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Análise e quantificação multitemporal dos Índices de vegetação do Parque Estadual do 

Morro do Diabo, utilizando imagens Landsat 5. 

 

Quantifying multi-temporal and analysis from the indices of vegetation at Morro do  

Diabo State Park, using Landsat 5 images 

 

Resumo: 

O presente estudo teve como objetivo analisar as condições dos índices de vegetação do 

Parque Estadual Morro do Diabo, localizado no município de Teodoro Sampaio no Estado 

de São Paulo – Brasil. A pesquisa permitiu o resgate de informações das condições da 

vegetação do ano de 1985 a 2010, ou seja, o um ano antes da área ser elevada à condição de 

parque estadual. As análises das imagens orbitais processadas permitiram estabelecer 5 

setores em que os índices de vegetação demonstraram uma evolução positiva dentro do 

recorte temporal estabelecido pela pesquisa.  

 

Abstract: 

 

This research aims to evaluate the conditions of vegetation indices at Morro do Diabo State 

Park, located in Teodoro Sampaio in the state of São Paulo - Brazil. The research enabled to 

recover information about the vegetation conditions from that area between 1985 to 2010, 

what means that, a year before the foregoing place being promoted to the status of a State 

Park. The analysis from orbital imaging data ensured to set up 5 sections at which the 

vegetation indices shows a favorable progress within the period established by this research. 
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1 Introdução 

Nos anos de 1970 foi criado um satélite de monitoramento dos recursos terrestres, 

intitulado ERST 1 (Earth Resources Technology Satellite 1) que, posteriormente, foi 

renomeado para Landsat 1, o qual tratou-se de um marco para os estudos de vegetação, uso 

do solo, hidrografia entre outros, permitindo uma compreensão de algumas dinâmicas da 

natureza bem como os impactos (positivos e negativos) que possam ocorrer devido a ações 

antrópicas.   

O estado de São Paulo está localizado na porção sudeste do Brasil e conta com 645 

municípios. Segundo Bononi (2010), os principais biomas encontrados no estado são, a Mata 

Atlântica e o Cerrado. O bioma Mata Atlântica em uma situação pretérita cobria cerca de 

1.400.000 km² do território brasileiro e atualmente restam em torno de 7% dessa floresta. O 

Cerrado trata-se do segundo maior bioma do Brasil, e se estendia por aproximadamente 23% 

do país. 

Os estudos realizados por Victor et al (2005), apresentam a devastação da cobertura 

vegetal do estado de São Paulo, em um recorte que parte uma situação primitiva da vegetação 

do início do século 19, em que o estado apresentava um recobrimento de vegetação nativa 



correspondente a 81,90% de sua área, e em 1972 a cobertura se restringia a apenas 8,3% do 

estado (Figura 01). 

 

Figura 1: Reconstituição da Cobertura Florestal do Estado de São Paulo 

Fonte: Inventário florestal da vegetação natural do Estado de São Paulo (2005) 

O presente estudo vislumbra uma comparação multitemporal de índices de NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) em um recorte de 30 anos, utilizando imagens 

capturadas pelo satélite Landsat 5, o qual permitiu uma caracterização quantitativa da 

vegetação do Parque Estadual Morro do Diabo, um dos poucos fragmentos que representam 

a vegetação nativa do estado de São Paulo. 

 

2 Materiais e métodos. 

2.1 Área de Estudo 



O presente trabalho engloba o espaço que corresponde o Parque Estadual Morro do 

Diabo, localizado no município de Teodoro Sampaio, São Paulo, Brasil. A área de estudo 

localiza-se no sudoeste do estado de São Paulo, região conhecida como pontal do 

Paranapanema, cuja ocupação, ocorreu sem controle do estado, causando intensa degradação 

ambiental. As coordenadas da área são 22°37'13.53"S 52°10'20.16"O (sede do parque), a 

figura 2 apresenta a localização do município e do parque no contexto do estado de São 

Paulo. 

 

Figura 2: Localização da área de estudo. 

Durante o período que a atual área era considerada reserva florestal pelo Decreto 

Estadual n° 25.342 de 29 de outubro de 1941 (São Paulo, Leis, Decretos, etc., 1941), seu uso 

era limitado, mas contemplava a retirada de madeira de forma controlada, e possuía área total 

de 37.156 hectares e 68 ares. Em 4 de junho de 1986 a área de estudo foi elevada à condição 

de Parque Estadual pelo Decreto n° 12.279 (São Paulo, Leis, Decretos, etc., 1986) e 



compunha uma área de 33.845,33 hectares, sendo necessário a elaboração de um plano de 

manejo que englobaram estudos flora e fauna. Atualmente, ainda, é possível observar 

clareiras provenientes da supressão da vegetação no interior do parque sendo as mais 

explícitas a localizada na sede do parque, do aeroporto construído em 1978, desativado em 

2000, da rodovia SP – 613 que divide o parque em duas porções e o ramal ferroviário que 

deixou de funcionar em 1978.  

 

Figura 3: Foto retirada do topo do Morro do Diabo, ao fundo Rodovia SP 613. 

O embasamento geológico é composto: Formação Serra Geral, Formação Caiuá e 

Formação Bauru, coberto por sedimento do cenozoico, apresentando solos arenosos 

decorrentes da Formação Bauru. A vegetação da área é correspondente ao tipo Floresta 

Estacional Semidecidual, (VELOSO et al 1991). O parque, atualmente, se caracteriza como 

um dos poucos vestígios de vegetação nativa do estado de São Paulo. 



Consoante se observa da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, enquanto 

categorizado como parque estadual, o mesmo deve obedecer a um plano de manejo, para a 

conservação e manutenção da área de preservação, em função da importância ambiental, que 

no caso da área de estudo, abrigam espécies ameaçadas de extinção, como, Ara chloroptera, 

Spizaetus ornatus e Leontopithecus chrysopygus, além, de abrigar felinos de grande porte 

como a Panthera onca. 

2.2 Índices de Vegetação 

 As imagens do satélite Landsat 5, possuem como características ume resolução 

espacial de 30 metros para as bandas 1, 2, 3, 5,e 7, com 8 bits de resolução radiométrica. Para 

avaliar as condições da vegetação do parque, foram selecionadas imagens que contemplam 

um recorte histórico de 30 anos (1985 a 2010), em intervalos de 5 anos, totalizando 6 pares 

de imagens sendo uma da banda 3 (0,63 – 0,69 μm) e outra da banda 4 (0,76 – 0,90 μm). As 

imagens foram obtidas, gratuitamente, junto ao sítio do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais, e correspondem aos meses de julho de cada ano, em exceção da imagem de 2005, 

a qual foi coletada no mês de agosto. (disponível em http://www.dgi.inpe.br/CDSR). Após a 

aquisição das imagens as mesmas passaram pelo processo de georreferenciamento e 

posteriormente foi realizada a correção atmosférica 5S (Simulation of Satellite Signal in the 

Solar Spectrum).  

 Segundo Jensen (2011), o Índice de Vegetação Normalizada (NDVI), concebido por 

Rouse et. al (1974), apresenta equivalência ao índice de Razão Simples (SR) e permite 

observar mudanças sazonais ou interanuais na vegetação, utilizando os comprimentos de 

onda que contemplam o visível e o infravermelho próximo.  



A fundamentação dos índices de vegetação se justifica pelos comportamentos avessos 

da região do visível e infravermelho (Figura 4), sendo que a maior densidade da cobertura 

florestal em uma área, apresentará um reflectância na região do visível menor, devido aos 

pigmentos fotossintetizantes, porém, na porção do infravermelho próximo, ocorrerá um 

espalhamento da radiação eletromagnética (Ponzoni & Shimabukuro, 2007).  

 

Figura 4: Reflectância no vermelho x reflectância do infravermelho 

Fonte: http://www.microimages.com/documentation/cplates/71TASCAP.pdf 

Visando a obtenção dos valores de NDVI as imagens foram inseridas no software 

GVSIG OADE 2010 (Generalitat Valenciana Sistema de Información Geográfica OA 

Digital 2010), que permitiu o processamento da imagem e aquisição dos valores do índice de 

vegetação utilizando a equação 1 

Equação 1: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑛𝑖𝑟 − 𝑟𝑒𝑑

𝑛𝑖𝑟 + 𝑟𝑒𝑑
 

nir = reflectância no infravermelho 

red = reflectância no vermelho 



 Após a aplicação da técnica de NDVI foi gerada uma imagem utilizando uma paleta 

de cores do próprio programa, que permitiu uma primeira análise da distribuição dos valores 

de NDVI da área, figura 5.  

  

Figura 5: Índices de Vegetação do ano de 1985 

3. Resultados 

Após o processamento digital das imagens observou-se uma recuperação na área leste 

do Parque Estadual do Morro do Diabo, no sentido da rodovia Arlindo Bétio (SP 613), 

próximo ao antigo aeroporto desativado em 2000, correspondendo uma área aproximada de 

11,81km² (Setor 01 – aeroporto), que apresentavam índices de NDVI em 1985 em torno de 

0,4 e em 2010 próximo de 0,8 conforme figura 6. 



 

Figura 6: Índices de NDVI da área. 

Outro local com significativa recuperação da vegetação, engloba a sede do parque, 

que possuía índices de NDVI em 1985 variando de 0,2 a 0,5 e em 2010 passou a ter um 

predomínio de valores próximos a 0,7 (Setor 2 – sede). Ao norte do parque verifica-se uma 

recuperação expressiva partindo de um predomínio de 0,5 para 0,8 em 2010 (Setor 3). A 

ferrovia localizada ao sul do parque (Setor 4 – ferrovia) se apresentava nos anos de 1985 a 

1990 bem visível na imagem devido seus baixos valores baixos de NDVI, e a partir dos anos 

de 2000, proporcionou índices de 0,8 praticamente se confundindo com a vegetação do 

parque em alguns pontos. A região a sudoeste (Setor 5), corresponde a uma área próxima ao 



Ribeirão Bonito, que demonstrou uma significativa recuperação nesse recorte temporal, 

principalmente, a partir de dos anos 2000 com valores por volta de 0,7 a 0,8. A imagem de 

1985 demonstra uma situação ímpar, pois é possível verificar a situação do rio Paranapanema 

antes da construção da hidrelétrica de Rosana, que suprimiu 2.000 ha da vegetação da área 

em estudo.  

4. Conclusões 

Diante das análises efetuadas, foi possível constatar a existência de recuperação da 

vegetação do Parque Estadual do Morro do Diabo, principalmente, a partir dos anos 2000 

indicando que as medidas implantadas buscando a conservação da área propiciou a 

recomposição dos cinco setores apresentados anteriormente. Porém as técnicas que permitem 

a extração de índices de vegetação provem de dados quantitativos da situação da vegetação 

fotossinteticamente ativa, não sendo possível analisar de forma qualitativa as condições 

florestais da área. Portanto estes procedimentos metodológicos devem ser utilizadas com 

critérios, pois possuem elementos limitantes como por exemplo os pontos de saturação do 

visível e do infravermelho, além, de sofrerem intervenções devido à sombra promovida pelo 

dossel e quantidade de água disponível nas plantas, podendo dessa maneira apresentar 

informações enviesadas. Desta forma, levando-se em consideração um recorte temporal 

permitiu-se uma análise criteriosa, pois cada imagem foi comparada com a anterior, sendo 

possível observar o comportamento da vegetação de forma cronológica e dinâmica.  

O Parque Estadual Morro do Diabo por apresentar uma extensa área necessita de um 

monitoramento constante de sua vegetação, podendo ser realizadas in loco e orientadas por 

imagens de sensores orbitais. Dessa maneira seria possível a criação de um banco de dados 

de informações georreferenciadas, que permitiria um manejo e ações mais precisas, como 



observar e quantificar as condições das vegetações, além de permitir análise das áreas de 

possíveis desmatamentos clandestinos ou setores que possam vir a ser afetados por incêndios.   
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