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RESUMO

   O Parque Estadual de Restinga de Bertioga (PERB) compreende uma área de 9.312,32

hectares, composta por uma vasta biodiversidade, entre vegetação, animais, além dos

corpos  hídricos,  desempenhando  um   grande  papel  ecológico  para  o  ecossistema

local.Sendo assim deve-se conservar essa área, para que a mesma não seja desmatada e

espécies serem extintas.Então a partir de dezembro de 2010, esta região passou a ser

definida como uma unidade de conservação de proteção integral, limitando as atividades

que  poderiam  ser  exercidas  dentro  desta  área,  como  instalação  de  grandes

empreendimentos,  moradia,  etc...  Porém  com  a  grande  expansão  da  população  de

Bertioga ao longo dos anos e o turismo local, fazem com que a área destinada a moradia

e urbanização não seja suficiente, e a tendência é de que a população passe a habitar a

área do PERB. Com isso o objetivo deste trabalho é verificar se essa expansão urbana já

ultrapassou os limites do PERB, para isso realizou-se o mapeamento digital do PERB  a

partir de imagens do satélite estadunidense LANDSAT8 em dois momentos,  para os

anos de 2013 e de 2017, a partir do sistema SPRING (Sistema de Processamento de

Informação Georreferenciadas) e o sistema QGIS para futura análise espacial descritiva

dos dados.Após a análise foi possível verificar que o PERB já está sendo ocupado aos

poucos. 

Palavras-chave:  Sensoriamento remoto,  Uso da Terra e Cobertura Vegetal,  Bertioga,

Expansão Urbana.



Abstract

The Restinga of Bertioga State Park (PERB) comprises an area of 9,312.32 hectares,

composed of a vast biodiversity, among vegetation, animals, and water bodies, playing a

great ecological role for the local ecosystem. Therefore, this area, so that it will not be

deforested and species will be extinct. Then from December 2010, this region became

defined as a conservation unit of integral protection, limiting the activities that could be

carried  out  within  this  area,  as  but  with  the  great  expansion  of  the  population  of

Bertioga over the years and the local tourism, they make that the area destined to the

dwelling  and urbanization  is  not enough, and the tendency is  that  the population to

inhabit the PERB area. Therefore, the objective of this work is to verify if this urban

expansion has already exceeded the limits of the PERB, for that the digital mapping of

the  PERB  was  done  from  images  of  the  American  satellite  LANDSAT8  in  two

moments,  for  the  years  of  2013  and  of  2017  ,  from  the  SPRING  (Georeferenced

Information  Processing  System)  system  and  the  QGIS  system  for  future  spatial

descriptive analysis  of the data.  After the analysis  it  was possible to verify that  the

PERB is already being occupied gradually.

Key words: Remote Sensing, Land Use and Plant Cover, Bertioga, Urban Expansion.
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1. Introdução

Na América Latina e no Brasil, durante as décadas de 1950, 1960 e 1970, as
políticas de desenvolvimento enfatizavam a necessidade de promover o crescimento do
produto e da renda por meio da acumulação de capital e da industrialização baseada na
estratégia de substituição de importações. Essa estratégia visava produzir internamente
o  que  antes  era  importado.  Para  tanto,  protegiam-se  os  produtores  internos  da
concorrência estrangeira por meio de taxas e tarifas de importação, além de uma série
de benefícios concedidos pelos governos, que acreditavam ser a industrialização a chave
do desenvolvimento (Suzana Paiva, 2006).

A necessidade de promover a industrialização e o crescimento econômico acaba
por interferir na conservação do meio ambiente. Muitas vezes colocando-o em segundo
plano,  mesmo  sendo  este  de  extrema  importância  para  gerações  futuras.  Essa
problemática,  que  se  faz  constantemente  presente  nos  nossos  dias,  foi  abordada
inicialmente  na  teoria  econômica. Dando atenção  para  a  crise  ambiental  decorrente
desta industrialização e implantação de grandes empresas.

Assim será verificado como a expansão urbana está prejudicando a conservação
da unidade de conservação do PERB no município de Bertioga. Visto que a vegetação
característica l como mangue e restinga, vem sendo extinta ao longo do tempo.Porém
com  a  acelerada  expansão  urbana  e  atrativos  para  o  turismo,  sua  população  vem
crescendo de forma rápida ao longo dos anos e a especulação imobiliária aumentando-se
expandindo, atraindo novos grandes empreendimentos para o município.

E  por  meio  da  análise  espacial  de  imagens  de  satélite  o  geoprocessamento
destas, temos o intuito de saber que mesmo com essa pressão urbana e imobiliária o
PERB continua sendo conservado ou se a população já começou a ocupar  essa região, e
se sim de quando está sendo essa ocupação.

Através do mapeamento digital integrado, mapas de escala 1/100.0000, próximo
ao  que  é  utilizado  nas  bases  cartográficas  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística (IBGE) em que utilizam 1/50.000 serão produzidas situações de Uso da Terra
e Cobertura Vegetal, para duas épocas definidas (2013 e 2017)   confrontando com as
área da unidade de conservação.

No contexto do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia do Mar, optou-se
em explorar à  aplicação do conhecimento de geoprocessamento, a partir de imagens de
satélite  LANDSAT 8  e  fotografias  áreas,  com  apoio  de  sistemas  computacionais
especializados como SPRING e  QGIS.



2. Localização Geográfica

O PERB (23º 50’S e 46º 0’O)  está localizado, em sua maior área, no município de
Bertioga, litoral centro de São Paulo. Localizado a cerca de 111 km do município de
São Paulo e compreende uma área de 9.312,32 hectares.

Figura 1. Visão geral do limite do município de Bertioga e com destaque do PERB (QGIS)



3. Parque Estadual de Restinga de Bertioga (PERB)

O município de Bertioga (23o 51’S e 46o 08’O) é um dos poucos municípios do
litoral de São Paulo que possui grande extensão de restinga preservada, ou seja de 90
km² de restinga na Baixada Santista, 88 km²  deste total encontra-se em Bertioga. As
outras  regiões  que  possuem  restinga  apresentam  pressão  urbana  e  tem  tido  áreas
suprimidas  de  cobertura  vegetal  dando  espaço  à  construção  de  grandes
empreendimentos. (Daniela Guedes, 2006).

A vegetação de restinga é composta por árvores de 4 a 20 metros  de altura,
troncos ramificados e tortuosos devido a presença de sal e areia (Silva 1990; Silva &
Britez  2005).  E  estão  localizadas  em  solos  arenosos,  o  que  as  tornam  pobres  por
decorrência da falta de nutrientes do solo.

Assim é de grande importância que essa vegetação seja preservada. E em nove
de dezembro de 2010, foi fundado o PERB.Uma Unidade de Conservação de proteção
integral, administrada pela Fundação Florestal do Governo do Estado de São Paulo.

As Unidades de Conservação estão divididas em dois grupos: proteção integral e
uso sustentável,  de acordo com a proteção e uso daquela área.  Sendo a de proteção
integral, totalmente voltada a proteção da natureza, não permitindo o uso e ocupação da
área e recursos, a de uso sustentável, preserva a natureza porém permite o uso da região.

Tabela 1. Categorias de Unidades de Conservação.

Fonte: http://www.centralflorestal.com.br/2017/06/o-engenheiro-florestal-no-gerenciamento.html

4. Motivação/Justificativa

Visto que o trabalho engloba uma Unidade de Conservação de proteção integral,

é  relevante  que  se  tenha  um  monitoramento  constante  ao  longo  da  sua  área  de



abrangência, para que sejam inibidas atividades à ocupações humanas não autorizadas

dentro do PERB. Preservando assim a biota local, entre elas, a vegetação de Floresta

Atlântica,  incluindo mangue,  restinga,  espécies  com risco de extinção e aspectos do

meio físico de sub-bacias hidrográficas. 

Porém com o aumento das manchas associadas à ocupações humanas e a disputa

pelo espaço geográfico no município, em especial na zona litorânea, surge a necessidade

de gestão ambiental do PERB, diante das ameaças de ocupação.

Assim o intuito deste trabalho é empregar as geotecnologias com o propósito de

aferir o quanto essa expansão evolui num intervalo de aproximadamente quatro anos.

Através de técnicas de processamento digital de imagens LANDSAT 8 com seleção de

polígonos  de  padrões  de  uso  da  Terra,  comparando  informações  de  2013  com  as

informações de 2017 por meio de classes como: área urbana, vegetação e corpo hídrico. 

Testada  essa  hipótese,  caso  positiva  indicar  o  levantamento  de  dados  para

suporte à gestão do PERB. 

A instalação de grandes empreendimentos gera impactos ao longo desse litoral e

também no parque, como a perda da camada orgânica do solo; qualidade de água e do

ar, alterações nos ecossistemas. (Araújo, 2007).

Percebe-se que a fiscalização e a gestão de tais operações são frágeis e sujeitas a

riscos. (Vallejo, 2009).

5. Objetivo

Objetivo geral

A partir do emprego de geotecnologias e executar o mapeamento digital a partir

de  imagens  de  satélite  LANDSAT8  e  fotografias  aéreas,  a  partir  dos sistemas

computacionais especializados QGIS e SPRING, levando em consideração aspectos do

meio físico da unidade de conservação do PERB.

Objetivos específicos

- Analisar a expansão urbana;

- Analisar a cobertura vegetal;

- Gerar documentos cartográficos (cartas e mapas);



- Gerar banco de dados no SPRING e no QGIS.

6. Materiais e método

Para análise das imagens e das análises espaciais, com foco na cobertura vegetal

e potencial risco de extinção de espécies dessa zona litorânea que pertence à Unidade de

Conservação Ambiental  do PERB, será executado o mapeamento digital integrado, a

partir de imagens de satélites para os anos 2013 e 2017 do município de Bertioga/SP.

Para obter a imagem da área em questão, consultou-se no catálogo do USGS

imagens do satélite estadunidense LANDSAT8, uma vez que esse satélite apresenta 11

bandas espectrais, das quais 8 trabalham com espectro de luz visível e infravermelho,

exemplo a seguir:

Figura 2.LANDSAT 8 (https://landsat.usgs.gov/landsat-8)

Bandas Resolução espacial Resolução espectral

Banda 1- Costeira 30 0,433- 0,453

Banda 2- Azul 30 0,450-0,515

Banda 3- Verde 30 0,525-0,600

Banda 4- Vermelho 30 0,630-0,680

Banda 5- Infravermelho 30 0,845-0,885

Banda 6- Infravermelho 30 1,560-1,660

Banda 7 - Infravermelho 30 2,100-2,300



Banda 8- Pancromático 15 0,500-0,680

Tabela 2- Bandas LANDSAT 8( https://landsat.usgs.gov/landsat-8)

Após  obter  imagens por  download  foi necessário  executar o  processamento

digital, isto é, realizar tarefas envolvendo contraste, composição de cores a partir  das

bandas (método RGB), segmentação, classificação semisupervisionada e, por fim, obter

medidas  geométricas  de polígonos  selecionados,  por  meio de  funcionalidades  do

sistema  SPRING. 

Abaixo  é  apresentada  a  figura  que  sintetiza  o  arcabouço  metodológico  de

geoprocessamento.

Figura 3. Arcabouço metodológico de geoprocessamento



6.1 Contraste

Essa  técnica  tem  como  objetivo  melhorar  a  qualidade  da  imagem  por

manipulação de escala de cinza presente no histograma da imagem. O histograma é um

gráfico cujo  eixo  y  representa  o  número  de  pixels  da  imagem  enquanto  o  eixo  x

representa o nível de cinza.

Pode-se  fazer  um  realce  de  contraste  utilizando-se  uma  função  matemática

denominada transformação radiométrica, em que trabalho com nível mínimo e máximo

absoluto de cinza, utilizando como base o manual de geoprocessamento do Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

    Figura 4. Histograma sem realce                    

 Figura 5. Histograma com realce

Figura 6. Banda b2                                               Figura 7. Banda b2 com contraste 



6.2 Composições coloridas 

Visto que cada banda do satélite absorve e faz a leitura de um comprimento de

onda  pelo  espectro  de  luz  visível,  assim  permitindo  analisar  determinadas

características, como água, vegetação, assim combina-se determinadas bandas entre si

para compreender fenômenos e alcançar ganhos efetivos nas análises. 

A  composição  colorida  é  um  processo  pelo  qual  submetemos  determinadas

bandas, de acordo com o objetivo do estudo. Em que são associadas às cores primárias

vermelho,  azul  e verde (Red, Blue e  Green -  RGB) as cores espectrais  das bandas.

(RIOS, 2010)

Neste caso como queremos analisar a vegetação e a área urbana, foi feito uso das

bandas  4  (vermelho-urbano),  3  (verde-vegetação)  e  2  (azul-água),  formando  a

combinação  RGB  (Red,  Green,  Blue)  -  432  (bandas  do  satélite)  e  a  RGB  -  543.

Procedimento aplicado imagens de cada ano (2013 e 2017).

COMPOSIÇÃO COLORIDA RGB_432- 2013

BANDA 4 VERMELHA



BANDA 3 VERDE    RGB_ 432

BANDA 2  AZUL

COMPOSIÇÃO COLORIDA RGB_543   2013

BANDA 5 VERMELHA



BANDA  4 VERDE   RGB_ 543

BANDA 3  AZUL
            

6.3 Segmentação

Procedimento  de  separação  automatizada  da  imagem,  unindo  pixels

semelhantes.  Tal  etapa  é  essencial  para  a  classificação  da  imagem.  Porém  para  a

realização  deste  item obrigatório  em processamento  digital  de imagens  é  necessário

restringir uma área menor na cena para este projeto por limitações de desempenho de

máquina.

A  restrição  de  tal  área  é  feita  através  do  retângulo  envolvente,  usando  as

coordenadas geodésicas (latitude e longitude) do canto inferior esquerdo e do superior

direito. As coordenadas devem ser expressas graus, minutos e segundos.

Porém um dos maiores problemas é definir o grau de similaridade e a área, que

segundo o INPE (2007), é definido como:



“A medida de similaridade está baseada na distância Euclidiana entre os valores

médios  dos  níveis  de  cinza  de  cada  região.  Assim  duas  regiões  são  consideradas

distintas  se  a  distância  entre  suas  médias  for  superior  ao  limite  de  Similaridade

escolhido. [Da mesma forma, as] regiões com área menor que o mínimo escolhido são

absorvidas pelas regiões adjacentes mais similares a estas”.

E deve ser feita a segmentação com base em critérios de similaridade e região

para cada composição colorida e para cada época, totalizando 4 imagens.

6.4 Classificação

O procedimento seguinte a segmentação é a classificação, pela qual une-se um

conjunto  de  pixels  com informações  semelhantes.  Para  isso  é  necessário  realizar  o

treinamento em que consiste em aquisição de amostras do padrão do uso da Terra e

cobertura vegetal empregado. Na visão prática atribui-se categorias, usando como base

os padrões propostos pelo manual de Uso da Terra do IBGE (mapeamento regional) que

são: corpo hídrico, vegetação e área urbana.

Para a seleção de polígonos dentro de cada categoria, é usado o método de limiar

de aceitação,  em que classifica as amostra  em porcentagem, variando de 0 a 100%,

sendo este o máximo em que nenhuma informação é descartada.

Porém há outros métodos de classificação no SPRING. Como cita a tabela a

seguir:

TABELA?

Após o treinamento executa-se a classificação, é necessário selecionar as bandas

de cada composição colorida e a respectiva segmentação, assim será gerado um mapa

temático destacando as categorias atribuídas e os polígonos correspondentes a cada uma

desta.

7. Resultados e discussão

A  partir  de  agora  são  apresentados  resultados  a  partir  da  aplicação  de

geotecnologias como os sistemas computacionais SPRING e QGIS no processamento



de  dados  e  produção  de  documentos  cartográficos,  entre  eles,  mapas  temáticos,

regionais que  dêem condições de análise espacial  a partir  de informações de uso da

Terra e cobertura vegetal.

Contribuição  para  evidenciar  o  potencial  de  uso  de  geotecnologias  no

mapeamento de áreas degradadas, onde crises ambientais encontram-se instaladas.

Disponibilização  de  informações  espaciais  na  forma  de  documentos

cartográficos e dados quantitativos e qualitativos (tabelas e gráficos) para também dar

suporte futuros estudos referentes à gestão do PERB.

Como resultado obteve-se quatro tabelas com  os valores de áreas expressos em

km², de cada categoria estabelecida na classificação, entre elas: corpo hídrico, vegetação

e área urbana. Foi convertido o mapa vetorial em mapa temático, permitindo o cálculo

das áreas estimadas por geoclasse, ou seja, por categorias.

Classificação-432_2013

Categoria Área (km²)

Corpo hídrico: 1935,65

Vegetação: 16832,74

Área Urbana: 34175,35

Gráfico 1. Área de classificação



Figura 9. Classificação RGB_432-2013

Classificação- 432_2017

Categoria Área (km²)

Corpo hídrico : 1824,41

Vegetação : 11357,44

Área Urbana: 39761,89

Gráfico 2. Área de classificação



Figura 10. Classificação RGB_432-2017

Classificação 543_2013
Categoria Área (km²)

Corpo hídrico: 2295,91

Vegetação: 22106.55 

Área Urbana: 28541,28

Gráfico 3. Área de classificação



Figura 11. Classificação RGB_543-2013

Classificação 543_2017 

Categoria Área (km²)

Corpo hídrico: 17601,99

Vegetação: 12466,32

Área Urbana: 22875,42

 

Gráfico 4. Área de classificação



Figura 12. Classificação RGB_543-2017

Analisando  essas  tabelas,  pode-se  notar  que  ao  compararmos  a  tabela  da

classificação  RGB_432  do  ano  de  2013  com a  RGB_432  do  ano  de  2017,  houve

mudanças na área de vegetação que antes era de 16 832,74 km², passou a ser 11 357,44

km², ao mesmo tempo que áreas urbanas tiveram um aumento de, aproximadamente,

5.586 km². 

A partir dos valores estimados áreas urbanas observou-se que ocorre em direção

ao PERB, desta forma não permitindo a ocupação e atividades urbanas dentro deste

local.

E ao compararmos os resultados obtidos da tabela da classificação RGB_543 e

RGB_432, percebemos que os dados de áreas urbanas e de vegetação são superiores na

543, visto que ao realizou-se a composição colorida com a banda 5, esta por sua vez

trata a radiação infravermelha próxima ao vermelho em decorrência a sua capacidade

para este tamanho de onda, e essa radiação é específica a zona urbana. A escolha dessa

composição  colorida  foi  em  decorrência  de  que  ambas  as  bandas  apresentavam  a

resolução  espectral  de  30  metros,  e  o  olho  humano  ter  uma  maior  facilidade  em

interpretar imagens por cores do que tons de cinza. (Araujo et al. 2006)

8. Conclusões e recomendações

Este  trabalho  permitiu  o  estudo  da  expansão  urbana  através  de  imagens  do

LANDSAT8.



Após o processamento de imagens foi possível gerar mapas temáticos com Uso

da Terra e Cobertura Vegetal,  além de gráficos e tabelas com dados da área urbana,

corpos hídricos e vegetação. Podendo comparar os dados obtidos para o ano de 2010

com os de 2017. Foi possível perceber que as previsões de que a expansão urbana estava

se dando de forma desordenada e em direção ao PERB estava correta, uma vez que a

área urbana de 2017 foi superior a de 2010.

Esta ocupação urbana não poderia existir uma vez que o PERB é uma unidade

de conservação de proteção integral e como tal, não permite ocupações habitacionais e

atividades humanas, apenas de pesquisa científica.

Trazendo então contribuições para administração do PERB. Assim podem tomar

medidas para que esta área continue sendo preservada assim como a biodiversidade ali

presente,  buscando  soluções  para  a  expansão  urbana,  e  um melhor  planejamento  e

gestão urbana para o município.
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