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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar, através da técnica de 

sensoriamente remoto, a evolução da cobertura vegetal e do uso do solo de uma área 

de cerca de 50.000 hectares na região de entorno da Represa dos rios Jaguari e 

Jacareí, região leste do Estado de São Paulo, Brasil. Foram analisadas 5 classes de 

uso do solo em duas datas (1984 e 2006), por meio de dados obtidos pelo uso do 

software SIG SPRING, a partir de duas imagens de satélite obtidas nos anos 1984 e 

2006 dos sistemas de imagens do satélite Landsat, do programa sino-brasileiro 

CIBERS e Geocover (NASA).  As cinco categorias de cobertura e ocupação do solo: 

floresta, silvicultura, impacto antrópico, área urbana e água. A primeira, floresta, 

corresponde aos diferentes tipos de floresta nativa independente do seu status de 

regeneração. A categoria silvicultura refere-se unicamente ao cultivo de pinus e 

eucaliptos, enquanto que a categoria impacto antrópico refere-se a todos os tipos de 

atividades humanas na região, na forma de pastagens, campos de cultivo, plantações 

de café e outras. A categoria água refere-se á área da região coberta por corpos de 

água como rios, lagoas e lagos, independente de sua origem. A imagem de 1984 

representa a situação da paisagem dessa região logo após o início do funcionamento 

da represa como parte integrante do Sistema Cantareira, da Sabesp, que abastece 

8,8 milhões de pessoas na Grande São Paulo. A imagem de 2006 representa a 

mesma área, seis anos após a duplicação da Rodovia Fernão Dias, que conecta a 

área estudada com a região metropolitana de São Paulo. A escolha dessas duas 

datas parte do pressuposto que tanto a instalação da represa e a posterior 

urbanização das suas margens e a duplicação da rodovia federal contribuíram com o 

avanço das atividades antrópicas na região estudada. Os resultados indicam aumento 

das áreas ocupadas por floresta, que em 1984 cobriam 6068.25 hectares e que em 

2006 tiveram um aumento de 93.567%, ou seja, 11746.12 hectares. Outra categoria 

que sofreu aumento na região foi a silvicultura que passou de 1643.69 hectares 

(3.28% da área) para 1855.12 hectares, equivalentes a 3.70 % da área total. A malha 

urbana teve um aumento significativo em 2006, pois subiu de 0.54% da área total em 

1984 para 1.44% em 2006. Devido ao fato de que esta análise é baseada em apenas 

duas imagens de satélite de fontes diferentes. recomenda-se, em estudos futuros, um 

número maior de imagens do satélite LANDSAT, para reduzir a distorção causada 

pelo emprego de imagens de resoluções diferentes. Adicionalmente recomenda-se o 
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emprego de imagens obtidas em diferentes épocas do ano para reduzir o efeito da 

sazonalidade que podem mascarar o sinal espectral das diferentes categorias 

analisadas. De uma forma geral os resultados estão de acordo com informações 

sobre o aumento da vegetação nativa em áreas adjacentes e também em algumas 

regiões do estado de São Paulo, onde se observa um aumento da cobertura florestal.  

 

Palavras-chave: sensoriamento remoto, Represa Jaguari Jacareí, vegetação, efeito 

antrópico. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was evaluate, by means of remote sensing 

techniques, the evolution of the vegetation cover and land use of 50,000 hectare area 

surrounding the margins of the Jaguari and Jacarei Rivers Dam, in eastern State of 

São Paulo, Brazil. Five land use classes were examined from two satellite images with 

the SIG Spring software. The quantification of the different land use categories was 

obtained from images taken in 1984 and 2006 by Landsat, CBERS satellites and 

Geocover (NASA). The landscape categories chosen were: forest, pine and 

eucalyptus plantations, anthropogenic impact, urban area and water. The first, forest, 

corresponds to the different types of native forests independent of their successional 

stages. The anthropogenic effect category refers to all types of human activities in the 

region: pasture, farming (all types of cultures, including coffee plantations and others) 

and industrial activities. The water category refers to the area of the studied area 

which is covered by water bodies such as dams, and natural and artificial lakes. The 

1984 image represents the status of the landscape after the building of the dam in the 

early 1980´s, when this reservoir became part of the Cantareira System which sends 

water to a large extension of the Greater São Paulo region. The selection of images 

was based on the premise that both the dam as well as the enlargement of the Fernão 

Dias Highway, which connects the study area to the city of São Paulo, strongly 

impacted the landscape of the studied region. The results indicate that the increase in 

the forested area, which covered 6068.25 hectares in 1984, to a total of 93.567% 

hectares in 2006, equivalent to 11746.12 of the total area. Another category which 

underwent increase in area was pine and eucalyptus plantations, from 1643.69 to 

1855.12 hectares. Due to the fact that the present analysis is based on only two 

satellite images, one recommends for future studies of this region, a larger number of 

LANDSAT images, in order to reduce the distortion effects caused by the use of 

different resolution values. Additionally, it is strongly recommended images taken at 

different times of the year in order to diminish the seasonality effect which may 

mismatch the spectral signal of the different land use and cover categories. Despite 

these potential problems, the results obtained appear to be in agreement with certain 

trends in the modern landscape of the State of  São Paulo, where native forests seem 

to be increasing in size.   
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Key-words: remote sensing, Jaguari/Jacareí Rivers Dam, vegetation, antropogenic 

effects. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo o estudo da cobertura vegetal e da história 

do uso e da ocupação do solo no entorno das margens da represa Jaguari/Jacareí, 

localizada na região Nordeste do Estado de São Paulo, através da técnica de 

sensoriamento remoto, entre os anos de 1984 a 2006. Este estudo parte do 

pressuposto de que houve intensas transformações antrópicas nessa região 

estimuladas pela finalização da duplicação da Rodovia Fernão Dias, que conecta as 

cidades de São Paulo e Belo Horizonte. Devido à facilidade de transporte entre a 

capital paulista, nota-se atualmente na região bragantina e sul mineira um significativo 

aumento da população e mudanças no padrão de ocupação urbana estimulada pelo 

turismo, industrialização e a duplicação da Rodovia Fernão Dias (SEADE, 2006). 

O eixo norteador deste trabalho são os aspectos qualitativos e quantitativos 

da vegetação no entorno da represa, através de correlações com as formas de relevo 

e a história da ocupação, analisadas por imagens de satélite do convênio Brasil – 

China (CBERS), pelo programa de processamento SPRING 4.3, cedido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Pelo fato da área estudada estar situada à margem da represa 

Jaguari/Jacareí, é importante observar que ela é responsável pela manutenção do 

delicado sistema de proteção dos mananciais que a abastecem. A água como recurso 

natural é responsável por muitos conflitos em seus vários aspectos: econômico, visto 

que é um recurso finito e imprescindível para a sociedade; social, devido à demanda 

que espelha uma distribuição desigual e político, pois os vários agentes sociais têm 

diferentes interesses sobre o modo de utilização deste importante bem natural.  

Uma das mais modernas ferramentas utilizadas hoje no monitoramento da 

vegetação é a imagem de satélite, que permite uma análise quantitativa das 

alterações na paisagem como conseqüência dos padrões de uso e ocupação do solo. 

Segundo AB’SABER (1969), entende-se por fisiologia da paisagem a 

compreensão dos processos atuais responsáveis pela caracterização das paisagens. 

Para este autor a estrutura superficial do relevo como vertentes, topos e fundo de 

vale são variáveis necessárias para obtermos um entendimento da sua evolução, 

através de depósitos correlativos de substratos naturais. 
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Podemos assim perceber que questões de ordem social, a expansão das 

malhas urbanas e outros determinantes podem colaborar na avaliação das alterações 

ambientais.  

Neste estudo, a cobertura vegetal do entorno da represa dos rios Jaguari e 

Jacareí, que faz parte dos municípios de Bragança Paulista, Vargem, Joanópolis e 

Piracaia, no Estado de São Paulo, e Extrema, no Estado de Minas Gerais, foi 

abordada a partir da análise de duas imagens de satélite, dos anos de 1984 e 2006, 

ou seja, logo após a inauguração operacional do reservatório no ano de 1982 e cinco 

anos após a inauguração da duplicação da Rodovia Fernão Dias no ano de 2000, 

respectivamente. Os parâmetros selecionados para o estudo foram a cobertura 

florestal, independente de seu estágio sucessional, as áreas destinadas à silvicultura, 

principalmente as áreas de cultivo de eucaliptos e pinos, áreas de impacto antrópico, 

área de cobertura por corpos de água e a malha urbana.    
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

A região bragantina, onde se insere a região de estudo, está contida na 

APA (Área de Proteção Ambiental) da Bacia dos rios Piracicaba e Juqueri Mirim (APA 

Piracicaba). Essas áreas de proteção ambiental foram criadas especialmente para 

proteger as nascentes e pontos de captação de água desses rios.  

Além disso, a área estudada localiza-se no entorno da Represa dos rios 

Jaguari e Jacareí, um dos mais importantes reservatórios artificiais, integrante do 

Sistema Cantareira que abastece uma grande parcela da população metropolitana da 

Grande São Paulo. Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado 

de São Paulo (SABESP), o Sistema Cantareira, complexo de reservatórios que se 

intercomunicam por meio de túneis até o Complexo Santa Inês, é responsável pela 

disponibilização de 33 mil litros de água por segundo, para abastecer 8,8 milhões de 

pessoas da região metropolitana de São Paulo (RMSP) (SABESP, 2007). 

Segundo o Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (PCJ, 2004), o crescimento populacional nas bacias do PCJ, entre 

as décadas de 1960 e 1990, foi muito superior às médias brasileira e da Grande São 

Paulo. De acordo com a Empresa Metropolitana de Planejamento S.A. (apud PCJ, 

2004), a taxa média de crescimento populacional anual, na década de 1970, foi de 

2,76% no Brasil, de 4,46% na Grande São Paulo e de 6,49%, na Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), onde estão algumas das maiores cidades das 

bacias do PCJ, abastecidas pelos rios da bacia do PCJ, dentre eles o Jaguari. Na 

década de 1980, o crescimento populacional anual foi de 2,48% no Brasil, 1,88% na 

Grande São Paulo e de 3,51% na RMC. Dessa forma o estudo ora proposto reveste-

se de grande importância, pois tem por objetivo avaliar os impactos antrópicos nessa 

importante região hidrogeográfica que sustenta o abastecimento da principal cidade 

brasileira. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo principal desse estudo foi realizar uma análise temporal e 

espacial da paisagem relacionada aos processos antrópicos e naturais de 

transformação de sua fisionomia entre dois períodos pontuais: em 1984, logo após a 

instalação da represa dos rios Jaguari e Jacareí, e em 2006, após a duplicação da 

rodovia Fernão Dias. Para a consecução de tal objetivo, definiram-se dois objetivos 

específicos: 

• Análise temporal e especial comparativa de cinco categorias de uso e 

ocupação do solo (floresta, silvicultura, impactos antrópicos, área urbana e 

água); 

• Produção de um mapa das transformações ambientais antrópicas e naturais 

ocorridas na área de entorno do reservatório. 
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4. CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS DAS REGIÕES BRAGANTINA E SUL 

MINEIRA 

 

 

As principais características ambientais da região de Bragança Paulista, 

que inclui a área selecionada para esta análise, são abordadas segundo a ótica do 

meio físico e biótico. No primeiro item destacamos a caracterização geológica e 

geomorfológica.  A caracterização do meio biótico leva em consideração os tipos 

principais de vegetação na área estudada.  

 

 

4.1. Meio Físico 

 

 

4.1.1. Contexto Geológico 

 

 

Do ponto de vista geológico regional, a área estudada é uma pequena 

seção dentro da Província Mantiqueira-Setor Central (HASUI & OLIVEIRA, 2001), que 

se estende ao longo da costa atlântica do Brasil, desde o paralelo 20oS, Vitória (ES), 

até o paralelo 26o30´S, em Santa Catarina. Esse setor é constituído por várias 

unidades litológicas e litoestratigráficas, cujas idades variam desde o Arqueano (3.8-

2.5 Ga.) até o recente, com predomínio das rochas cristalinas pré-cambrianas (Fig. 

4.1). 

A maior parte da região de Bragança Paulista encontra-se inserida na 

unidade Complexo Granitóide Socorro (WERNICK, 1978), de idade neoproterozóica 

(ca. 700-600 Ma). O embasamento cristalino é constituído por rochas metamórficas 

do Grupo Itapira, do Paleoproterozóico (2.5 - 2.0 bilhões de anos) (ARTUR, 2003). 

Secundariamente, ocorrem depósitos sedimentares terciários (40-30 Ma), na forma 

de ocorrências restritas, como por exemplo, o do Tanque e os verificados na área 

urbana central do município (Lago do Taboão), e depósitos aluviais recentes, ao 

longo das drenagens atuais, como por exemplo, dos rios Jaguari e Jacareí 

(BISTRICHI, 2001). 
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De acordo com ARTUR (2003), as rochas granitóides são muito comuns 

nessa região e constituem corpos intrusivos de diversos tamanhos, desde stocks (< 

100 km2) a batólitos (≥ 100 km2), portadores de composição e textura variadas. Na 

área estudada ocorrem as associações magmáticas Socorro I, Socorro II, Nazaré 

Paulista e Piracaia (Fig. 4.2).  

Do ponto de vista estrutural, verifica-se a presença da Zona de 

Cisalhamento de Senador Amaral, bem como de inúmeras falhas de direções NE-NW 

(BISTRICHI, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 4.1 – Mapa Geológico da região estudada (modificado de BISTRICHI, 2001). 
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Figura 4.2 – Localização do Complexo Granítico Socorro e suas associações 
magmáticas (ARTUR, 2003). 
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 4.1.2. Contexto Geomorfológico 

 

 

A área de estudo desta pesquisa está inserida no Planalto Atlântico 

BISTRICHI (2001), compartimento geomorfológico que apresenta relevo bastante 

movimentado, desenvolvido principalmente sobre rochas metamórficas e ígneas de 

idades arqueana e proterozóica. Observa-se também relevos convexos e suavizados, 

na forma de morrotes e colinas, instalados sobre rochas pré-cambrianas e 

cenozóicas. De acordo com BISTRICHI (2001), a presença dessas variadas formas 

de relevo, desde montanhas até colinas, foi condicionada tanto pelo substrato 

rochoso e clima como pela tectônica pós-paleógena (ca. 30 Ma).  

No Planalto Atlântico, PIRES NETO (1996) identificou 19 tipos diferentes de 

relevo de acordo com suas amplitudes, conforme pode ser observado na Tabela 4.1. 

Na região de Bragança Paulista, BISTRICHI (2001) identificou, com base nesse 

modelo, os seguintes tipos de relevo: planícies fluviais (P); terraços fluviais (T); 

colinas pequenas (Cp); colinas e morrotes (CMT); morrotes (MT); morrotes 

dissecados (MTd); morros dissecados (Md) e morros e montanhas (MMH). A 

distribuição, em área, dessas formas de relevo, pode ser observada na Fig. 4.3. 
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Tabela 4.1 – Características morfométricas e substrato rochoso dos principais tipos 
de relevo. 

 
Tipo de Relevo Amplitude 

 (m) 
Comprimento 

de Rampa 
(m) 

Declividade  
(%) 

Substrato Rochoso 

Escarpa  
(E) 

120 a 480 300 a 1500 23 a 49 gnaisses, xistos e anfibolitos 

Escarpa dissecada 
(Ed) 

60 a 180 300 a 1800 10 a 26 Gnaisses e 
metassedimentos pelíticos 

Morros e  
Montanhas  

(MMH) 

130 a 400 200 a 1400 25 a 56 gnaisses, xistos, granitóides, 
filitos, quartzitos e anfibolitos 

Cristas  
(Cr) 

100 a 300 300 a 1100 23 a 50 gnaisses homogêneos e 
quartzitos 

Morros angulosos 
(Ma) 

80 a 300 300 a 1100 16 a 50 gnaisses homogêneos e 
bandados, xistos e filitos 

Morros dissecados 
(Md) 

70 a 340 200 a 1100 16 a 53 gnaisses, filitos e quartzitos 

Morros paralelos 
(Mp) 

70 a 150 250 a 600 17 a 45 gnaisses 

Morros e Morrotes 
paralelos  
(MMTp) 

60 a 120 100 a 450 11 a 40 xistos, filitos, quartzitos e 
gnaisses 

Morrotes e Morros 
(MTM) 

60 a 200 200 a 900 12 a 34 gnaisses, granitóides, filitos 
e quartzitos 

Morrotes 
dissecados (MTd) 

30 a 140 200 a 800 8 a 40 gnaisses, filitos e xistos 

Morrotes paralelos 
(MTp) 

30 a 120 200 a 700 13 a 40 filitos, xistos e ganisses 

Morrotes de 
cimeira (MTc) 

30 a 120 150 a 800 6 a 40 granitóides, quartzitos e 
ganisses 

Morrotes  
(MT) 

20 a 120 200 a 800 6 a 40 gnaisses, xistos, anfibolitos 
e sedimentos terciários 

Morrotes pequenos 
(MTpq) 

30 a 80 200 a 400 10 a 40 gnaisses finos, xistos e filitos 

Colinas e Morrotes 
(CMT) 

60 a 90  14 a 30 gnaisses, granitóides e 
anfibolitos 

Colinas pequenas 
(Cp) 

25 a 100 150 a 1100 5 a 17 gnaisses 

Colinas médias  
(Cm) 

20 a 90 250 a 1700 4 a 18 gnaisses, granitóides e 
sedimentos terciários 

Terraços Fluviais  
(T) 

- - - areias e cascalhos 

Planícies Fluviais 
(Pf) 

- - - siltes, argilas, areias e 
cascalhos 

Fonte: PIRES NETO, 1996. 
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4.1.3. Contexto Pedológico 

 

 

Os solos presentes na região de Bragança Paulista são lateríticos e têm 

sua origem em processos sob a influência de clima tropical e/ou subtropical, 

relativamente quente e com precipitações abundantes, onde são fortes a lixiviação 

dos elementos solúveis e a concentração de ferro e alumínio (BISTRICHI, 2001). Os 

mais comuns são os latossolos e os podzólicos, em geral associados. Os primeiros 

ocupam as porções mais planas e amplas de cimeira, enquanto os podzólicos são 

mais largamente distribuídos, com desenvolvimento muito variado, em topos 

convexos mais aguçados e nas vertentes. Solos pouco desenvolvidos também são 

assinalados, tais como cambissolos e litólitos, presentes em formas e feições 

peculiares do relevo propícias ao seu desenvolvimento, tais como vertentes com 

declividade forte e rupturas de declive. Ocorrem, ainda, solos hidromórficos 

associados a relevos de baixa declividade e mal drenados (BISTRICHI, 2001). 

 

 

4.1.4. A problemática do uso da água e da preservação dos mananciais 

 

 

Segundo PCJ (2004), pressionado pelas políticas de descentralização, no 

regime militar, os crescimentos econômico e populacional da região da bacia 

hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, não foram acompanhados pela 

preocupação com a disponibilidade dos recursos naturais, principalmente da água. O 

crescimento desordenado das cidades, o uso muitas vezes inadequado do solo, a 

devastação da cobertura vegetal, a exploração, o lançamento de efluentes de esgotos 

domésticos e industriais e a não-regeneração da mata ciliar produzem resíduos 

sólidos que causam envenenamento e assoreamento em diversos trechos de rios e 

córregos. Esses fatores, além de aumentar a quantidade de sedimentos em 

suspensão, afetam a quantidade e a qualidade da água e toda a biota aquática 

alterando suas características originais. O consumo excessivo e a degradação dos 

mananciais levaram à escassez de água, cuja disponibilidade média na região do 

PCJ é de 1.150m3 ano/habitante. Na estiagem do inverno, como a média é ainda 

menor, de 400 a 600m3 ano/hab, caracteriza uma situação de absoluta escassez. 
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Devido à importância das águas municipais e o crescente processo de 

ocupação e parcelamento do solo da região de Bragança Paulista, faz-se necessário 

o estudo do meio físico, biótico e de uso e ocupação do solo, para embasar as ações 

de proteção dos sistemas destinados ao abastecimento público e a gestão dos 

recursos hídricos, que devem ser amplamente protegidos, preservados e 

recuperados, através de políticas públicas de desenvolvimento. 

 

 

4.1.5. Clima e Vegetação 

 

 

Segundo NIMER (1989), a posição geográfica da região Sudeste, nas 

proximidades do trópico, lhe confere forte radiação solar e uma posição de transição 

entre duas grandes regiões dominadas por climas muito diferentes: a região Sul, 

controlada especialmente pelas massas de ar de origem polar e a região Nordeste, 

controlada climaticamente pelas massas de ar provenientes da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) e pela poderosa zona de influência dos ventos 

alísios, por sua vez impulsionados pelo Anticiclone Móvel do Atlântico Sul.  

A região estudada, devido à sua topografia e conexão com o setor oeste da 

Serra da Mantiqueira, está inserida em uma zona climática relativamente fria e úmida, 

caracterizada por duas isolinhas importantes, a de 30 dias e a de 60 dias secos por 

ano (Fig. 4.4), que delimitam as antigas áreas de ocorrência das Floresta Ombrófila 

Densa e a Estacional Semidecidual. 
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Figura 4.4 - Mapa das isolinhas dos dias secos na Região Sudeste. O município de 
Bragança Paulista, assinalado pela sigla BP, encontra-se, dentro de uma faixa de 
transição. Fonte: modificado do projeto RADAMBRASIL (1983). 

 

 

A precipitação média anual da região estudada varia entre 1.500 a 1.300 

mm por ano, e, como a maioria das localidades da região Sudeste, a precipitação se 

concentra principalmente nos meses de outubro a março (NIMER, 1989; CIIAGRO, 

2006). 

Segundo os dados meteorológicos fornecidos pelo IAC (Instituto 

Agronômico de Campinas), na cidade de Bragança Paulista a precipitação total, entre 

os anos de 2001 e 2006 foram, respectivamente, de 1390,5 mm, 1227,6 mm, 1184 

mm, 1584,9 mm, 1433,2 e 777,3 mm. Com relação à temperatura, a região 

bragantina possui inverno frio e seco, com temperaturas mínimas, que podem atingir 

valores negativos em dias excepcionalmente frios. 

A distribuição das temperaturas máximas e mínimas para Bragança 

Paulista é mostrada na figura 4.5. O alto número de dias frios em 2000 pode ser 

atribuído ao fenômeno La Niña, enquanto que em 2002, a região bragantina sofreu 

com forte aquecimento devido ao fenômeno El Niño (INPE, 2006).  
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Figura. 4.5 - Distribuição das temperaturas máximas e mínimas em Bragança 
Paulista durante o período de 25/03/2000 a 15/09/2006. Baseado em dados 
fornecidos por Ciiagro/IAC. 

 

 

 

4.2. Meio Biótico 

 

 

4.2.1. A cobertura vegetal primitiva da região bragantina 

 

 

As alterações da cobertura vegetal na região bragantina, devem ser 

entendidas dentro do contexto histórico do Estado de São Paulo. Este, por sua vez, 

tem sua origem intimamente ligada à história do processo gradual de devastação da 

Mata Atlântica, com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses, a partir da 

criação da Vila de São Vicente, por Martim Afonso de Souza, em 1532.  O objetivo 

inicial de tal empreendimento era a exploração do pau-brasil (Caesalpinia echinata) 

para a extração de uma tintura cor-de-brasa, muito apreciada na Europa Medieval. 

Vinte anos após o surgimento dessa vila, foi instalada no Planalto de Piratininga, a 

Vila de São Paulo. De lá partiram várias expedições para o interior do Estado e do 

País, e a partir daí, a devastação das matas teve seu início.  

Apesar da existência de vários relatos históricos sobre os primeiros anos da 

ocupação, pouco se sabe sobre a vegetação pretérita do Estado de São Paulo e 



 16 

principalmente, da região bragantina. Neste estudo a área de abrangência dos 

diferentes tipos de vegetação na região Sudeste foi reconstituída, principalmente, a 

partir de dados indiretos como parâmetros geológicos, geomorfológicos, geológicos e 

climáticos atuais fornecidos pelo Projeto Radambrasil (1983). Na figura 4.6 as áreas 

em verde claro representam pastagens e solos expostos, enquanto que os tons mais 

escuros de verde indicam a presença de cultivo de eucalipto, pinheiros assim como 

fragmentos de mata nativa. Ao centro, a Represa dos rios Jaguari e Jacareí. A partir 

deste trabalho, os tipos de vegetação primária que outrora cobriam a região Sudeste, 

com destaque especial à região bragantina serão discutidos nos próximos itens deste 

trabalho.  

 

 

Figura 4.6 - Imagem de satélite da área estudada (EMBRAPA, 2006). 
 

 

Embora a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274 de 6 de junho de 1990 - 

CONAMA, afirme que o entorno das áreas de recursos hídricos sejam de preservação 

permanente, a região, que circunda a Represa do Jaguari-Jacareí, enfrenta sérios 

problemas ambientais tais como o aumento da ocupação urbana estimulada pelo 
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turismo, assim como o aumento da implantação de indústrias extrativistas e os efeitos 

secundários da duplicação da Rodovia Fernão Dias. 

A região bragantina, segundo o Radambrasil (op. cit.), insere-se dentro do 

antigo domínio da Floresta Ombrófila Densa (floresta tropical pluvial, ou Mata 

Atlântica sensu lato) (Fig. 4.7), observa-se que a parte Sul do município de Bragança 

Paulista, era coberta pela Floresta Ombrófila Densa e ao Norte pela Floresta 

Estacional Semidecídua (Fig. 4.8 e 4.9). 

 
 
 
 

 
 

Figura 4.7 - Mapa da distribuição da Floresta Ombrófila Densa (modificado do Projeto 
Radambrasil, 1983). A sigla BP indica a localização central da cidade de Bragança 
Paulista. 

 



 18 

 

Figura 4.8 - Mapa da distribuição da Floresta Estacional Semidecidual na região 
Sudeste (modificado do Projeto Radambrasil, 1983). A sigla BPD indica a localização 
central da cidade de Bragança Paulista. 
 

A figura 4.9 mostra um dos últimos remanecentes de Floresta Montana/Alto 

Montana na região bragantina localizado no Morro do Lopo, pertencente ao município 

de Vargem, SP. 

 

 

Figura 4.9 - Vista de remanescente da Floresta Ombrófila Alto Montana, Serra do 
Lopo (cedida por P. E. Oliveira, 2006). 
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No Estado de São Paulo, a Floresta Ombrófila Densa ocupa a área tropical 

mais úmida, onde o período seco varia de 0 a 60 dias por ano, enquanto que a 

Floresta Estacional Semidecídua ocorre, principalmente, em áreas do Estado onde a 

estação seca é superior a 60 dias. Segundo o Radambrasil (op. cit.) o parâmetro 

meteorológico de 60 dias de seca (Fig. 4.4) delimita esses dois tipos de vegetação, 

sendo que a área da floresta semidecidual é caracterizada por um clima de duas 

estações, uma chuvosa, de verão e outra seca, de inverno (NIMER, 1989). 

Esse número de dias secos estabelece outro parâmetro climático, a 

precipitação média anual, que tem sido usada na delimitação da área de ocorrência 

desses dois tipos de floresta. Enquanto que a Floresta Ombrófila Densa está restrita a 

regiões cuja precipitação média anual é superior a 1500 mm, a Floresta Estacional 

Semidecídua ocorre em áreas com precipitação inferior a esse valor (NIMER, 1989). 

O livro de Martins & Laurito (1943), sobre a história de Bragança, é um dos 

poucos documentos que auxiliam na identificação da vegetação pretérita da região 

bragantina. Nele, os autores citam a viagem dos naturalistas alemães von Spix e von 

Martius, que visitaram a Capitania de São Paulo em 1817, partindo da vila de Atibaia, 

quando penetraram em território bragantino: 

 

 

“O morro do Lopo, quasi por toda parte coberto de bosques espessos, deve 

ter pelo menos três mil pés de altura e domina a serra. Antigamente aqui houve 

muitos lobos (Lupus mexicanus) mas parece que esses animais existem agora mais 

em Minas Geraes, onde também os encontramos pela primeira vez. O caminho vai 

sempre coleando pela montanha,cujos vales ficam tanto mais estreitos quando mais 

se sobe. Fora de algumas miseráveis casas e ranchos habitados por mamelucos e 

outros mestiços não se encontra nenhum indício de homem nesta região solitária. As 

araucárias que crescem nos declives da montanha se harmonisam com o caráter 

sombrio da paisagem. Seus altos troncos retilíneos só se esgalham a grande altura 

em ramos regularmente postos e espessamente cobertos de acúleos chatos...Estas 

árvores magestosas estão sempre separadas umas das outras, tocam-se somente 

pelas altas frondes. Simulam grandes colunatas de teto plano que são habitadas por 

bandos de papagaios (Psitacus aestivus). A araucária é a única espécie da família 

natural das árvores de estróbilo que encontramos durante toda a viagem...”. 
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Desse trecho do relato de von Martius e von Spix, pode-se concluir que 

adicionalmente a outros tipos de vegetação primária, a região da Serra do Lopo, no 

entorno da atual represa, pertencia ao domínio da Floresta Ombrófila Mista ou 

Floresta de Araucária. A ocorrência de araucárias nesta e em outras regiões 

montanhosas da região bragantina, sugerem, então, a existência de uma grande área 

florestal onde ocorria o contato entre a Floresta Ombrófila Densa, a Floresta 

Semidecidual e a Floresta de Araucária. Esta última, na região de estudo apresenta-

se restrita às áreas com elevação, em torno de 900 a 1.000 metros.  

  

 

 
 
Figura 4.10 - Vista de remanescente da Floresta Ombrófila Mista, Estrada Bragança 
Paulista - Joanópolis, no município de Joanópolis (SP), em elevações superiores a 
1000 m (cedida por P. E. Oliveira, 2006). 
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Figura 4.11 - Aglomerado de Araucaria angustifolia, na Serra do Lopo, supostamente 
nativa e remanescente, indicativo da extensa área pretérita de Floresta Ombrófila 
Mista da região (cedida por P. E. Oliveira, 2006). 

 
 

 

Figura 4.12 - Estróbilo feminino de Araucaria angustifolia no chão da floresta da 
Serra do Lopo. O pinhão é um dos alimentos preferidos de pequenos roedores, aves 
e mamíferos (cedida por P. E. Oliveira, 2006). 
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Figura 4.13 - Localização do município de Bragança Paulista (BP) em relação à 
distribuição da Floresta Ombrófila Mista, na região Sudeste (Modificado de 
Radambrasil, 1983). 

 

 

 

4.2.2. Composição Florística das Florestas Ombrófila, Ombrófila Mista e Estacional 

Semidecidual 

 

Através de viagens de campo pelo município de Bragança Paulista e de 

outros de sua região, percebe-se que as áreas florestadas eram, provavelmente, 

caracterizadas por alta diversidade. Dessas observações, pode-se afirmar que a 

altura média da floresta girava em torno de 30 m, onde se encontravam espécies 

arbóreas como Vochysia tucanorum (pau-de-tucano), Parkia sp. (faveira), Alchornea 

triplinervia, Johanesia princeps (boleira), Cariniana estrellensis (jequitibá), Galesia 

integrifolia (pau-d´alho), Cedrella fissilis (cedro brasileiro) além de vários membros 

das famílias Myrtaceae, Melastomataceae, além de plântulas arborescentes 

pertencentes aos gêneros Cyathea, Alsophila e Dicksonia (xaxim). 

Nas áreas elevadas da floresta denominada Ombrófilia Montana, 

(Radambrasil, 1983), o porte das árvores era menor que 25 m e sua composição 
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florística era dominada provavelmente por espécies como: Clethra brasiliensis, várias 

espécies de canela dos gêneros Ocotea e Nectandra, e vários elementos associados 

à Floresta Ombrófila Mista tais como Myrsine, Ilex, Drymis, Weinamannia, Roupala e 

Miconia, assim como várias bromeliáceas dos gêneros Vriesia, Aechmea, Nidularium 

e o conhecido “bambuzinho de altitude”, Chusquea mimosa, da família Poaceae. Uma 

bromélia que se destaca nas áreas de grande elevação na região bragantina é 

Alcantarea imperialis, que muitas vezes cresce em troncos de árvores (Figura 4.14). 

Essa espécie tem sofrido com a exploração comercial, uma vez que atinge grande 

valor comercial em floriculturas. 

 

 

Figura 4.14 - Alcantarea imperialis em tronco de árvore, em altitude de 1600 m, na 
Serra do Lopo (cedida por P. E. Oliveira, 2006). 

  

Segundo o Projeto Radambrasil (1983), no Planalto de Lindóia, ao contrário 

do que ocorre no Planalto de Campos do Jordão, a Floresta Ombrófila Mista Alto 

Montana (acima de 1200 m) é desprovida de Podocarpus lambertii (pinheirinho-

branco), que também não é encontrado nas Florestas Alto Montanas da região 

bragantina. 

Os mapas de distribuição da Floresta Ombrófila Mista e das áreas de 

transição entre essa fisionomia e a Floresta Ombrófila (RADAMBRASIL, 1983), 

sugerem que a vegetação do município de Bragança Paulista é, na verdade, um 
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grande mosaico de Floresta Ombrófila Densa, Ombrófila Mista Montana e Alto 

Montana. Esta situação é claramente vista na Figura 4.15, que mostra as áreas de 

“tensão ecológica” (sensu RADAMBRASIL, 1983).   

O conceito de tensão ecológica é controverso, uma vez que implica algum 

tipo negativo de interação entre as espécies vegetais. Esse conceito mostra-se 

errôneo, pois não leva em consideração os conhecimentos clássicos da Ecologia 

Vegetal, como a distribuição normal de táxons ao longo de faixas de gradiente 

ambiental, onde várias distribuições geográficas se sobrepõem, embora seus táxons 

pertençam a formações vegetais distintas. Contudo, o mapa, da figura 4.15, tem o 

mérito de explicar uma das mais notáveis características da vegetação bragantina, 

isto é, seu caráter de mosaico, onde várias espécies vegetais, pertencentes a 

distintos tipos de vegetação, co-ocorrem numa área relativamente pequena.  

 

 

Figura 4.15 - Mapa da área de encontro de diferentes tipos de vegetação, chamada 
de tensão ecológica, na região Sudeste. Essas áreas representam transições 
indistintas entre essas associações floristicas. Fonte: modificado de Radambrasil 
(1983).  
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4.2.3 - Cerrado da região bragantina 

 

 

Embora o Projeto Radambrasil (1983) não evidencie cerrado no município 

de Bragança Paulista (Figura 4.16), a presença desse tipo de vegetação, na região 

estudada, é sugerida pela leitura de jornais bragantinos do final do século, como, por 

exemplo, a coleção do jornal Cidade de Bragança, fundado em 1895. Nomes de 

regiões como “Campo Novo” e “Campo de Penha” possivelmente indicam a presença 

de pequenas ilhas de cerrado, inseridas dentro do contexto florestal da região. Até os 

dias atuais, algumas pequenas ilhas de cerrados (Figura 4.17 e 4.18), com poucas 

espécies típicas dessa formação, ainda podem ser encontradas na região bragantina, 

tais como as ilhas de cerrado do município de Atibaia e do próprio Campo da Penha, 

na zona norte da cidade de Bragança Paulista. 

 

 

Figura 4.16 - Mapa da distribuição de savana na região Sudeste. Algumas espécies 
típicas dessa vegetação encontram-se dispersas pela região (Modificado de 
Radambrasil, 1983). 
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Figura 4.17 - Remanescente de Cerrado, Bairro da Penha, Bragança Paulista, SP 
(Sanches, 2006). 
 
 

 

Figura 4.18 - Kielmeyera coriacea (Família Clusiaceae), popularmente conhecida 
como pau-santo, encontrada na região alto Montana da Serra do Lopo. Esta espécie 
é característica das formações de cerrado (Oliveira, 2006). 
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4.2.4. Campos rupestres de altitude 

 

 

Uma das características marcantes das regiões alto montanas da região 

bragantina é a presença de significativas áreas de campos de altitude, onde ocorre o 

predomínio de plantas adaptadas às grande elevações como Hypeastrum, Bromelia 

antiacantha, arbustos da família Ericaceae, várias orquídeas, bromélias e outros 

táxons (Figuras 4.19 e 4.20).  

 

 

 

Figura 4.19 - Bromelia antiacantha em campo rupestre de altitude na Serra do Lopo, 
município de Vargem (SP) - cedida por P. E. Oliveira, 2006. 
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Figura 4.20- Plantas de Hypeastrum, gramíneas, orquídeas, arbustos de Ericaceae e 
bromélias ocorrem nas fendas do granito, no cume da Serra do Lopo, na divisa entre 
os municípios de Vargem (SP) e Extrema (MG) - cedida por P. E. Oliveira, 2006. 
 

 

4.3. Impacto antrópico na vegetação bragantina 

 

 

A devastação dos diferentes ecossistemas na região estudada teve início 

com o ciclo econômico do café, que tivera início no final do século XIX, com a 

expansão do cultivo a partir do Vale do Rio Paraíba do Sul. A região bragantina foi 
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palco de grande desenvolvimento, sustentado pelas vendas ao exterior dessa 

matéria-prima. Com a chegada da ferrovia em 1872, ligada à rede da antiga São 

Paulo Railway (ARAUJO, 1998), a expansão cafeeira, com a conseqüente derrubada 

das matas, atingiu seu pico. Depois do declínio do ciclo do café, impulsionado pela 

queda da bolsa de valores de Nova York, em 1929 (KUGELMAS, 1981), as áreas de 

cultivo foram substituídas por pastagens.  

Algumas áreas, através do processo de sucessão vegetal (sensu 

COLINVAUX, 1986, RAVEN et al. 2001) transformaram-se em capoeiras e, 

eventualmente, em matas secundárias com menor biodiversidade (Figura 4.21). 

Outras foram destinadas a outros tipos de cultura como a batata, especialmente na 

década de 60. A grande maioria, das áreas de cultivo do café, contudo, foram 

reflorestadas com espécies exóticas dos gêneros Pinus e Eucalyptus (Figura 4.22 e 

4.23) e por gramíneas africanas para a constituição de extensas pastagens. 

 

 
Figura 4.21 - Sub-bosque secundário da Floresta Alto Montana da Serra do Lopo, 
onde pode se observar alguns exemplares de cambuí, cambuci (Campomanesia 
phaea), guaraiúva (Campomanesia xanthocarpa),  espécies da família Myrtaceae e 
que deram nome a algumas cidades e bairros da região bragantina (cedida por P. E. 
Oliveira, 2006). 
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Figura 4.22 - Eucalipto centenário, encontrado na Floresta Alto-Montana da Serra do 
Lopo, assim como variedades de laranjeiras e de outras árvores frutíferas, são 
remanescentes da ação antrópica na região (cedida por P. E. Oliveira, 2006). 
 

 

Figura 4.23 - Vista do cume da Serra do Lopo. À direita, áreas de cultivo de eucalipto 
e parte da vegetação montana secundária. Ao fundo, a represa dos rios Jaguari e 
Jacareí, pastos antrópicos e fragmentos florestais nativos e exóticos (cedida por P. E. 
Oliveira, 2006). 
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5. HISTÓRICO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 

 

De São Paulo saiu o contingente humano que povoou a região bragantina. 

As condições geográficas de São Paulo e adjacências facilitavam a penetração no 

sertão. Por ausência de uma riqueza econômica, o homem não se prendia ao solo. O 

fato da sociedade da época ser marcada pela presença de clãs, vivendo em 

constantes disputas e rivalidades e interessada em expedições sertanistas, também 

explica que de São Paulo tivessem saído os homens que ocuparam essa região 

(LEITE, 1974). 

A ocupação das terras dessa região se iniciou em 1610, quando se fizeram 

concessões de sesmarias. Em cerca de quarenta anos, de 1610 a 1653, quinze 

sesmarias foram distribuídas nas terras banhadas pelo Rio Juqueri (município de 

Mairiporã, Rio Atibaia - município do mesmo nome e Rio Jaguari - município de 

Bragança Paulista. Essas concessões não implicaram na posse efetiva, pois foram  

anteriores ao fenômeno de ocupação da terra pelos pioneiros. 

Durante o final do século XIX e início do século XX, o café foi a principal 

atividade agrícola desenvolvida no município (SEBRAE, 2000). 

As principais riquezas naturais foram o granito, brita, rochas ornamentais e 

de revestimento e as matas para lenha, que abasteceram a capital de carvão e lenha 

durante as três primeiras décadas do século XX. 

Com a criação da Estrada de Ferro Bragantina, em 1884, Bragança 

Paulista transformou-se em pólo de desenvolvimento regional e a partir daí, originou-

se as famílias que foram formar os outros povoados. A fundação da ferrovia foi 

vinculada à expansão cafeeira e atendeu às áreas produtoras da região. Seu traçado 

original orientou-se pelo atendimento às necessidades de escoamento das fazendas, 

passando próximo das suas sedes. Em função disto, resultou um traçado irregular, 

com muitas curvas e rampas. 

O desenvolvimento econômico contou com a iniciativa privada, para alguns 

projetos pioneiros, como: a Empresa Elétrica Bragantina, em 1903, Companhia 

Telefônica, em 1904 e a Fábrica de Lâmpadas em 1905. 

No início do século XX, Bragança Paulista caracterizou-se como centro 

polarizador da região. Desenvolveu importante atividade comercial que extrapolava 
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os limites do município, constituindo-se, também, em centro bancário e concentrando 

os principais serviços médicos (LEITE, 1974). 

Com o declínio do café, a partir de 1929, a liberação de mão-de-obra e o 

próprio crescimento populacional, as ferrovias começaram a atender, também, ao 

transporte de passageiros, retificando o traçado original e construindo estações.  

Dados do final da década de 30 demonstram que, em 1937/38, a região 

bragantina era a maior produtora de arroz e feijão do Estado de São Paulo; o 

município tinha o maior rebanho bovino e de suínos e estava entre os principais 

municípios na criação de asininos, eqüinos e caprinos. Muitas destas atividades 

pecuárias persistem até hoje, sendo importante fonte de renda da economia da região 

(MOREIRA et al., 1997). 

A partir de 1950, o café foi superado, na região bragantina, pelo cultivo da 

batata inglesa, seguido, em menor escala, pela produção de cebola e de milho 

(SEBRAE, 2000). A batata inglesa foi um ciclo produtivo de, aproximadamente, duas 

décadas e foi responsável pela fixação da colônia japonesa que, posteriormente, se 

deslocou para a produção hortifrutigranjeira e para o comércio. 

Na década de 50, com o advento da indústria automobilística e a 

construção de rodovias, as ferrovias entraram em declínio e, em 1971, sob a égide do 

regime militar, deu-se à unificação das companhias férreas do Estado de São Paulo, 

então agregadas pela formação da Estatal FEPASA – Ferrovia Paulista S/A. 

Outra atividade econômica importante no município foram as olarias, que 

produziam, principalmente, tijolos. As olarias surgiram no município, no século 

passado, como atividades auxiliares ligadas ao setor primário. Impulsionadas pelo 

avanço da construção civil, transformaram Bragança em pólo produtor de tijolos, que, 

até hoje abastece a grande São Paulo, Campinas, Jundiaí e Santos (MOREIRA et al., 

1997). 
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6. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

6.1 - Considerações iniciais 

 

A área estudada abrange o entorno da Represa dos rios Jaguari e Jacareí. 

Foram analisadas 5 classes de uso do solo em duas datas (1984 e 2006), utilizando 

dados de sensoriamento remoto e ferramenta de geoprocessamento (SIG SPRING) 

para a quantificação das classes definidas. 

 

6.2 - Área analisada 

 

A área de estudo localiza-se na região leste do Estado de São Paulo e 

engloba um pequeno trecho do Sul de Minas Gerais. Possui cerca de 50 mil hectares 

e está inserida entre as latitudes Sul 22° 49´ 27.47” e 23° 03´ 19.10” e longitudes 

Oeste 46° 15´ 53.17” e 46° 28´ 0.60”. Corresponde ao entorno da Represa 

Jaguari/Jacareí abrangendo as cidades de Extrema (MG) ao nordeste, Joanópolis a 

leste e Piracaia ao sul. Ao oeste se encontra a área urbana de Bragança Paulista. A 

Figura 6.1 apresenta a área de estudo através da imagem Google Earth®, utilizada 

também para delimitar a região de interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 - Localização da área de estudo no detalhe da imagem à direita. 
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6. 3. Material 

 

Foram utilizadas diferentes imagens orbitais para subsidiar os trabalhos e 

as especificações destas imagens (formato, extensão do arquivo e fonte) estão 

descritas na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 - Imagens utilizadas na análise e suas características em relação ao 
formato, extensão e origem. 

IMAGEM FORMATO EXTENSÃO FONTE 

Geocover Digital Mrsid NASA (http://zulu.ssc.nasa.gov) 

Landsat/TM5 Digital Geotiff INPE (http://dpi.inpe.br/cdteca) 

CBERS-2/CCD Digital Tiff INPE (http://dsr.inpe.br/cbers) 

 

 

Para a integração, o processamento e a geração do produto, no caso, o 

mapa temático de transformações naturais e antrópicas, utilizou-se o SIG SPRING, 

desenvolvido pela DPI/INPE (INPE, 2006). 

 

6.4. Método  

 

As etapas executadas são visualizadas no fluxograma apresentado na 

Figura 6.2. 
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Figura 6.2 Fluxograma de atividades para a geração dos mapas temáticos 

 

Aquisição da imagem 
Geocover (NASA) 

Execução de rotinas para 
transformação de 

formatos 

Importação da imagem e 
geração do banco de dados 

(SPRING) 

Registro de imagens 
(SIG SPRING) 

Segmentação de imagens 

Classificação de imagens 

Edição matricial das 
imagens classificadas 

Mapas temáticos – 1984 e 
2006 

Seleção e aquisição das 
imagens orbitais 

Imagem  
Landsat/TM5 

Imagem  
CBERS/CCD 

Transformação das imagens para 
formato GRB 

(Módulo Impima) 

Análise multitemporal 

Tabela de estatísticas (área e 
porcentagem) por classes 

Coleta de amostras para a 
classificação 

Trabalho de campo: 
pontos amostrados com 

GPS 
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6.4.1 – Aquisição da Imagem Geocover (NASA) 

 

A NASA (National Aeronautics and Space Administration), Agência Espacial 

dos Estados Unidos, permite a aquisição e utilização gratuita de mosaicos gerados a 

partir de imagens Landsat/TM5. Estas imagens, selecionadas no ano de 2000, foram 

ortorretificadas e se encontram com resolução reamostrada de 14 metros, cobrindo 

toda a extensão terrestre. A ortorretificação é um georreferenciamento. No entanto, 

ela utiliza pontos de controle e um modelo digital processamento que transforma 

geometricamente a imagem, assim como o do terreno para aumentar a precisão do 

ajuste (BRITO E COELHO, 2006). 

Para a obtenção do mosaico que cobre a área de estudo deste trabalho, as 

imagens foram selecionadas no site da NASA (Figura 6.3) e na seqüência, o arquivo 

digital (SC-23-20.tar) foi transferido para o computador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 - Localização do mosaico Landsat no site da NASA. Fonte: 
https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/ (2006) 
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A imagem selecionada e adquirida serviu como dado-fonte pois possui 

projeção cartográfica (UTM) e datum (WGS 84) definidos, o que permitiu adotá-la 

como base para o registro das outras imagens. 

O procedimento de adquirir imagens do site da NASA tem sido amplamente 

difundido e utilizado por projetos, como o CANASAT, desenvolvido pelo INPE desde 

2003. Esta utilização varia, obviamente, de acordo com a disponibilidade e 

praticidade exigidas para se trabalhar com dados orbitais. 

 

 

6.4.2 – Execução de rotinas para transformação de formatos 

 

A imagem adquirida pela NASA apresentava-se em um formato não 

reconhecido por aplicativos comumente utilizados para processamento digital de 

imagens e, devido a isso, algumas rotinas computacionais foram seguidas. 

Estas rotinas incluem desde a transferência do arquivo para o computador 

até a configuração da imagem para a importação ao SIG SPRING. 

 

 

6.4.3 – Importação da imagem e geração do banco de dados (SPRING) 

 

Assim como no item 6.4.1, a importação da imagem Geocover, da NASA, 

seguiu as seguintes etapas, para a importação e geração do banco de dados: 

1 – Criar e ativar o banco de dados e projeto; 

2 - Clicar em Arquivo – Importar TIFF / GeoTIFF; 

3 - Definir a projeção (sistema UTM) e Modelo da Terra (WGS84). Clicar o hemisfério 

Sul e entrar com o meridiano central correspondente a folha 1:1.000.000 copiada, no 

caso 45°, que corresponde à zona 23; 

4 - As bandas 2, 4, 7 serão importadas automaticamente e será possível trabalhar 

com a imagem conforme a necessidade do usuário. 
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Após a execução das etapas, o banco de dados foi montado e o mosaico 

importado no SIG SPRING. Porém, como o mosaico englobava uma extensa área 

que não seria trabalhada, este foi recortado para diminuir o tamanho computacional 

do banco e facilitar os processamentos digitais aplicados às imagens. 

A Figura 6.4 apresenta a imagem em composição colorida, já importada ao 

banco de dados SPRING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 - Parte do Mosaico SC-23-20 importado ao SIG SPRING. 

 

 

6.4.4 – Seleção e aquisição das imagens orbitais 

 

Nesta etapa foram selecionadas as imagens Landsat/TM5 e CBERS-2 / 

CCD com base em dois critérios: 

1 – De acordo com as datas, procurando uma anterior à instalação da represa 

Jaguarí/Jacareí ou aquela adquirida logo após a instalação. A represa foi instalada 

antes de 1980 e as imagens disponíveis, no entanto, datam somente após 1982.  
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2 – De acordo com a porcentagem de cobertura de nuvens, evitando o 

comprometimento do mapeamento da área de estudo. 

 

Com isso, as características das imagens selecionadas neste trabalho 

podem ser observadas na Tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2 - Características das imagens Landsat/TM5 e CBERS-2. 

IMAGEM ÓRBITA/ 
PONTO 

BANDAS RESOLUÇÃO  DATA 

Landsat/TM5 
(1984) 

219/76 3, 4, 5 25 metros 
(reamostragem utilizada 

pelo INPE) 

01/09/84 

Landsat/TM5 
(1985) 

219/76 3, 4, 5 30 metros 12/03/85 

CBERS-2 / 
CCD 
(2006) 

154/126 2, 3, 4 20 metros 15/09/06 

 

A imagem Landsat/TM5 de 1985 serviu para complementar a informação 

nas áreas cobertas por nuvens em 1984. Estas imagens foram adquiridas junto ao 

INPE, pois se tratavam de imagens de arquivo, pesquisadas e solicitadas para um 

projeto de pesquisa.  

As imagens CBERS, no entanto, foram obtidas após consulta em site 

(http://www.dsr.inpe.br/cbers) e sua solicitação foi realizada por email. Estas imagens 

são distribuídas gratuitamente na internet e, por isso, não houve custo para a 

aquisição das imagens utilizadas neste estudo. Elas foram adquiridas após a 

solicitação e o recebimento de emails indicando um site onde poderiam ser baixadas. 

 

 

6.4.5 – Transformação das imagens para o formato GRB (Módulo Impima) 

 

A transformação das imagens Landsat/TM5 e CBERS-2/CCD-2, 

originalmente no formato GeoTIFF e TIF, para o formato GRB foi realizado no módulo 

Impima. Neste momento, a imagem foi recortada para manter apenas a região de 
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interesse e, novamente, diminuir seu tamanho o que poderia interferir no 

georreferenciamento  e posteriores processamentos. 

A Figura 6.5 apresenta a janela do Impima com os principais parâmetros 

configurados, ajustados e reconhecidos nas imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 - Janela do módulo Impima de transformação de formato para GRB. 

 

 

6.4.6 – Registro de imagens (SIG SPRING) 

 

O registro de imagens é um processamento que procura relacionar as 

coordenadas da imagem (linha, coluna) com as coordenadas geográficas (latitude e 

longitude) de uma outra fonte georreferenciada, no caso a imagem Geocover. A 

janela do registro, exibida na Figura 6.6, apresenta à esquerda a imagem Geocover 

(referência) e à direita, a imagem Landsat/TM5, sendo possível visualizar a 

distribuição dos pontos de controle utilizados para a transformação geométrica. 
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Figura 6.6 - Janela de registro (à esquerda, a imagem Geocover e à direita, a 
imagem Landsat/TM5) e os pontos de controle comuns entre as duas imagens. 

 

Com um total de 10 pontos, as imagens Landsat/TM5 e CBERS-2/CCD 

foram registradas. Para cada registro, baseado na localização e distribuição dos 

pontos de controle e ao grau do polinômio utilizado, permite obter o erro médio dos 

pontos de controle, apresentados na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 - Erro dos pontos de controle (PCs) dos registros das imagens. 

IMAGEM ERRO DOS 
PCs (pixel) 

ERRO DOS 
PCs (metros) 

GRAU DO 
POLINÔMIO 

Landsat/TM5 - 1984 0.491 12,275 1º 
Landsat/TM5 - 1985 0.471 14,13 1º 

CBERS-2 / CCD - 2006 0.493 9,86 1º 

 

Recomenda-se um erro máximo de 0.5 pixel para registro de imagens 

(INPE, 2006) o que foi realmente alcançado, conforme observado na Tabela 6.4. 

Acreditou-se que, com a utilização do polinômio de primeiro grau e erros menores 

que o recomendado, o resultado já seria considerado satisfatório e por isso não foram 

testadas outras formas de transformações geométricas (relacionadas ao grau do 

polinômio ou interpolador). Neste caso, foi aplicado o interpolador vizinho-mais-

próximo durante a importação da imagem no formato GRB o que torna efetivo o 
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processo de registro e deixa a imagem disponível no banco de dados para 

posteriores processamentos. 

 

6.4.7 – Segmentação de imagens 

 

O processo de segmentação no SPRING particiona a imagem em regiões 

com as mesmas características espectrais e necessita da definição de um limiar de 

similaridade e um limiar de área. Neste trabalho utilizaram-se os limiares de 10 para 

similaridade e de 10 para área. O limiar de similaridade é baseado em um teste de 

hipótese estatístico que testa a média entre as regiões, ou também conhecido como 

limiar de agregação e o limiar de área define o menor tamanho da região que será 

extraída, de acordo com o valor determinado pelo usuário. O resultado da 

segmentação realizada na imagem Landsat/TM5 é apresentado na Figura 6.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.7 - Detalhe da imagem Landsat/TM5, composição 5R4G3B, segmentada. 

Para se chegar aos valores aqui definidos, foram realizados alguns testes. 

Mais detalhes sobre o processo de segmentação por crescimento de regiões do 

SPRING podem ser encontrados em INPE (2006). 
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6.4.8 – Coleta de amostras para classificação 

 

Nesta etapa são coletadas as amostras das classes definidas para o 

trabalho que serão utilizadas no processo de classificação. Foram identificadas e 

mapeadas 5 classes temáticas (vegetação nativa, silvicultura, impacto antrópico, área 

urbana e água), com base em critérios de fotointerpretação (PEREIRA et al., 1989) e 

de comportamento espectral de alvos (MENESES e MADEIRA NETTO, 2001).  

A Tabela 6.4, apresenta os principais critérios utilizados para identificar e 

separar cada uma das classes definidas para este estudo, a partir da composição 

colorida, na qual a vegetação se apresenta na cor vermelha. Alguns autores (Crosta, 

1994; Lillesand e Kiefer, 1994; Schowengerdt, 1997) consideram esta a melhor 

composição, pois o olho humano é capaz de distinguir com maior facilidade as 

tonalidades de vermelho do que a de verde. Portanto, para evitar dúvidas com 

relação ao critério “cor”, este não foi considerado por depender da composição 

utilizada pelo fotointérprete, o que pode variar entre matizes de vermelho ou verde. 

Toda a base para a interpretação foi necessária para a definição dos 

polígonos e identificação das classes temáticas. A classificação é um processamento 

digital automático e após a definição das amostras, a imagem classificada é gerada. 

Esta, no entanto, apresentará erros que somente os critérios de fotointerpretação 

poderão permitir a sua correção. Por isso, a Tabela 6.5 apresenta os critérios de 

fotointerpretação necessários para a diferenciação das classes deste trabalho. 

 

 

 

Tabela 6.4 Critérios utilizados para distinguir as classes temáticas. 

CLASSES TONALIDADE  TEXTURA FORMA  CONTEXTO 
Vegetação baixa Rugosa irregular Encontrada em áreas de 

relevo mais acentuado 
ou isoladamente, 
indicando a presença de 
vegetação primária ou 
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ainda pouco alterada. 
Silvicultura baixa a média Lisa regular e 

irregular 
Regiões de cultivo de 
pinus e eucalipto. Se 
encontram  espalhadas 
ao longo da área. 

Impacto 
antrópico 

média a alta Lisa a 
rugosa 

regular e 
irregular 

Áreas de agricultura e 
/ou pastagem, de fácil 
acesso, encontradas em 
extensas regiões bem 
distribuídas ora com 
feições definidas, ora 
com feições irregulares. 
Áreas abandonadas, 
apresentando  
regeneração florestal, 
solo exposto ou qualquer 
outra feição que não se 
encaixou nas demais 
classes. 

Área urbana média a alta Rugosa irregular Área onde é evidente a 
ocupação humana sob a 
forma de aglomerados, 
formando vilarejos, 
cidades. 

Água baixa Lisa irregular Corpos d´água 
existentes: represas, 
lagos e lagoas. 

 

 

A Figura 6.8, apresenta a localização das amostras em duas composições 

diferentes. Na primeira composição (Figura 6.8a), a vegetação apresenta tonalidades 

na cor vermelha enquanto na segunda composição (Figura 6.8b), tonalidades na cor 

verde.  
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(A) 

 
(B) 

Figura 6.8 - Localização das amostras. (A) apresenta a imagem Landsat/TM5 na 
composição 4R5G3B, (B) apresenta a composição 5R4G3B para a imagem 
Landsat/TM5. 

 

Foram coletadas, ao todo, 137 amostras, sendo 70 para a classe impacto 

antrópico; 25 para a classe silvicultura; 24 para a classe vegetação nativa e 18 para a 

classe água. A classe área urbana foi delimitada manualmente, baseada na 

localização das cidades e experiência em interpretação de imagens, seguindo os 

padrões de fotoionterpretação. 

 

 

6.4.9 - Classificação de imagens 

 

Foi utilizado neste trabalho o método supervisionado, que necessita da 

intervenção de um usuário para a identificação das classes temáticas, implementado 

no SPRING, que utiliza a distância de Bhattacharrya. Trata-se de uma distância que 

mede a separabilidade estatística entre um par de classes espectrais. Esta 

separabilidade é calculada através da distância média entre as distribuições de 

probabilidades de classes espectrais.  
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A classificação foi realizada a partir da imagem segmentada e das 

amostras coletadas na etapa anterior. Para a classificação das duas imagens foi 

utilizado o mesmo conjunto de amostras com a posição de algumas amostras 

alterada devido às diferenças no posicionamento das classes devido às modificações 

ao longo do tempo. 

Tanto a segmentação quanto a classificação são processamentos digitais 

com resultados específicos para cada tipo de imagem e depende das condições da 

área de estudo. Portanto, após a realização de testes, pode-se perceber que o 

classificador Bhattacharrya apresentou o melhor resultado e foi utilizado para os dois 

anos. As imagens classificadas foram transformadas para imagem temática para as 

prováveis edições, quando puderam sofrer edições.  

 

 

6.4.10 – Trabalho de campo: pontos amostrados com GPS 

 

Nesta etapa foram coletados pontos de campo com o auxílio do GPS (Global 

Position System). Estes pontos serviram para corroborar com os resultados dos 

mapas gerados a partir da classificação e interpretação das imagens orbitais. A 

Tabela 6.5 apresenta o conjunto de 45 pontos coletados.  

 
 

Tabela 6.5 Tipos de ocupação de solo na região bragantina usados como pontos 
georefenciados. 

 
 Coordenadas Descrição 

1 23k 0357691 UTM 7467884 Campo limpo com ervas ao lado de estufas de plantas 
2 23k 0359067 UTM 7465104 Plantação aberta de eucaliptos na margem de estrada igreja 

3 23k 0359295 UTM 7465134 Mata e vegetação rupestre, ponto na margem pedra/mata.  
4 23k 0359292 UTM 7465014 Cume da pedra com cruz de ferro (Lopo) rodeada por mata. 

5 23k 0358878 UTM 7465154 Meio de plantação de eucalipto de aprox. 2 anos  
6 23k 0358532 UTM 7464602 Solo exposto: Olaria Piúca 

7 23k 0359805 UTM 7463566 Pasto com matacões 
 8 23K 0362958 UTM 7462029 Fragmento de mata secundária 

9 23K 0363284 UTM 7463694 Pasto nas proximidades de um fragmento de mata grande  
10 23k 0363288 UTM 7463899 Margem de lago ao lado de fragmento de mata 

11 23K 0351475 UTM 7455547 Plantação de Eucalipto ao Norte.  
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12 23k 0366931 UTM 7462813 Meio de plantação de Napier roxo e alto.  
13 23k 0367638 UTM 7461743 Plantação de manga 
14 23K 0365764 UTM 7459111 Rocha exposta rodeada por plantação de eucaliptos 

15 23k 0365303 UTM 7458930 Antiga exploração de rocha, solo exposto. 
16 23K 0355966 UTM 7451530 Eucalipto; 

17 23K 0356081 UTM 7450641 Pasto 
18 23K0352839 UTM 7453996 Solo exposto 

19 23K 0355376 UTM 7449931 Mata, fazenda Pedra Rica 
20 23k 0353126 UTM 7452872 Fábrica de Cerâmica Mifale 
21 23K 0355116 UTM 7472153 Fragmentos florestais com predominância de pasto 

22 23k0352426 UTM 7453015 Solo exposto, proximidades da área de exploração de argila  
23 23K 0354065 UTM 7469667 Área de plantação de Eucalipto em meio à mata; 

24 23K 0349681 UTM 7465169 Solo exposto, olaria Guaripocaba dos Souzas 
25 23K 0352568 UTM 7468200 Reflorestamento Eucalipto; 

26 23k 0364847 UTM 7468243 1a. Rampa asa delta Serra do Lopo, rodeada por mata. 
27 23k 0364802 UTM 7468307 2a. Rampa asa delta vista para Extrema rodeada por mata. 

28 23k 0364093 UTM 7467963 Torres de transmissão na Serra do Lopo, 
29 23K 0362527 UTM 7466894 Afloramento rochoso em região de mata densa. 

30 23k 0363427 UTM 7467760 Rocha exposta na mata densa da serra do Lopo 
31 23k 0349313 UTM 7462992 Rocha Pedreira Jaguarí 

32 23K 0359004 UTM 7450250 Ponto entre pasto e área urbana 
33 23k0352313 UTM 7457500 Solo exposto, prainha na represa da Serrinha 

34 23K 0353132 UTM 7453767 Pasto com Eucalipto habitado 
35 23k0347841 UTM 7457097 Solo exposto terraplenagem Fábrica de Ração  

36 23K 356047 UTM 7470197 Mata natural e em regeneração campo para mata; 
37 23K 350869 UTM 7472928 Entre eucalipto e pasto com fragmentos de mata;  

38 23K 365916 UTM 7473417 Extrema, campo antrópico (pasto); 
39 23K 0360457 UTM 7453712 Pasto com fragmentos de Eucalipto; 

40 23K 0352751 UTM 7453067 Área de intensa exploração de Eucalipto e argila  
41 23K 0363708 UTM 7455872 Extremidade de braço da Represa Rio Jacareí  

42 23K 0367069 UTM 7461051 Entre Pastos 
43 23K 0367835 UTM 7462726 Pasto e Lago pesque-pague (Joanópolis) 

44 23K 0364363 UTM 7463632 Pasto e Lago ao lado do final da mata da Serra do Lopo 
45 23K 0362091 UTM 7463470 Extremidade da Serra do Lopo final da mata 

 

 

A Figura 6.9 apresenta, por fim, a área de estudo e a distribuição dos 

pontos coletados por GPS (em vermelho). 
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Figura 6.9 - Localização dos pontos coletados em campo por GPS 

 

 

6.4.11 - Edição matricial das imagens classificadas 

 

Este procedimento é utilizado quando se deseja melhorar o aspecto da 

imagem, quando correções e atualizações são necessárias (INPE, 2006). Neste caso 

foi realizado sobre imagens temáticas com a principal função de corrigir erros da 

classificação automática.  

Durante a edição da imagem de 1984, percebeu-se a existência de nuvens 

e, com isso, a imagem de 1985 foi utilizada como subsídio à falta de informação. 

Para evitar problemas de alteração, criação ou diminuição da informação 

contida nas imagens, também se optou por não mexer nas resoluções das imagens, 

deixando-as com suas resoluções espaciais originais (Tabela 6.3).  
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A Figura 6.10, apresenta a janela de edição e um exemplo de operações 

que podem ser realizadas durante este procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.10 - Janela de interface da edição matricial e algumas operações realizadas 
durante este procedimento. 

 

 

6.4.12 – Análise multitemporal 

 

A dinâmica do uso da terra de 1984 para 2006 foi analisada com base em 

dois produtos: os mapas temáticos e as estatísticas resultantes dos processos de 

classificação e edição. 
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7. RESULTADOS 

 

  

7.1. Mapas de uso do solo em 1984/1985 e 2006 

 

As Figuras 7.1 e 7.2 apresentam os mapas gerados após todos os 

processamentos e edições.  

A imagem apresentada na Figura 7.1 mostra que nos anos de 1984/1985 o 

grande remanescente de vegetação nativa é representada pelo núcleo da Serra das 

Flores e Serra do Lopo, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Esta 

área é representada pelo grande polígono a nordeste da Represa, entre as cidades 

de Extrema e Joanópolis, cuja parte central está situado nas coordenadas 22º55`S; 

46º21´W.  

O entorno da represa nos anos de 1984 e 1985 é caracterizado pelo 

predomínio da categoria “impacto antrópico” que indicam a intensa ocupação 

(loteamentos e áreas agrícolas). Em alguns pontos, nota-se a presença de floresta 

nativa em fragmentos pequenos. 

A imagem apresentada na Figura 7.2, por sua vez, é relativa ao uso e 

ocupação de solos, no ano de 2006. Nela observa-se que o complexo Serra das 

Flores e Serra do Lopo ainda se mantêm como o maior núcleo de vegetação nativa 

na área estudada. Em termos de vegetação nativa, nota-se que vários fragmentos 

pequenos agora ocupam áreas nas margens da Represa Jaguari/Jacareí que antes 

eram ocupados por pastagens.  Este fato pode estar relacionado ao próprio processo 

de regeneração das florestas ou da legislação adotada para reduzir o considerável 

impacto que a ocupação do entorno de represas, normalmente, causa. 
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O aumento de áreas com fragmentos florestais também foi observado ao 

longo do mapa, em regiões mais distantes da Represa. Em outras áreas, como o 

entorno da Rodovia Fernão Dias, a classe impacto antrópico sofreu considerado 

aumento o que pode estar diretamente relacionado à duplicação da Rodovia. 

As áreas de silvicultura (reflorestamentos de Pinus e Eucalipto) mostram-

se maiores no mapa de 2006, principalmente ao norte do município de Piracaia e da 

Represa de Nazaré Paulista. Nestas regiões a existência de propriedades de 

pequeno e médio porte é notável e as características econômicas resultantes desta 

atividade podem justificar este aumento.  

A soma dos polígonos de acordo com cada classe permitiu a construção 

da Tabela 7.1, que descreve, como apresentado em Marçal et al. (2001), os cálculos 

de áreas e porcentagem de classes que permite observar a dinâmica após 22 anos. 

 

Tabela 7.1. Distribuição proporcional das áreas ocupadas por cada classe definida 
para o trabalho. Os sinais gráficos mostrados para a áreas totais, em porcentagem 

 

Ano 1984/1985 Ano 2006 

CLASSES hectares %  Hectares % 

Floresta 6068.25 12.12 11746.12 23.46 

Silvicultura 1643.69 3.28 1855.12 3.70 

Impacto 
Antrópico 

37334.37 74.57 31315.62 62.55 

Área urbana 270.19 0.54 720.87 1.44 

Água 4746.00 9,48 4424.75 8.84 

TOTAL 50062.50 99,99 50062.50 99,99 

 

Os resultados apresentados na Tabela 7.1 podem ser visualizados na 

Figura 7.3. 
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Figura 7.3 - Variações observadas nas classes de ocupação do solo na área 
estudada. 

 

 

Dentre as categorias analisadas, a vegetação florestal, silvicultura e área 

urbana tiveram aumento na região estudada, quando analisado apenas as duas 

imagens de satélite. A categoria impacto antrópico, que inclui atividades como 

pastagens, práticas agrícolas e outras atividades econômicas, mostraram uma 

redução em sua área de 16,12%. A categoria “água” teve uma redução de 6,77% em 

sua área de abrangência. 
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8. DISCUSSÃO 

 

 

8.1. Alterações na paisagem da região estudada 

 

As considerações aqui apresentadas estão relacionadas aos dados 

mostrados na Tabela 7.1 e baseadas nas informações obtidas durante o 

processamento das imagens além da experiência do foto intérprete. Para facilitar, as 

considerações foram divididas de acordo com cada classe e posteriormente, de 

acordo com os produtos de sensoriamento remoto. 

 

• Com relação às classes temáticas: 

 

- Floresta: As diferenças espectrais apresentadas nas imagens são evidentes e 

justificam a maior porcentagem da classe de floresta em 2006, quando comparada 

com 1984/1985. Este fato pode estar relacionado às características fenológicas da 

vegetação que responde às variações sazonais. Este efeito já foi constatado em 

Gomes e Ponzoni (2005) e pode explicar, por exemplo, o que aconteceu na Serra do 

Lopo. Nesta região, em 1984/1985, a área mais baixa das vertentes pertencia à 

classe outros, o que pode significar uma diferente tipologia vegetal (mais rala e mais 

seca) ou um campo sujo que entrou em processo de regeneração. Já em 2006, a 

mesma área se encontrava coberta por vegetação, então classificada como floresta. 

 

- Silvicultura: O aumento desta classe pode estar relacionado aos replantios e/ou 

abertura de novas áreas destinadas ao cultivo de Pinus e Eucaliptus. Em 22 anos, 

acredita-se que no mínimo dois replantios puderam ser realizados, transformando 

áreas de agropecuária ou solo exposto (classe outros) em 1984 para novas áreas 

destinadas à silvicultura, observadas em 2006. 

 

- Impacto Antrópico: A diminuição na porcentagem desta classe pode estar 

relacionada ao aumento das áreas urbanas, expansão das áreas destinadas à 
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silvicultura e floresta. Esta diminuição não pode servir, no entanto, para afirmar que a 

área de agricultura efetivamente diminuiu.  

 

- Água: Com o secamento ou eutrofização das pequenas lagoas mapeadas em 

1984/1985, estas não foram observadas e mapeadas em 2006. Além disso, ao redor 

da Represa de Jaguari/Jacareí também foi observada a existência de uma faixa de 

areia, indicando uma redução na quantidade de água possivelmente relacionada a 

uma maior estiagem no ano de 2006, o que torna coerente a efetiva diminuição na 

área desta classe. 

 

• Com relação aos produtos de sensoriamento remoto: 

 

As duas imagens Landsat/TM5 de 1984 e 1985 apresentaram excelentes 

características espectrais, o que permitiu com que os processamentos digitais a elas 

aplicados demonstrassem um melhor resultado que os aplicados à imagem CBERS-

2/CCD. Esta última ainda sofre com alguns ajustes técnicos que vêm sendo 

realizados no satélite Sino-Brasileiro e, apesar de uma resolução melhor, apresenta 

diferenças visíveis em seus comportamentos espectrais, interferindo nos resultados 

dos processamentos e até na interpretação correta dos alvos.  

 

8.2. Avaliação dos resultados obtidos em relação às tendências de mudança do 

uso do solo no Estado de São Paulo 

 

A região de Bragança Paulista, segundo o mapa seqüencial do 

desmatamento no Estado de São Paulo publicado por Victor et al. (1979) indica que 

sua vegetação original era composta principalmente por florestas tropicais do tipo 

Mata Atlântica, informação comprovada pelos estudos da vegetação da região 

Sudeste pelo Projeto Radambrasil (1983). Com o desenvolvimento da cultura cafeeira 

no final do século 18, essa vegetação foi substituída pelo cultivo do café (MATHIAS, 

1999). O predomínio de pastagens, representadas pela categoria “impacto antrópico”, 

na imagem de satélite tanto de 1984/1985 e 2006, neste caso é bastante antiga e 
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provavelmente remonta à época após a queda da produção cafeeira bragantina após 

a década de 30. Gradativamente, os cafezais deixaram de ocupar os grandes 

espaços na região bragantina para serem, quase que na sua maioria, substituídos por 

pastagens para gado.   

O aumento verificado na categoria vegetação nativa nesta pesquisa está 

em sintonia com as tendências observadas na vegetação nativa do Estado de São 

Paulo e investigadas pelo Instituto Estadual Floresta. Segundo o IF (2005) a maior 

taxa de devastação da cobertura vegetal nativa do estado de São Paulo ocorreu na 

década de 70. Em 1962, o estado acumulava um total de 7.257.300 hectares de 

vegetação nativa. Entre os anos de 1971 e 1973 essa área foi reduzida a 4.393.800 

hectares. Contudo, entre os anos de 1990 e 1992, esse valor foi de 3.330.740 

hectares. Segundo Caser et al. (1998), durante os anos de 1970 e 1995, a tendência 

de declínio florestal parece um fenômeno quase que de forma geral em todo o Estado 

de São Paulo, embora tenha havido uma estabilização no aumento de áreas de 

florestas artificiais. Segundo os autores, essa tendência pode ser explicada pela 

mudança na ocupação do solo em favor de novas culturas.  

A tendência à estabilização da devastação no Estado de São Paulo foi 

observada pelo Kronka et al. (2005) no inventário realizado nos anos 2000 e 2001 

quando pela primeira vez houve um pequeno aumento da vegetação nativa, que na 

sua grande maioria no estado de São Paulo, é de Floresta Tropical.  

O aumento da vegetação nativa na área estudada está também em 

sintonia com a tendência de aumento florestal na região adjacente à região 

bragantina. Segundo a EMPRAPA (2006) um aumento da vegetação nativa, 

principalmente a vegetação de floresta ripária tem aumentado significativamente nos 

municípios de Amparo, Socorro e Serra Negra, ao norte da região bragantina 

(EMBRAPA 2006). 

Segundo Kronka et al. (2005) o município de Bragança Paulista apresenta 

uma cobertura florestal nativa de apenas 2.773 hectares, equivalente a 5,7% de sua 

área. Piracaia, por outro lado, tem 5.532 ha. de floresta (14,3% da área) e Joanópolis 

4.689 ha. (12,4% da área total). É interessante a observação que foi juntamente 

nesses dois municípios paulistas e num setor montano do município de Extrema (MG) 

que se encontram as áreas onde houve avanço da categoria floresta detectados 

neste estudo. Isso pode ser explicado pelo aumento da vegetação de antigas 
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capoeiras pelo processo de sucessão ecológica vegetal e ou com a diminuição da 

atividade antrópica na forma de pastagens. O teste dessa contra hipótese deve ser 

realizado através de análise de dados estatísticos.  

O aumento da malha urbana verificada nas análises das imagens 

estudadas neste estudo pode ser entendido a partir do contexto do crescimento 

urbano na região estudada. Segundo Agenda 21 de Extrema, em seu contexto 

histórico, por fazer área limítrofe e de ligação dos Estados de Minas Gerais e de São 

Paulo, este município despertou grande interesse econômico devido à sua 

proximidade com o próspero mercado de São Paulo. Com o início da duplicação da 

Rodovia Fernão Dias (BR 381), na década de 1990, várias indústrias começaram a a 

aproveitar das condições favoráveis de sua localização geográfica, além dos 

incentivos fiscais que favoreceram a implantação de diversas unidades industriais. 

O município de Extrema está inserido totalmente na Área de Proteção 

Ambiental Fernão Dias (APA FERNÃO DIAS) com os objetivos de conservar os 

recursos naturais, os corredores ecológicos, criar novas unidades de conservação e à 

gestão das bacias hidrográficas. 

De acordo com a Dinâmica Populacional da Agenda 21 de Extrema o 

crescimento populacional deve continuar com uma taxa de crescimento acentuado, 

seja pelas dificuldades dos moradores da área rural em permanecerem em suas 

áreas, seja devido à especulação imobiliária ou pela instalação de indústrias no 

município, criando oportunidades de emprego na cidade.  Uma evidência dessa 

transformação regional está no cadastro dos 4250 imóveis rurais do município onde 

apenas 101 destes estão sendo aplicados em suas atividades, enquanto que os 

outros são aplicados em lazer e residência. A especulação imobiliária urbana e rural 

têm se acentuado cada vez mais, devido à população flutuante de fim-de-semana, 

principalmente a de São Paulo.  

A falta de mão-de-obra qualificada permite a assimilação de profissionais 

advindos de outros centros aumentando ainda mais a especulação imobiliária local e 

à população flutuante. Assim como Extrema, outros municípios ao longo do eixo da 

rodovia Fernão Dias tiveram sua dinâmica de desenvolvimento regional alavancada 

pela facilidade de acesso Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). 

Bueno (2007), em uma de suas análises destaca o grande êxodo rural no 

município de Bragança Paulista nas últimas décadas, alavancado pelo 

desenvolvimento regional, dentre eles a substituição de culturas, a construção dos 
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reservatórios do Sistema Cantareira, responsável pela inundação de grande parte das 

terras agricultáveis, a intensificação do processo de urbanização e a industrialização. 

A evolução da população do município de Bragança Paulista é mostrada na tabela 

8.1. 

 
 
 

Tabela 8.1 – Evolução da População do Município de Bragança Paulista – 1980/2005 
(SEADE, 2006). 

 
Bragança 
Paulista 

1980 1990 1991 1996 2000 2001 2005 

População 
Urbana 

62.421 88.794 87.996 100.491 110.856 113.999 127.186 

População 
Rural 

21.284 17.038 11.185 12.682 13.910 13.628 12.554 

População 
Total 

83.705 105.832 99.181 113.173 124.766 127.627 139.740 

 

 

Previa-se, também, que, com a duplicação da Rodovia Fernão Dias, no 

ano 2000, haveria a fixação de residências na região, cujos moradores exerceriam 

suas atividades profissionais na RMSP, aumentando ainda mais a densidade 

demográfica do município (BUENO, 2007), conforme pode ser observado nas figuras 

8.1 e 8.2. 

 

 

Figura 8.1 – Comparação da densidade demográfica do Estado de São Paulo, da 
Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de Bragança Paulista – 
2005 (SEADE, 2006). 
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Figura 8.2 - Comparação da taxa de crescimento anual da população do Estado de 
São Paulo, da Região de Governo de Bragança Paulista e do Município de Bragança 
Paulista – 2000/2005 (SEADE, 2006) 
 

 

8.3. Recomendações para futuras pesquisas 

 

Apesar dos resultados mostrarem um significativo aumento da área 

florestada assim como nas áreas de silvicultura, na região estudada, é possível que 

esses resultados sejam de certa forma impactados pelo fato de que neste trabalho 

foram usados imagens de satélites de fontes diferentes e com uma diferença de 

apenas alguns metros de resolução entre si. Por isso, recomenda-se que em 

trabalhos futuros a análise seja realizada com imagens Landsat para as duas datas 

de mapeamento. Recomenda-se também a realização de outros processamentos 

digitais para diminuir o tempo de edição matricial. Para diminuir a influência da 

sazonalidade no sinal espectral, recomenda-se o emprego de um número maior de 

imagens obtidas tanto nas estações secas e úmidas.  
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9. CONCLUSÕES 

A partir da análise de duas imagens de satélite, dos anos 1984 e 2006, do 

entorno da represa dos rios Jaguari e Jacareí, localizada no setor leste do Estado de 

São Paulo, através de técnica de sensoriamento remoto e do uso do software Spring, 

pode-se concluir que: 

1. Alterações significativas ocorreram nas cinco classes de uso do solo, 

2. A paisagem da área estudada tem o predomínio de áreas com influência 

antrópica, principalmente pastagens, 

3. A categoria floresta teve aumento de 5677.87 hectares, equivalentes a 11,34% 

da área estudada. Este fato pode estar relacionado às características 

fenológicas da vegetação que responde às variações sazonais. 

4.  A categoria silvicultura teve aumento de 211,43 hectares, equivalentes a 

0,42% da área estudada. 

5. A categoria impacto antrópico teve diminuição de 6018,75 hectares, 

equivalentes a 12,02% da área estudada. Este declínio é interpretado como 

conseqüência do aumento verificado em outras categorias, como por exemplo, 

a vegetação de floresta. 

6. A categoria água teve diminuição de 321,25 hectares, equivalentes a 0,64 % 

da área estudada, possivelmente devido ao secamento ou eutrofização das 

pequenas lagoas mapeadas em 1984/1985, que não foram observadas e 

mapeadas em 2006.  

7. A malha urbana, teve um aumento significativo, de 270,19 a 720,87 hectares, 

equivalente a 1,44% da área total. Esse crescimento é explicado pelo forte 

crescimento urbano verificado na região estudada após a finalização da 

duplicação da rodovia federal Fernão Dias. 

8. É possível que esses resultados tenham sido, de certa forma, influenciados 

pelo uso de imagens de satélites de fontes diferentes e com uma diferença de 

apenas alguns metros de resolução entre si.  

9. Em trabalhos futuros, recomenda-se a realização de outros processamentos 

digitais para diminuir o tempo de edição matricial e o emprego de um número 
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maior de imagens obtidas em épocas diferentes do ano para minimizar a 

influência da sazonalidade no sinal espectral. 

10. Os resultados de forma geral estão de acordo com observações de aumento 

de vegetação florestal em áreas próximas à região estudada e com uma 

tendência em outras áreas do Estado onde se observa a regeneração de 

florestas. 
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