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MAPEAMENTO EVOLUTIVO DA COBERTURA VEGETAL DO MORRO DO PAVÃO, 
NO NÚCLEO PEDRA GRANDE DO PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA ‒ SP
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1  INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica pode ser definida em duas principais classificações: sensu stricto (ss) e sensu lato 
(sl), segundo Oliveira-Filho e Fontes (2000). A classificação sensu stricto considera a Mata Atlântica dentro 
do limite das florestas úmidas costeiras que se estende por volta de 300 km desde a costa, terra adentro. 
Nessa visão, as florestas semidecíduas formam uma distinta formação vegetacional, conhecidas como matas 
de planalto. A classificação sensu lato, mais abrangente, reúne as florestas úmidas costeiras, as semidecíduas 
e as florestas mistas de Araucária, sob o domínio da Mata Atlântica, estendendo-se por volta de 700 km 
desde a costa.

A Mata Atlântica é um domínio de ampla diversidade e distribuição histórica ao longo de quase 
toda costa brasileira, desde o Ceará ao norte do Rio Grande do Sul, mas que vem sofrendo imensa destruição 
ao longo de todo período de ocupação do Brasil. Originalmente, a floresta cobria 12% do território brasileiro, 
em uma área de 1,1 milhões de km², extendendo-se por mais de 3.300 km ao longo da costa brasileira 
(Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ‒ INPE, 1993). Hoje, do domínio 
original, restam apenas pequenos fragmentos, cerca de 7,5% (Myers et al., 2000). Fragmentos localizados 
principalmente onde o ambiente é considerado de difícil ocupação ou não produtivo, como em áreas de 
topografia muito acidentada, e núcleos de Unidades de Conservação, por exemplo (Leitão Filho, 1987). 
É classificada como um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo: possui 20.000 espécies de planta, 
sendo destas 8.000 endêmicas (2,7% de todas as espécies de planta do mundo) e possui 1.361 espécies de 
vertebrados, destas 567 são endêmicas (2,1% de todos os vertebrados do mundo) (Myers et al., 2000).

De ampla distribuição, a Mata Atlântica apresenta diversas fitofisionomias, como florestas de 
altitude, de planície, costeiras, de interior, e ecossistemas associados, como manguezais e restingas (Arzolla 
et al., 2008). Existe diferenciação florística entre a Mata Atlântica do Sul do país, dos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo esta muito mais uma continuação das matas de planalto; e a Mata 
Atlântica que vem desde o Nordeste até o Estado de São Paulo (Leitão Filho, 1987).

As fitofisionomias estão associadas a fatores como latitude e altitude. Desses fatores derivam 
outros, como temperatura e precipitação, por exemplo. As florestas ombrófilas possuem um padrão de 
diferenciação Norte-Sul, provavelmente associado à variação desses fatores (Oliveira-Filho e Fontes, 2000).

Segundo a altitude e latitude são classificadas as variações da floresta ombrófila densa. São elas: 
Alto-montana, Montana, Submontana e Terras Baixas (Veloso et al., 1991).
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O Parque Estadual da Cantareira é um dos poucos núcleos remanescentes da Mata Atlântica. Mantém 
em sua área as populações de animais que foram dizimadas ao longo do processo de urbanização. Por estar 
presente em uma região de cidades muito populosas, vem sofrendo ações antrópicas que disturbam o domínio 
e suas relações ecológicas naturais. É um importante centro de regulação climática, em contraponto à área do 
centro da cidade de São Paulo; já foram registradas temperaturas bem abaixo das do centro, em um mesmo 
período (Arzolla et al., 2008).

No passado, a proteção e a conservação da Serra da Cantareira estiveram ligadas ao abastecimento 
de água para a cidade de São Paulo. Ao final do século XIX, o governo estadual adquiriu glebas de terras nessa 
área; o Ribeirão Pedra Branca possuía ótima qualidade de água, e, dali, partiria para o tratamento e reservatórios 
depois construídos. A vegetação iniciou seu ciclo de regeneração, após a desapropriação de fazendas, que 
agora serviriam de locais de proteção de nascentes e manutenção da qualidade da água (Arzolla et al., 2008).

Por muito tempo, devido à sua localização, entre a região urbana de São Paulo e as paisagens rurais 
e semirurais, o Parque Estadual da Cantareira constituiu uma barreira topográfica, florestal e legal à expansão 
da urbanização da zona norte de São Paulo (Ab’Saber, 1978; Moroz et al., 1994).

Diante desse contexto, os objetivos do presente trabalho foram: identificar e classificar as 
fitofisionomias da área de estudo; realizar estudos quantitativos de evolução da área quanto às formações 
vegetais, e identificar os fatores de alteração da vegetação original.

2  MATERIAL E MÉTODOS

O Morro do Pavão está inserido no Núcleo Pedra Grande do Parque Estadual da Cantareira. 
Está localizado entre as coordenadas 328.189,345 e 7.409.659,073 UTM. Possui altitude de 1.073 metros 
(Arzolla et al., 2008).

O Parque Estadual da Cantareira está situado na região norte do município de São Paulo, nas 
coordenadas de 23º22’S e 46º36’W; faz divisa com as cidades de Caieiras à oeste, Mairiporã ao norte e 
Guarulhos à leste, que possuem porções do Parque. É dividido em 4 núcleos: Pedra Grande, Engordador, 
Águas Claras e Cabuçu. Ocupa uma área de 7.916,52 ha.

A vegetação predominante no Parque Estadual da Cantareira é a Floresta Ombrófila Densa. Possui 
remanescentes de Floresta Ombrófila Densa Montana Aluvial (Arzolla et al., 2008).

O clima da região é classificado por Koeppen como temperado, com inverno seco e verão chuvoso 
(Cwb). Segundo Rossi e Pires Neto (2008) a área de estudo possui como características: temperaturas elevadas, 
períodos de chuva bem definidos nos meses de verão, alternados com meses de inverno com pouco índice de 
chuva e precipitações anuais entre 1.100 e 4.500 mm.

A área de estudo insere-se no Domínio morfoclimático dos mares de morros florestados (Ab’Saber, 1970). 
A região está localizada nas escarpas e reversos da Serra do Mar e da Mantiqueira, o denominado 

Planalto Atlântico (Almeida, 1964), segundo o mapa de Unidades de Relevo no Brasil (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, 1993).

Há uma divisão no Parque quanto à presença de tipos de rocha: na porção oeste ocorrem rochas 
ígneas mais jovens (600 MA) de embasamento cristalino; na porção leste, rochas metamórficas mais antigas 
(640-670 MA). Depositados no fundo de vales, ocorrem sedimentos aluviais e coluviais quaternários. (Rossi 
e Pires Neto, 2008).

A área ocupa a região limítrofe entre as bacias de São Paulo e Taubaté (Rossi e Pires Neto, 2008).
O estudo da evolução vegetacional foi realizado utilizando-se como base o uso de fotografias aéreas 

dos anos de 1998, escala em 1:20.000 (BASE S.A., 0-677) colorida, e 2007, escala em 1:30.000 (BASE S.A., 
B-0986) colorida.

A caracterização das fitofisionomias foi realizada a partir da fotointerpretação de fotografias aéreas 
verticais. Como auxílio, estudos em campo foram realizados para comprovação e maiores detalhes.
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A aerofotointerpretação seguiu os métodos empregados em experiências anteriores por Mattos e 
Matsukuma (1990), Mattos (1994) e Mattos et al. (1997) baseados em procedimentos adotados por Lueder 
(1959) e Spurr (1960). A identificação e classificação da vegetação são realizadas com base em elementos da 
foto, como cor, textura, tonalidade, forma, dimensão e convergência de evidências associados à parâmetros de 
campo, como porte, densidade e estrutura da vegetação, condição de preservação e condição ecológica.

A classificação da vegetação adotou o sistema de Veloso et al. (1991), o qual é adotado como sistema 
oficial da classificação da vegetação brasileira e incorporado pela cartografia oficial do Estado de São Paulo.

Os dados obtidos na fotointerpretação foram escaneados e com base nas ortofoto digitais foram 
georreferenciados e sequencialmente vetorizados.  Todos os procedimentos foram realizados utilizando-se o 
software ArcMap 9.3.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

O mapeamento evolutivo da cobertura vegetal do Morro do Pavão, no Núcleo Pedra Grande do 
Parque Estadual da Cantareira – SP, para os anos de 1998 e 2007, indicam que houve alterações significativas 
na fitofisionomia da cobertura vegetal, como podemos observar as Figura 1 e Tabela 1.

Figura 1. Mapa de vegetação referente aos anos de 1998 e 2007, respectivamente.
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Tabela 1. Quantificação da cobertura vegetal natural do Morro do Pavão, para os períodos de 1998 e 2007. 

O Parque Estadual da Cantareira apresenta vegetação em diversos estágios de desenvolvimento e em 
processo de regeneração, assim podemos notar trechos de floresta madura e áreas fortemente alteradas. 

Os trechos de floresta madura são marcados por vegetação densa, uniforme, com indivíduos altos e 
copas grandes bem visíveis. Essa vegetação foi denominada como classe fitofisionômica 9, representando a 
formação no estágio mais avançado.

As florestas em regeneração podem ser identificadas pela presença de indivíduos arbóreos em nível 
intermediário de tamanho, desde baixo a médio, apresentando formações bastante densas e uniformes. Essas 
formações foram identificadas como classes 7 e 8.

As áreas fortemente alteradas são marcadas pela presença de taquara (Taquarasa sp.), entre outras. 
Essas formações possuem duas aparências distintas, divididas como classes 3 e 2. A classe fitofisionômica 3 
apresenta forte alteração marcada pela distribuição esparsa dos indivíduos e pela abundante presença de lianas, 
epífitas e taquara dominando o sub-bosque. Essa formação se apresenta, quase na totalidade dos casos, associada 
à classe fitofisionômica 2, demonstrando relação entre as formações. A classe fitofisionômica 2 apresenta 
fortíssima alteração causada pela presença de taquara, possuindo relação com as drenagens, dominando as 
margens destes cursos de água.

De forma geral, podemos notar uma regeneração da vegetação em relação ao porte das árvores. 
As principais mudanças ocorreram nas classes fitofisionômicas 3 e 8, onde observamos que, quase 90% das 
áreas mapeadas como pertencendo à classe 3 ‒ vegetação de porte arbóreo baixo a médio com estrutura de 
dossel desuniforme e forte alteração em 1998, passou em 2007 a ser mapeada como pertencendo a classe 8 - 
vegetação de porte arbóreo médio com estrutura de dossel uniforme e pouca. 

Em relação à classe 9 ‒ vegetação de porte arbóreo alto com estrutura de dossel uniforme e pouca 
alteração podemos observar um pequeno aumento de sua área, passando de 164,65 ha para 194,65 ha. Esse 
aumento está relacionado à regeneração da vegetação da classe mapeada em 1998, como 8 ‒ vegetação de 
porte arbóreo médio com estrutura de dossel uniforme e pouca alteração.

A ocorrência de espécies-praga no sub-bosque de algumas formações e ao redor das drenagens 
evidencia prévios distúrbios nessas áreas, como a retirada de indivíduos arbóreos maduros ou em estado de 
regeneração, que facilitaram a entrada e ocupação pelas espécies de taquara em questão. Esses distúrbios 
foram causados por ação antrópica, em alguns casos relacionados à apropriação dessas áreas pelo interesse na 
água, que serve de fonte para a cidade de São Paulo. A presença de taquaras no sub-bosque altera a dinâmica 
da vegetação: altera o processo regenerativo, diminuindo o crescimento e aumentando a taxa de mortalidade 
entre as espécies arbóreas (Sanquetta, 2007).

O Parque Estadual da Cantareira está situado em uma região altamente urbanizada, sendo inclusive 
recortado por algumas vias de circulação (estradas) e linhas de transmissão de energia. Algumas áreas, como a 
definida para o estudo, estão sujeitas a pressões de quase todos os lados. No caso da área localizada no Núcleo 
Pedra Grande, a Sul e a Oeste há forte presença da urbanização, marcada por grandes massas de edifícios e vias 
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de circulação; a Norte, propagam-se condomínios para moradia; a Leste está em continuidade com o restante 
do Parque.

Os efeitos de borda são mais fortes nas áreas onde os fragmentos são menores e possuem limite junto 
à área urbanizada, sem a presença de faixas de amortecimento, que podem diminuir os efeitos nas matas mais 
maduras e de maior importância para conservação.

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A transformação das fitofisionomias ao longo de 10 anos, aparentemente foram positivas, pois nota-se a 
regeneração da vegetação, identificadas pelo aumento das classes de vegetação com porte médio (8) e alto (9). 

Mas não podemos esquecer que esta área está sujeita aos efeitos antrópicos devido à proximidade 
com a área urbanizada e consequentemente está sujeita a presença dos efeitos de borda. 
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