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Borgonovi . (1967) no trabalho “Cobertura Vegetal do Estado de São Paulo: II Levantamento por
fotointerpretação das áreas cobertas com floresta natural e reflorestamento”, utilizaram o método estatístico de
amostragem sistemática. Interpretaram 915.570 pontos para toda a área do Estado de São Paulo (248.600 km ),
representando cada um 27,15 hectares.

No trabalho “Levantamento da cobertura vegetal natural e do reflorestamento no Estado de São
Paulo”, baseando-se em aerofotografias obtidas no período 1971-73, Serra Filho . (1974) utilizaram o
método de amostragem sistemática por grades de pontos. Realizaram a fotointerpretação nos pontos definidos
pela intersecção das coordenadas da grade elaborada nos fotoíndices correspondentes. Foram interpretados
248.600 pontos, sendo cada ponto correspondente a 1 km (100 hectares).

O trabalho desenvolvido por Kronka . (1993), “Inventário Florestal do Estado de São Paulo”,
apresenta a caracterização da vegetação natural e do reflorestamento utilizando imagens orbitais e fotografias
aéreas, referentes ao período 1990-91, sendo a fotointerpretação, mapeamento e quantificação efetuados com
base em folhas cartográficas na escala 1:50.000.

Ogawa . (1983) no trabalho “Inventário Florestal do Estado de São Paulo” quantificam as áreas
com cobertura vegetal natural e reflorestamento em 32 municípios da RegiãoAdministrativa do Vale do Paraíba.
Com base em padrões fotográficos foram identificados, mapeados e classificados os tipos ocorrentes de
vegetação natural. As bases cartográficas utilizadas neste trabalho foram as folhas topográficas na escala
1:10.000, elaboradas pelo Plano Cartográfico do Estado, tendo sido fotointerpretadas fotografias aéreas na
escala 1:45.000 do vôo realizado em 1977.

O trabalho “Inventário Florestal do Estado de São Paulo”, referente ao período de 2001, permitiu a
estruturação de base georreferenciada para fins de monitoramento, ou seja, o mapeamento e avaliação periódica
de uma mesma área em intervalos de tempos regulares para estudos e controle da dinâmica de mudanças.

O monitoramento da cobertura vegetal natural da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul é parte de
uma seqüência dos trabalhos que o Instituto Florestal vem desenvolvendo para fins de mapear e avaliar os
remanescentes da vegetação natural do Estado de São Paulo. O levantamento permite inferências retrospectivas
para a estimativa da perda da biodiversidade e também a análise comparativa com levantamentos anteriores para
conhecimento das razões históricas que originaram as modificações constatadas.

Utilizando recursos fundamentados na tecnologia da informação, associando informações geográficas
a banco de dados, o atual trabalho é um importante avanço na formulação de diagnósticos da região enfocada.

O objetivo do trabalho é efetuar o monitoramento da cobertura vegetal natural da Região
Administrativa do Vale do Paraíba por meio da análise visual comparativa de imagens de satélite em
formato digital. Busca-se obter um panorama atualizado referente à situação da cobertura vegetal remanescente
da região.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O monitoramento da cobertura vegetal natural da RegiãoAdministrativa do Vale do Paraíba está sendo
realizado com o desenvolvimento das seguintes atividades:

– aquisiçãodasimagensdosatéliteCBERS-2atravésdoSitedoInstitutoNacionaldePesquisasEspaciais;
– georreferenciamento, tratamento e realce das imagens no Software ERDAS;
– introdução das imagens no SoftwareArcView 3.2;
– análise visual comparativa de imagens de satélite em formato digital. As categorias de vegetação

identificadas no “Inventário Florestal do Estado de São Paulo”, são superpostas às imagens do satélite CBERS-2
atuais (2006). Desta maneira é possível a análise de eventuais alterações, diminuição ou regeneração dos fragmentos
analisados.Aanálisevisual foi realizadacombaseemNovo(1992).Segundoaautoraoprocessode interpretaçãovisual
de imagens baseia-se em certos princípios de análise, que incluem métodos para detectar, identificar e medir objetos
observados a partir de uma perspectiva aérea ou orbital. No processo de interpretação, temos procedimentos de análise
(teste de hipótese, convergência de evidências, etc.), técnicas (modelos de percepção, material colateral, visão
estereoscópica)eelementos (tonalidade/cor, tamanho, forma,etc.).Ainterpretaçãovisualde imagensdesatéliteé feita a
partir da análise de certos elementos conhecidos como “Elementos deAnálise da Imagem”. Estes elementos são:
tonalidade, cor, tamanho, forma, textura, padrão, altura sombreamento, localização e contexto.

– obtenção do mapeamento atualizado referenteà situação dacoberturavegetal remanescenteda região.
Na FIGURA 1, encontram-se exemplificados alguns fragmentos de vegetação natural que foram

suprimidos. Tal fato foi observado após a análise visual comparativa entre imagens de satélite Landsat (1997) e
CBERS-2 (2006), município de Cunha, São Paulo.

Os resultados parciais do monitoramento dos remanescentes da cobertura vegetal natural da Região
Administrativa do Vale do Paraíba são apresentados na FIGURA 2, bem como a articulação das imagens de
satélite CBERS-2 que abrangem a área.

Percebe-se que as áreas que apresentaram algum tipo de alteração da vegetação natural (redução ou
aumento) encontram-se pulverizadas ao longo de toda a Região Administrativa do Vale do Paraíba, mas
concentram-se no setor leste da área próxima aos limites com o Estado do Rio de Janeiro. Atualmente o trabalho
encontra-se na fase de aferição das informações obtidas no monitoramento.

Imagem de Satélite Landsat (1997) Imagem do Satélite CBERS-2 (2006)

FIGURA1 – Exemplo de fragmentos de vegetação natural que foram suprimidos, município de Cunha,utilizando-se
imagens desatéliteLandsatdo ano de1997 e imagemdesatéliteCBERS do ano de2006.
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5 CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES
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Levantamento da cobertura vegetal natural e do reflorestamento no Estado de
São Paulo

Apesar da adequada resolução espacial proporcionada pelas imagens do satélite CBERS-2, foram
encontradas dificuldades na identificação de algumas categorias de vegetação natural especificamente em
encostas “sombreadas” e em áreas de relevo acidentado. Propõe-se para a minimização destes problemas, a
utilização de fotografias aéreas recentes ou imagens de satélite de alta resolução para checagem de dúvidas.

Para as fases posteriores do trabalho serão elaborados Mapas de Vegetação Natural dos Municípios do
Estado de São Paulo. Além disso, está sendo efetuada também a atualização das áreas de reflorestamento de
( e ) da região.
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