamento da imagem, para simplificar o trabalho de retificação quando 

Retificação de Imagens. Pagina 33 

Todos os dados devem ser transformados para o sistema de referência WGS84, 

SIRGAS 2000 (IBGE, 2015), e o sistema de projeção UTM fuso  para a 

sobreposição dos planos de informação e facilitação de cálculos e processamento no SIG.

Obs: Seguindo a Resolução da Presidência do IBGE toda a informação geográfica 

e Referência Geocêntrico para as Américas, em sua realização 

As imagens Landsat devem ser compostas com as bandas com os comprimentos 

de onda explicitados na Tabela Metodologia 01. 
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Só devem ser adquiridas imagens de meses próximos, com regime de 

devem ser baixadas imagens com poucas nuvens, preferencialmente com 

as imagens devem ser 

visualizadas em falsa cor e uma deve ser escolhida para representar cada ano alvo. Os 

1) Menor cobertura de nuvens sobre a área do PNSB, por ser a área focal da área 

3) Proximidade com o mês de julho; para ter a menor variação possível da posição 

5) Proximidade com o ano alvo, para manter a resolução temporal do estudo o 

6) Deslocamento da imagem, para simplificar o trabalho de retificação quando 

Todos os dados devem ser transformados para o sistema de referência WGS84, 

SIRGAS 2000 (IBGE, 2015), e o sistema de projeção UTM fuso  para a 

sobreposição dos planos de informação e facilitação de cálculos e processamento no SIG. 

Obs: Seguindo a Resolução da Presidência do IBGE toda a informação geográfica 

e Referência Geocêntrico para as Américas, em sua realização 

As imagens Landsat devem ser compostas com as bandas com os comprimentos 
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Deve-se verificar se há deslocamento das ima

retificação. No DVD em anexo há arquivo vetorial de pontos que foram utilizados para 

retificar as imagens da área de estudo em questão, mas outras bases podem ser utilizadas 

para tal. 

 

Etapa 4 - Visualização de Imagem na T

As imagens devem ser visualizadas em falsa cor conforme Tabela Metodologia 

02, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Metodologia 01: Bandas do 
imagens para a classificação feita neste estudo
 

Fonte: 

Bandas
Comprimento de 

onda captado (μm)

 Verde Banda 2

 Vermelho Banda 3

 Infravermelho 

próximo 
Banda 4

 Infravermelho de 

ondas curtas 
Banda 5

 Infravermelho de 

ondas curtas 
Banda 7

Cor correspondente

Landsat 5, sensor TM

Tabela Metodologia 02
imagem dos sensores dos satélites Landsat 5, 7 e 8.

Canais da 

Composição RGB

Vermelho ( R )

Verde ( G )

Azul ( B )
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se verificar se há deslocamento das imagens. Caso haja, é necessária uma 

retificação. No DVD em anexo há arquivo vetorial de pontos que foram utilizados para 

retificar as imagens da área de estudo em questão, mas outras bases podem ser utilizadas 

Visualização de Imagem na Tela - Pagina 35 

As imagens devem ser visualizadas em falsa cor conforme Tabela Metodologia 

: Bandas do sensor TM (Landsat 5) e do sensor OLI (Landsat 8) que compuseram as 
imagens para a classificação feita neste estudo. 

Fonte: Adaptado e traduzido de USGS (2015a) e USGS (20

Comprimento de 

onda captado (μm)
Bandas

Comprimento de 

onda captado (μm)

0,52 a 0,60 Banda 3 0,53 a 0,59
 Enfatiza a vegetação, o que pode ser útil 

para avaliar o vigor das plantas 

0,63 a 0,69 Banda 4 0,64 a 0,67  Descrimina vegetação de encostas 

0,77 a 0,90 Banda 5 0,85 a 0,88
 Enfatiza o conteúdo de biomassa e linhas 

1,55 a 1,75 Banda 6 0,157 a 1,65
 Descrimina a umidade do solo e da 

vegetação e penetra em nuvens finas 

2,09 a 2,35 Banda 7 2,11 a 2,29
 Melhora a detecção de umidade no solo e 

na vegetação e penetra em nuvens finas 

Landsat 5, sensor TM Landsat 8, sensor OLI

Metodologia 02: Composição RGB utilizada para visualização colorida das 
imagem dos sensores dos satélites Landsat 5, 7 e 8. 

Composição RGB

Faixa da Radiação 

Eletromagnética (μm)

Banda 

Landsat 5 e 7

Vermelho ( R )
Infravermelho de onda curta  

(1,55 a 1,75)
Banda 5

Infravermelho próximo                                 

(0,70 a 0,90)
Banda 4

Vermelho                                                                  

(0,63 a 0,69)
Banda 3
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gens. Caso haja, é necessária uma 

retificação. No DVD em anexo há arquivo vetorial de pontos que foram utilizados para 

retificar as imagens da área de estudo em questão, mas outras bases podem ser utilizadas 

As imagens devem ser visualizadas em falsa cor conforme Tabela Metodologia 

sensor TM (Landsat 5) e do sensor OLI (Landsat 8) que compuseram as 

de USGS (2015a) e USGS (2015b) 

 Enfatiza a vegetação, o que pode ser útil 

para avaliar o vigor das plantas 

 Descrimina vegetação de encostas 

 Enfatiza o conteúdo de biomassa e linhas 

costeiras 

 Descrimina a umidade do solo e da 

vegetação e penetra em nuvens finas 

 Melhora a detecção de umidade no solo e 

na vegetação e penetra em nuvens finas 

Alguns usos

: Composição RGB utilizada para visualização colorida das 

Landsat 5 e 7

Banda 

Landsat 8

Banda 6

Banda 5

Banda 4
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Etapa 5 - Definição de Classes, Macroclasses e Superclasses

As superclasses e macroclasses devem ser as mesmas apresentadas na Tabela 

Metodologia 03, mas as classes podem variar adequando

possibilitar melhores comparações, sugere

mesmo estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Metodologia 03: Superclasses, Macroclasses 

Superclasses Macroclasses

Degradada 

Extensivamente 

Antropizadas 

Intensivamente 

Antropizadas 

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

Interferencia
Interferencias na 

Imagem

Naturalmente sem 

vegetação 

Vegetação em Bom 

Estado 

Vegetação em 

Regeneração 
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Definição de Classes, Macroclasses e Superclasses - Pagina 3

As superclasses e macroclasses devem ser as mesmas apresentadas na Tabela 

mas as classes podem variar adequando-as a cada realidade. Para 

possibilitar melhores comparações, sugere-se manter as mesmas classes

: Superclasses, Macroclasses definidas e sugestões de classes .

Macroclasses Classes - Exemplos

Sombra Sombra de montanhas e de nuvens

Nuvem Nuvens sobre a imagem

...

Água 
Corpos d’água (rios, represas, 

lagoas, oceano...) 

Afloramento Rochoso Rochas expostas 

Praia Areia da Praia

...

Climax e Estágio Avançado 

de Regeneração - 1

Climax e Estágio Avançado de 

Regeneração   - Fitofisionomia 1 

Climax e Estágio Avançado 

de Regeneração- 2

Climax e Estágio Avançado de 

Regeneração   - Fitofisionomia 2

...

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração - 1

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração -  Fitofisionomia1 

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração - 2 

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração – Fitofisionomia 2 

...

Silvicultura Plantações de Eucalipto etc 

Agropecuária e Solo Exposto
Áreas de Agropecuaria e solo 

exposto

Áreas Queimadas Áreas recentemente queimadas

...

Áreas Urbanas Áreas Urbanas 

Áreas Industriais Áreas Industriais

...

Extensivamente 

Antropizadas 

Intensivamente 

Antropizadas 

Interferencias na 

Imagem

Naturalmente sem 

vegetação 

Vegetação em Bom 

Estado 

Vegetação em 

Regeneração 
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35 

As superclasses e macroclasses devem ser as mesmas apresentadas na Tabela 

as a cada realidade. Para 

se manter as mesmas classes dentro de um 

classes . 

Descrição Classes

Sombra de montanhas e de nuvens

Nuvens sobre a imagem

...

Corpos d’água (rios, represas, 

lagoas, oceano...) 

Rochas expostas 

Areia da Praia

...

Climax e Estágio Avançado de 

Regeneração   - Fitofisionomia 1 

Climax e Estágio Avançado de 

Regeneração   - Fitofisionomia 2

...

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração -  Fitofisionomia1 

Estágio Inicial e Médio de 

Regeneração – Fitofisionomia 2 

...

Plantações de Eucalipto etc 

Áreas de Agropecuaria e solo 

exposto

Áreas recentemente queimadas

...

Áreas Urbanas 

Áreas Industriais

...
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Etapa 6 - Amostragem das Classes para Treinamento do Algoritmo 

Devem ser criadas amostras para cada classe definida na etapa anterior

imagem. Na imagem do presente sugere

maior precisão possível. Deve

classe. Os softwares normalmente

amostragem e alguns permitem que se utilize arquivos vetoria

criados. 

 

Etapa 7 - Criação da Assinatura Espectral 

Deve ser criada a assinat

 

Etapa 8 - Classificação das Imagens

Cada imagem deve ser classificada utilizando

espectral e o algoritmo de Máxima Verossimilhança.

 

Etapa 9 - Validação da Cla

O resultado da classificação deve passar por processo de validação para verificar o 

quão próximo da verdade está o resultado

Para tal é necessária amostras teste para todas as classes, onde se tenha a certeza 

de qual classe pertence a área amostrada

amostras treinos e o seu tamanho recomendado 

classes (exemplo: 12 classes = 12x10 = 120 

importante é que esta amostr

Estas amostras devem ser comparadas com o resultado da classificação e deve

gerar a Matriz de Confusão e calcular

Figura Metodologia 02). 
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Amostragem das Classes para Treinamento do Algoritmo - Pagina 

Devem ser criadas amostras para cada classe definida na etapa anterior

Na imagem do presente sugere-se ir a campo para que a amostragem tenha a 

Deve-se buscar uma amostragem entre 50 e 500 

s normalmente tem ferramentas especificas para criar essa 

alguns permitem que se utilize arquivos vetoriais de polígonos 

Criação da Assinatura Espectral  - Pagina 42 

Deve ser criada a assinatura espectral das amostras das classes de cada imagem.

Classificação das Imagens - Pagina 42 

Cada imagem deve ser classificada utilizando-se sua respectiva assinatura 

espectral e o algoritmo de Máxima Verossimilhança. 

Validação da Classificação - Pagina 43 

O resultado da classificação deve passar por processo de validação para verificar o 

quão próximo da verdade está o resultado. 

Para tal é necessária amostras teste para todas as classes, onde se tenha a certeza 

a área amostrada. Elas devem ser gerada em locais diferentes das 

amostras treinos e o seu tamanho recomendado é de 10 vezes o número

classes (exemplo: 12 classes = 12x10 = 120 pixels por classe). Uma observação 

importante é que esta amostra não deve ser feita sobre a imagem já classificada.

Estas amostras devem ser comparadas com o resultado da classificação e deve

gerar a Matriz de Confusão e calcular-se o Índice Kappa (Tabela Metodologia 04 e 
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Pagina 39 

Devem ser criadas amostras para cada classe definida na etapa anterior em cada 

se ir a campo para que a amostragem tenha a 

se buscar uma amostragem entre 50 e 500 pixels para cada 

especificas para criar essa 

s de polígonos previamente 

ura espectral das amostras das classes de cada imagem. 

se sua respectiva assinatura 

O resultado da classificação deve passar por processo de validação para verificar o 

Para tal é necessária amostras teste para todas as classes, onde se tenha a certeza 

. Elas devem ser gerada em locais diferentes das 

número de classes, por 

por classe). Uma observação 

a não deve ser feita sobre a imagem já classificada. 

Estas amostras devem ser comparadas com o resultado da classificação e deve-se 

(Tabela Metodologia 04 e 
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Caso o Índice Kappa 

classificação deve ser descartada e deve

algoritmo, retornando a e

Algoritmo". Caso o índice s

de "Agrupamento das Classes em Macroclasses e Superclasses

 

Classes A

A Acertos

B Erros

C Erros

D Erros

Total Coluna  

(Amostras na Classe)
∑ C1

Amostras Teste (Verdade) x Resultado da Classificação

Tabela Metodologia 04: Modelo de

Fonte: Adaptado 

Figura Metodologia 02: Fórmula do Índice Kappa.

Onde, n é o número total de amostras, 

da matriz de confusão (acer

 

o Profissional em Biodiversidade em Unidades de Conservação

Avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do  
Parque Nacional da Serra da Bocaina e municípios do entorno através de sensoriamento remoto

 

 

Caso o Índice Kappa da classificação da imagem seja inferior a 0,60, a 

classificação deve ser descartada e deve-se aprimorar a amostragem de treino do 

algoritmo, retornando a etapa de "Amostragem das Classes para Treinamento do 

". Caso o índice seja superior a 0,60, deve-se prosseguir para a etapa seguinte, 

Agrupamento das Classes em Macroclasses e Superclasses". 

A B C D

Acertos Erros Erros Erros

Erros Acertos Erros Erros

Erros Erros Acertos Erros

Erros Erros Erros Acertos

∑ C1 ∑C2 ∑ C3 ∑C4

Amostras Teste (Verdade) x Resultado da Classificação

Modelo de Matriz de Confusão. 

Fonte: Adaptado de GALPARSORO & FERNÁNDEZ (1999)

Fórmula do Índice Kappa. 

 

 

 

 

total de amostras, c é o número de classes,                é o somatório da diagonal 

da matriz de confusão (acertos) e                     é o somatório do produto entre as linhas e colunas.
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da classificação da imagem seja inferior a 0,60, a 

se aprimorar a amostragem de treino do 

Amostragem das Classes para Treinamento do 

se prosseguir para a etapa seguinte, 

Total Linha    

(Amostras por Classe)

∑ L1

∑ L2

∑ L3

Acertos ∑ L4

Amostras Teste (Verdade) x Resultado da Classificação

de GALPARSORO & FERNÁNDEZ (1999) 

é o somatório da diagonal 

é o somatório do produto entre as linhas e colunas. 
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Etapa 10 - Agrupamento das Classes em Macroclasses e Superclasses 

Com o resultado das classificações aprovados, 

macroclasses e nas superclasses

 

Etapa 11 - Corte dos Rasters de Macroclasses e Superclasses 

Os rasters de superclasse e macroclasse de cada ano estudado devem ser cortados 

para: Área Total (Municípios), Parque Nacional da Serra da Bocaina, Zona de 

Amortecimento e Fora da área de Influencia do PNSB.

 

Etapa 12 - Quantificação das áreas das Macroclasses e Superclasses

Deve-se calcular a área 

área de estudo e para cada ano alvo. 

ocupam dentro de cada recorte da área de estudo e ano também devem ser calculadas

 

Etapa 13 - Quantificação das áreas das Macroclasses e S

Deve-se calcular a área das macroclasses e superclasses dentro de cada recorte da 

área de estudo e para cada ano alvo. 

ocupam dentro de cada recorte da área de estudo e ano também de

 

Etapa 14 - Evolução Quantitativa de Macroclasses e Superclasses 

Com os resultados percentuais de cada macroclasse e cada superclasse dentro de 

cada recorte da área de estudo

tempo. Sugere-se a utilização de tabelas e gráficos que facilitem a interpretação. Os 

resultados permitem a compreensão da evolução de cada uso da terra e fornecem 

subsídios para avaliar se a cobertura vegetal está se expandindo, se mantendo

retraindo em cada recorte da área de estudo. 

utilizadas como indicadores para a conservação da cobertura vegetal. Nesta dissertação a 
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Agrupamento das Classes em Macroclasses e Superclasses -

Com o resultado das classificações aprovados, deve-se agrupar 

superclasses, conforme consta na Tabela Metodologia 03

Corte dos Rasters de Macroclasses e Superclasses - Pagina 47

Os rasters de superclasse e macroclasse de cada ano estudado devem ser cortados 

a: Área Total (Municípios), Parque Nacional da Serra da Bocaina, Zona de 

Amortecimento e Fora da área de Influencia do PNSB. 

Quantificação das áreas das Macroclasses e Superclasses - Pagina 4

se calcular a área das macroclasses e superclasses dentro de cada recorte da 

área de estudo e para cada ano alvo. Os percentuais que cada macroclasse e superclasse 

ocupam dentro de cada recorte da área de estudo e ano também devem ser calculadas

Quantificação das áreas das Macroclasses e Superclasses - Pagina 4

se calcular a área das macroclasses e superclasses dentro de cada recorte da 

área de estudo e para cada ano alvo. Os percentuais que cada macroclasse e superclasse 

ocupam dentro de cada recorte da área de estudo e ano também devem ser calculadas

Evolução Quantitativa de Macroclasses e Superclasses - Pagina 74

Com os resultados percentuais de cada macroclasse e cada superclasse dentro de 

cada recorte da área de estudo deve-se avaliar a evolução destes parâmetros ao lo

se a utilização de tabelas e gráficos que facilitem a interpretação. Os 

resultados permitem a compreensão da evolução de cada uso da terra e fornecem 

subsídios para avaliar se a cobertura vegetal está se expandindo, se mantendo

etraindo em cada recorte da área de estudo. Macroclasses e superclasses podem ser 

utilizadas como indicadores para a conservação da cobertura vegetal. Nesta dissertação a 
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- Pagina 46 

e agrupar as classes nas 

Tabela Metodologia 03. 

Pagina 47 

Os rasters de superclasse e macroclasse de cada ano estudado devem ser cortados 

a: Área Total (Municípios), Parque Nacional da Serra da Bocaina, Zona de 

Pagina 48 

sses dentro de cada recorte da 

Os percentuais que cada macroclasse e superclasse 

ocupam dentro de cada recorte da área de estudo e ano também devem ser calculadas 

Pagina 48 

se calcular a área das macroclasses e superclasses dentro de cada recorte da 

Os percentuais que cada macroclasse e superclasse 

vem ser calculadas 

Pagina 74 

Com os resultados percentuais de cada macroclasse e cada superclasse dentro de 

se avaliar a evolução destes parâmetros ao longo do 

se a utilização de tabelas e gráficos que facilitem a interpretação. Os 

resultados permitem a compreensão da evolução de cada uso da terra e fornecem 

subsídios para avaliar se a cobertura vegetal está se expandindo, se mantendo ou se 

Macroclasses e superclasses podem ser 

utilizadas como indicadores para a conservação da cobertura vegetal. Nesta dissertação a 
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evolução da superclasse "Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação"

tal, sendo, portanto, uma sugestão para ser utilizada em futuros trabalhos.

 

Etapa 15 - Espacialização e Quantificação da Mudança entre Anos 

Para especializar a mudança devem ser dados valores únicos aos 

macroclasse e superclasse, de forma a possibilitar a identificação

subtraídos. Os valores a serem utilizados estão expostos na Tabela Metodologia 05.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O raster do ano alvo mais antigo deve ser então subtraído pelo ras

imediatamente mais recente.

recortes da área de estudo. 

de mudança: positivas, neutras e negativas. As Tabelas Metodologia 06 e 07 expõem os 

resultados possíveis para esta subtração de raster e a classificação de tipo de mudança 

correspondente. 

 

Tabela Metodologia 05: Valores atribuídos aos 

Superclasse Valor do Pixel

Vegetação e 

Naturalmente 

sem Vegetação

                           10 

Interferencia

Degradada 
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"Vegetação e Naturalmente Sem Vegetação" 

al, sendo, portanto, uma sugestão para ser utilizada em futuros trabalhos.

Espacialização e Quantificação da Mudança entre Anos - Pagina 48 e 92

Para especializar a mudança devem ser dados valores únicos aos 

asse, de forma a possibilitar a identificação dos mesmos quando 

subtraídos. Os valores a serem utilizados estão expostos na Tabela Metodologia 05.

do ano alvo mais antigo deve ser então subtraído pelo ras

imediatamente mais recente. Todos os pares de anos devem ser calculados para todos os 

recortes da área de estudo. O resultado desta subtração deve ser classificado em três tipos 

de mudança: positivas, neutras e negativas. As Tabelas Metodologia 06 e 07 expõem os 

para esta subtração de raster e a classificação de tipo de mudança 

Valores atribuídos aos pixels de cada macroclasse e superclasse

Valor do Pixel Macroclasses Valor do Pixel

                           10 
Vegetação em Bom 

Estado 

Vegetação em 

Regeneração 

Extensivamente 

Antropizadas 

Intensivamente 

Antropizadas 

Naturalmente sem 

vegetação 

Interferencias na 

Imagem
                      1 

                  100 

                         10 

                       100 

                           1 

                   1.000 

                 10.000 

               100.000 
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 foi escolhida como 

al, sendo, portanto, uma sugestão para ser utilizada em futuros trabalhos. 

Pagina 48 e 92 

Para especializar a mudança devem ser dados valores únicos aos pixels de cada 

dos mesmos quando 

subtraídos. Os valores a serem utilizados estão expostos na Tabela Metodologia 05. 

do ano alvo mais antigo deve ser então subtraído pelo raster 

Todos os pares de anos devem ser calculados para todos os 

O resultado desta subtração deve ser classificado em três tipos 

de mudança: positivas, neutras e negativas. As Tabelas Metodologia 06 e 07 expõem os 

para esta subtração de raster e a classificação de tipo de mudança 

de cada macroclasse e superclasse. 

Valor do Pixel

                         10 

                       100 

                           1 

                   1.000 

                 10.000 

               100.000 
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Tabela Metodologia 06: Valores da subtração entre valores de macroclasses, 

Anterior

Interferência para

Naturalmente sem 

vegetação 
para

Vegetação em Bom 

Estado 
para

Vegetação em 

Regeneração 
para

Extensivamente 

Antropizadas
para

Intensivamente 

Antropizadas 
para
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Valores da subtração entre valores de macroclasses, indicando o tipo de mudança.

Posterior Valor do 

Interferência

Naturalmente sem vegetação 

Vegetação em Bom Estado 

Vegetação em Regeneração -999

Extensivamente Antropizadas -9.999

Intensivamente Antropizadas -99.999

Interferência

Naturalmente sem vegetação 

Vegetação em Bom Estado 

Vegetação em Regeneração -990

Extensivamente Antropizadas -9.990

Intensivamente Antropizadas -99.990

Interferência

Naturalmente sem vegetação 

Vegetação em Bom Estado 

Vegetação em Regeneração -900

Extensivamente Antropizadas -9.900

Intensivamente Antropizadas -99.900

Interferência

Naturalmente sem vegetação 

Vegetação em Bom Estado 

Vegetação em Regeneração 

Extensivamente Antropizadas -9.000

Intensivamente Antropizadas -99.000

Interferência 9.999

Naturalmente sem vegetação 9.990

Vegetação em Bom Estado 9.900

Vegetação em Regeneração 9.000

Extensivamente Antropizadas 

Intensivamente Antropizadas -90.000

Interferência 99.999

Naturalmente sem vegetação 99.990

Vegetação em Bom Estado 99.900

Vegetação em Regeneração 99.000

Extensivamente Antropizadas 90.000

Intensivamente Antropizadas 
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indicando o tipo de mudança.. 

Valor do Pixel Tipo de Mudança

0 Neutra

-9 Neutra

-99 Neutra

-999 Neutra

-9.999 Neutra

-99.999 Neutra

9 Neutra

0 Neutra

-90 Neutra

-990 Neutra

-9.990 Negativa

-99.990 Negativa

99 Neutra

90 Neutra

0 Neutra

-900 Negativa

-9.900 Negativa

-99.900 Negativa

999 Neutra

990 Neutra

900 Positiva

0 Negativa

-9.000 Negativa

-99.000 Negativa

9.999 Neutra

9.990 Positiva

9.900 Positiva

9.000 Positiva

0 Neutra

-90.000 Negativa

99.999 Neutra

99.990 Positiva

99.900 Positiva

99.000 Positiva

90.000 Positiva

0 Neutra
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Estes rasters resultantes devem ser visualizados com cores distintas para cada tipo 

de mudança para que seja possível se identificar a lo

negativas e neutras em relação ao PNSB ao longo dos anos

possibilitar a compreensão da dinâmica de retração e expansão da cobertura vegetal da 

área de estudo e embasar discussões e tomadas de decisão

região. 

Os tipos de mudança também devem ser quantificados 

cada recorte da área de estudo

das mudanças positivas e negativas ao longo dos ano

complementar o diagnóstico da visualização das mudanças e de fornecer 03 indicadores 

para a avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do PNSB, sua ZA e 

fora da influencia do PNSB. Os indicadores são: per

mudanças positivas e percentual de mudanças negativas.

Tabela Metodologia 07: Valores da subtração entre valores de superclasses, indicando o tipo de mudança.

Anterior

Degradada

Interferência

Vegetação e 

Naturalmente sem 

Vegetação
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Estes rasters resultantes devem ser visualizados com cores distintas para cada tipo 

de mudança para que seja possível se identificar a localização de mudanças positivas, 

em relação ao PNSB ao longo dos anos. Esta visualização deve 

possibilitar a compreensão da dinâmica de retração e expansão da cobertura vegetal da 

área de estudo e embasar discussões e tomadas de decisão sobre a gestão ambiental da 

Os tipos de mudança também devem ser quantificados e sua proporção dentro de 

cada recorte da área de estudo deve ser calculada para avaliar a evolução da estabilidade, 

das mudanças positivas e negativas ao longo dos anos. Este resultado 

complementar o diagnóstico da visualização das mudanças e de fornecer 03 indicadores 

para a avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do PNSB, sua ZA e 

fora da influencia do PNSB. Os indicadores são: percentual de estabilidade, percentual de 

mudanças positivas e percentual de mudanças negativas. 

 

Valores da subtração entre valores de superclasses, indicando o tipo de mudança.

Posterior Valor do Pixel Tipo de Mudança

Interferência 0

Veg. e Nat. -9

Degradada -99

Interferência 9

Veg. e Nat. 0

Degradada -90

Interferência 99

Veg. e Nat. 90

Degradada 0

para

para

para

Biodiversidade em Unidades de Conservação 

através de sensoriamento remoto 

Página 135 de 136 

Estes rasters resultantes devem ser visualizados com cores distintas para cada tipo 

calização de mudanças positivas, 

. Esta visualização deve 

possibilitar a compreensão da dinâmica de retração e expansão da cobertura vegetal da 

sobre a gestão ambiental da 

e sua proporção dentro de 

para avaliar a evolução da estabilidade, 

te resultado tem a função de 

complementar o diagnóstico da visualização das mudanças e de fornecer 03 indicadores 

para a avaliação da efetividade da conservação da cobertura vegetal do PNSB, sua ZA e 

centual de estabilidade, percentual de 

Valores da subtração entre valores de superclasses, indicando o tipo de mudança. 

Tipo de Mudança

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Neutra

Negativa

Neutra

Positiva

Neutra
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Anexo III - DVD com bibliografia, apresentação, 

rasters e vetorias

Estrutura das 

Dados Georreferenciados 

do DVD
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bibliografia, apresentação, planilhas e arquivos 

rasters e vetorias desta dissertação

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura das pastas dos 

Georreferenciados  

do DVD 
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s e arquivos de imagens, 

esta dissertação  


