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RESUMO 

 

 

As constantes mudanças na paisagem alteram significativamente a dinâmica 

ambiental do local, nele incluído aspectos natural, social e econômico. O Vale do 

Paraíba paulista é marcado por grandes transformações vinculadas aos ciclos 

econômicos brasileiros que mudaram a região transformando-a em um grande 

mosaico de pastos, fragmentos florestais e área urbana. Estudos temporais sobre 

uso e cobertura do solo permitem observar essas mudanças e avaliar os impactos 

gerados por elas. É notória a substituição de extensas áreas de Mata Atlântica para 

o monocultivo de eucaliptos que possui alto desenvolvimento e está em constante 

expansão no Vale. As conversões de uso do solo podem impactar o meio, causando 

a fragmentação florestal, perda da biodiversidade e da qualidade das águas e 

aumentar as taxas de erosão. Análises como essas são importantes para a gestão 

dos recursos naturais. A possibilidade de desenvolver cenários de simulação de 

mudanças de uso e cobertura da terra é fundamental para uma gestão pública 

eficiente e sustentável. Visando essas questões o presente estudo busca projetar 

cenários futuros levando em consideração diferentes questões sociais, econômicas 

e ambientais, a partir de análises sobre a dinâmica de expansão da silvicultura no 

Vale do Paraíba paulista. Os cenários criados podem ser classificados como “Atual” 

que mantém os mesmos padrões de mudanças do período observado (2000-2005); 

“Otimista” que diminui as taxas de conversão para silvicultura e pastagem, com 

consequente aumento das áreas vegetadas; e “Pessimista” que alavanca as taxas 

de desmatamento a partir do crescimento dos cultivos de eucaliptos e pastagem. O 

desenvolvimento de cenários futuros de 2010 a 2050 na plataforma de modelagem 

espacial se mostrou eficaz, apresentando tendências e pré-disposições de 

transições de uso do solo sendo possível a utilização dos resultados para 

planejamento ambiental visando à sustentabilidade e melhor gestão dos recursos 

naturais e o desenvolvimento de atividades econômicas. 

 

Palavras chaves: Silvicultura, Modelagem Espacial Dinâmica, Mudança de Uso e 

Cobertura



 
 

ABSTRACT 

 

 

The constant changes in the landscape significantly change the local dynamic 

not only in the environmental context, but also socio-economic. The Vale do 

Paraíba paulista is marked by great changes linked to economic cycles 

Brazilians who moved the region into a vast mosaic of grasslands, forest 

fragments and urban area. Temporal studies about use and land cover allow to 

observe these changes and assess the impacts generated by them. Is the 

replacement of extensive areas of Atlantic forest to the Eucalypt monoculture 

that has high development and is constantly expanding in the Valley. Such a 

conversion of use has consequences in the Region, such as causing forest 

fragmentation on biodiversity loss, water and soil quality, increasing the rates of 

erosion. Analyses like these are important for the management of natural 

resources. The possibility of developing simulation scenarios for change of use 

and coverage of the Earth is crucial for a sustainable and efficient public 

management. Targeting these issues the present study seeks to design future 

scenarios taking into consideration different social, economic and environmental 

issues, from analysis of the dynamics of expansion of forestry in Vale do 

Paraíba. The scenarios created can be classified as "current" that maintains the 

same standards of changes observed period (2000-2005); "Optimistic" that 

reduces conversion rates for forestry and pasture, with consequent increase of 

the most vegetated areas; and "Pessimistic" that deforestation rates lever from 

the growth of eucalyptus and pasture crops. The development of future 

scenarios of 2010 to 2050 in spatial modeling platform proved effective, 

showing trends and pre provisions land use transitions being possible to use the 

results to environmental planning for sustainability and improved management 

of natural resources and the development of economic activities. 

  

Key words: Forestry, Spatial Dynamic Modeling, change of Use and coverage 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional e o desenvolvimento econômico vêm 

transformando a décadas a paisagem no mundo todo. A intensificação de 

alguns processos, principalmente, aqueles ligados ao crescimento econômico, 

acarretam em significativas mudanças no uso do solo. Tais mudanças têm 

tornado mais frequente os estudos sobre elas. Os resultados obtidos são de 

grande importância para a gestão do ambiente fomentando ações estratégicas 

que podem vir a servir como propostas para um desenvolvimento adequado da 

economia que visa a preservação do meio ambiente, assim como sugerir 

políticas públicas e servir de base para a tomada de decisão. 

O Vale do Paraíba tem um histórico de alterações da paisagem muito 

expressivo, principalmente porque essa região está muito próxima a duas 

grandes capitais brasileiras, o Rio de Janeiro e São Paulo. Tal proximidade se 

tornou estratégica principalmente para o setor produtivo que teve suas 

atividades alavancadas na região. 

 Atualmente, o Vale do Paraíba é um dos locais onde se registra uma das 

maiores concentrações do cultivo de eucaliptos no território brasileiro. Este fato 

pode ser explicado pela influência exercida das indústrias de papel e celulose e 

a sua eventual demanda de produção. Identificar e analisar essas áreas é de 

suma importância para a gestão territorial e principalmente para a conservação 

da Mata Atlântica, bioma este, altamente degradado em virtude dos ciclos 

econômicos brasileiros. O cultivo de eucaliptos em vastas áreas da 

mesorregião e com objetivo econômico tem trazido severas conversões de uso 

do solo. Por se tratar de uma monocultura são visíveis as consequências à 

biodiversidade, ligada também ao fato dessas atividades estarem 

fragmentando a floresta e eliminando os corredores ecológicos, o que acarreta 

no impedimento do fluxo gênico da fauna e flora. 

O desenvolvimento desse cultivo em extensas áreas rurais acontece 

desde meados do século XXI, trazendo novas oportunidades econômicas às 

áreas já consideradas degradadas do ponto de vista socioeconômico e 

ambiental (VIANNA et al., 2007). No entanto, o processo de colonização e 
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consolidação do território brasileiro pautado na exploração e substituição de 

áreas de florestas por agricultura, pecuária e mineração afeta negativamente a 

qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos (RIBEIRO et al., 2005), que 

a jusante servirá ao abastecimento de inúmeras cidades banhadas pelas águas 

do rio Paraíba do Sul (CARRIELLO; VICENS, 2011). 

Durante a sua fase de crescimento os eucaliptos demandam de uma 

maior quantidade de água. Nessa mesma fase que dura entre 5 a 7 anos, são 

feitos os cortes e a retroalimentação do ciclo de plantios, podendo causar 

mudanças nos ciclos hidrológicos da bacia. 

A presença ou ausência da cobertura vegetal é fator preponderante nos 

processos hidrológicos, especialmente nas variações das taxas de infiltração e 

escoamento. A intensa ação humana no decorrer de diversos ciclos 

econômicos sobre a região resultou em uma intensa devastação das florestas, 

que outrora formou um complexo mosaico no Vale do Paraíba constituído de 

pastos, fragmentos florestais e áreas urbanas (CAMARINHA et al., 2011) 

Os estudos multitemporais em volta da mudança de uso e cobertura da 

terra permite observar, detectar, mapear e quantificar as alterações ocorridas 

em uma dada região em diferentes anos. Isso tudo é possível através da 

utilização do geoprocessamento e de técnicas de sensoriamento remoto, que 

se tornaram grandes ferramentas para o monitoramento ambiental. O avanço 

desses estudos e ferramentas permite hoje não só analisar o passado e 

presente, mas como fazer proposições futuras, a fim de simular como a área 

estudada estará daqui a alguns anos, levando em consideração aspectos 

ambientais e socioeconômicos. 

Segundo Assis et al., (2010) a construção de modelos que sejam capazes 

de representar a interação entre os diversos atores envolvidos e suas relações 

com trajetórias de mudanças de uso da terra são de grande interesse. 

O desenvolvimento de modelos espaço-temporais, nos quais o estado 
ou atributo de certa localização geográfica muda com o passar do 
tempo em resposta a um conjunto de forças motoras é um pré-
requisito crucial para a modelagem ambiental e, portanto, abre uma 
vasta gama de possibilidades para a representação dos fenômenos 
dinâmicos (SOARES-FILHO; RODRIGUES; COSTA, 2009). 
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A construção de cenários futuros levando em consideração fatores que 

influenciam a dinâmica regional sejam eles variáveis geográficas e/ou 

socioeconômicas permitem simular situações de uso e cobertura do solo que 

visam à representação do espaço em longo prazo, de modo a auxiliar à tomada 

de decisão futura, a minimização e mitigação de impactos e ainda servir de 

suporte ao zoneamento ecológico econômico e gestão urbana. Contudo, a 

construção dos modelos conhecidos como LUCC (Land Use Cover and 

Change) são altamente complexos e também possuem as suas limitações, 

uma vez que os resultados trazem uma tendência futura de mudanças baseada 

em acontecimentos anteriores. Sendo uma representação aproximada da 

realidade que poderão ou não ocorrer. 

São inúmeras as contribuições da pesquisa que podem proporcionar a 

análise cronológica de um ambiente e assim concluir sobre as mudanças 

ocorridas no local e analisar as suas consequências. As simulações futuras de 

uso e cobertura permitirão prever predisposições de mudanças e identificar os 

agentes determinantes para originar as alterações. No entanto, considera-se o 

auxílio à gestão territorial, seja ele a nível municipal, estadual ou federal como 

a contribuição de maior relevância no estudo, visto que os resultados aqui 

obtidos poderão servir de base para uma gestão mais eficiente que vise o 

desenvolvimento sustentável. 

A incorporação de informações sobre a dinâmica de uso e ocupação da 

terra atrelada a dados socioeconômicos e posteriormente a elaboração de 

modelos, permitirá o planejamento de ações mais eficazes na região a partir de 

dados e ferramentas disponibilizados gratuitamente. 

 Por fim, esse estudo se propõe a analisar a dinâmica espacial das 

mudanças de uso e cobertura da terra na Mesorregião do Vale do Paraíba 

paulista, com ênfase na cultura de eucaliptos de modo a desenvolver cenários 

futuros para a região até 2050, se baseando nos seguintes pressupostos: 

 A demanda da cultura de eucaliptos continuará se expandindo 

conforme o período entre 2000 e 2005; 

 Superaquecimento da economia aumentando a demanda de 

papel e celulose. Possibilitando a rápida ascensão do plantio de 
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eucaliptos elevando as taxas de desmatamento e crescimento 

das atividades agropecuárias fortificando o crescimento dos 

pastos. 

 Enfraquecimento do setor produtivo, aumento da fiscalização em 

áreas de Unidades de Conservação e Áreas de Preservação 

Permanente, restrigindo essas áreas para determinados usos, 

favorecendo a diminuição das taxas de desmatamento com altos 

índices de regeneração florestal e retardamento da expansão da 

silvicultura 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Dada a relevância do tema apresentado, o objetivo geral desta pesquisa 

visa a construção de cenários futuros de mudanças de uso e cobertura do solo 

para a mesorregião, com o intuito de identificar as áreas com presença de 

eucaliptos e analisar as transformações ocorridas na paisagem juntamente com 

as suas consequências para a conservação da Mata Atlântica, utilizando como 

base os mapas temáticos de uso e cobertura do solo dos anos de 2000 e 2005 

com o auxílio de geoprocessamento, sensoriamento remoto e uma plataforma 

de modelagem dinâmica espacial. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Localizar as áreas de plantio de eucalipto a partir de mapas 

temáticos de uso e cobertura da terra multitemporais para que 

seja possível analisar a dinâmica espacial desta cultura 

 Identificar variáveis que exerçam influência na cultura de eucalipto 

para que sejam aplicadas como forças motoras no processo de 

modelagem 
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 Construir modelos de simulação de mudança de uso e cobertura 

da terra até 2050 como subsídio para analisar o comportamento 

dos múltiplos usos e como as mudanças na paisagem alterarão o 

contexto territorial da mesorregião a longo prazo simulando 

diferentes situações ambientais e econômicas. 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO 

 

A área de estudo (Figura 1) compreende as microrregiões de Bananal, 

Campos de Jordão, Caraguatatuba, Guaratinguetá, Paraibuna/Paraitinga e São 

José dos Campos, que foram agrupadas dessa maneira levando em 

consideração os aspectos econômicos, históricos e sociais dos municípios que 

as compõe. Juntas elas formam para fins de planejamento a Mesorregião do 

Vale do Paraíba paulista1.  Estando situado na porção leste de São Paulo, 

entre as Serra da Mantiqueira, ao norte, e a Serra do Mar, ao sul, o Vale do 

Paraíba paulista apresenta áreas de Mata Atlântica com grandes fragmentos 

do bioma preservados.  

                                            
1
 Devido as características físicas, econômicas e sociais do município de Ilha Bela, ele 

não é englobado neste estudo. 
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Figura 1. Mapa da área de estudo - Mesorregião do Vale do Paraíba Paulista. 
Fonte: Elaboração Própria 

 

2.1.1. ASPECTOS FÍSICOS 

 

A região possui clima tropical com verões chuvosos e inverno seco. Os 

meses de dezembro, janeiro e fevereiro possuem as maiores taxas de 

precipitação, enquanto, junho, julho e agosto são os meses mais secos do ano 

(CPTEC, 2010). Carriello (2012) afirma que em grandes bacias outras 

influências como geologia, vegetação, tamanho das bacias e relevo influenciam 

mais a precipitação. Fenômenos como El Niño e La Niña diminuem e 

aumentam, respectivamente, os valores da resposta hidrológica da bacia 

(CARRIELLO; SOARES; FERREIRA, 2005; CARRIELLO, 2004; CARRIELLO 

et al., 2006). 

A região está localizada no bioma Mata Atlântica, que apresenta alto grau 

de biodiversidade e endemismo e está entre os biomas mais ameaçados do 
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planeta, estando bastante fragmentado pela intensa ocupação e desmatamento 

(CARRIELLO; VICENS, 2011).  

Este bioma possui de acordo com S.O.S Mata Atlântica (2006), 20.000 

espécies de plantas sendo 40% endêmicas. Segundo os dados da Fundação 

S.O.S Mata Atlântica e do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), 

em 2012 haviam no Vale do Paraíba paulista cerca de 363.309,11 hectares de 

Mata, ocupando assim 22,75% do território da mesorregião (Figura 2).  

 

Figura 2. Remanescente florestal da Mata Atlântica em 2012. Fonte: 
Elaboração Própria 

. 

A região possui um relevo muito acidentado com colinas e montanhas de 

mais de 2.000 metros nos pontos mais elevados e pouquíssimas áreas planas. 

Há uma predominância de solos do tipo argissolos vermelho-amarelo, 

latossolos e cambissolos. São encontrados também rochas ígneas e 

metamórficas associadas as grandes serras longitudinais, e por rochas 

sedimentares associadas a relevos colinosos e as planícies aluvionares 

(CAMARINHA et al., 2011). 
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2.1.2. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

A produção de café no Vale do Paraíba – trecho paulista -, trouxe 

prosperidade econômica para a Mesorregião, a política de defesa do preço do 

café já no período de decadência da produção manteve o fluxo de capital para 

a região do Vale (RICCI, 2006). A decorrência das dificuldades do setor 

agrícola começa a dar espaço à instalação de indústrias na região (VIEIRA, 

2009). A inauguração da ferrovia em 1875 e 1877 facilitou o contato com as 

duas capitais, o que incentivou as novas atividades econômicas, contribuindo 

para a urbanização e a consolidação da nova vocação regional, a atividade 

manufatureira, voltada para atender às demandas dos grandes centros urbanos 

(RICCI, 2006). 

Para Ricci (2003) a industrialização no Vale do Paraíba se desenvolveu 

em três fases distintas: 

 1881 e 1914: caracterizada por uma progressão lenta e contínua 

da atividade, com presença de pequenos estabelecimentos, 

predominantemente fábricas de produtos têxteis, alimentares e 

cerâmicas; 

 1914 a 1943: grande ascensão de estabelecimento de 

transformação de produtos agropecuários, minerais não metálicos 

e têxtis, principalmente nos municípios de Taubaté e 

Guaratinguetá; 

 Após a Segunda Guerra Mundial: extraordinário desenvolvimento 

depois da inauguração da rodovia Presidente Dutra e construção 

da Usina Siderúrgica em Volta Redonda, e nos municípios de São 

José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Jacareí, 

Guaratinguetá, Cruzeiro e Caçapava devido as indústrias 

modernas de metalurgia e mecânica. 

Com o declínio do ciclo do café, as grandes propriedades desse cultivo 

começaram a dar espaço para o desenvolvimento e consolidação das 

atividades de silvicultura. 
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A mesorregião estudada engloba 39 municípios, que juntos possuem 

aproximadamente 2 milhões de habitantes. A análise acima do crescimento 

populacional observado, por Carriello (2012), permite afirmar que as maiores 

taxas de crescimento são concentradas nos municípios próximos a Rodovia 

Presidente Dutra, responsável pela ligação entre as cidades do Rio e São 

Paulo e também nos municípios costeiros devido ao seu potencial turístico. 

Os municípios possuem características bem peculiares e uma economia 

bastante diversificada. O setor primário é baseado na agricultura de arroz, 

silvicultura e na produção de leite, enquanto o secundário é representado pelas 

indústrias automotivas, bélicas e aérea, sendo este setor o responsável por 

grande parte da renda dos munícipes (CARRIELLO, 2012). Outras atividades 

realizadas na região cabem ao turismo, tanto o ecológico quanto o religioso. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Objetiva-se aqui conceituar brevemente os principais temas que 

fundamentam este estudo e que foram divididos em tópicos de interesse. 

 

3.1. MUDANÇA DE USO E COBERTURA 

 

Mudança de uso e cobertura pode ser entendida como as transformações 

quantitativas em uma certa região, causando aumentos ou diminuições de um 

dado tipo de uso do solo (BRIASSOULIS, 2000). Ainda de acordo com a 

autora, a mudança de uso pode envolver não apenas a sua conversão para 

outro como também modificações no padrão de desenvolvimento de um 

mesmo uso, modificando o sistema formador da paisagem. 

Comumente é encontrado na literatura os termos cobertura do solo e uso 

do solo que se diferem no contexto prático e teórico. Para Turner; Meyer; Skole 

(1994) cobertura do solo pode ser entendida como a caracterização biológica, 

física e química da superfície terrestre, podendo-se considerar as pastagens, 
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florestas e/ou áreas construídas, ao passo que o uso da terra é referente as 

designações humanas associadas as suas atividades, por exemplo, silvicultura 

e pecuária. Estando assim diretamente relacionado as ações antrópicas e 

pelos seus fatores socioeconômicos. 

Mudanças no uso e cobertura da terra vêm ocorrendo a décadas em 

escala global fortalecidas pelo crescimento populacional e econômico. Os 

múltiplos usos sob um mesmo espaço ocasionam em divergências de 

interesses e consequentes impactos ao meio. A busca por espaço para a 

produção agrícola e para expansão urbana promoveu o desmatamento 

expressivo em grandes áreas, principalmente a partir da década de 70 quando 

os processos de industrialização e urbanização foram intensificados, o que 

provocou em sequência a fragmentação florestal, especialmente na Mata 

Atlântica. A maneira como se dão essas mudanças podem trazer severos 

impactos ao meio ambiente, principalmente com relação à preservação e 

conservação ambiental. A alta amplitude dessas mudanças sob o ambiente 

denota em estudos que visam compreender essas alterações e propor medidas 

que minimizem ou mitiguem os impactos e danos por eles causados. Assim, 

analisar as mudanças de uso e cobertura são fundamentais ao 

desenvolvimento de cenários que visem à sustentabilidade local e regional 

(BENEDETTI, 2010). 

Entender a dinâmica em escala espacial e temporal é primordial para se 

pontuar as forças motoras das mudanças de uso e também as pressões 

exercidas sobre os recursos naturais em virtude das atividades desenvolvidas 

no local. 

A crescente demanda industrial no Vale do Paraíba originou diversas 

mudanças ao longo do tempo no que tange o uso e cobertura do solo. Essas 

dinâmicas podem ser analisadas a partir de técnicas de sensoriamento remoto2 

que permitem a interpretação de imagens de satélite possibilitando a criação de 

uma série histórica de mudanças. O uso de técnicas de Sensoriamento Remoto 

permitirá o mapeamento de uma determinada área da superfície terrestre 

                                            
2
 É definido com a utilização conjunta de modernos sensores, equipamentos, aeronaves, 

espaçonaves etc., com objetivo de estudar o ambiente terrestre através do registro e da análise 
das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias componentes do planeta 
Terra em suas mais diversas manifestações (NOVO, 2010) 
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propiciando a realização de um inventário sistemático da superfície, 

classificando os diferentes usos (SABINS, 1999). Quando realizado múltiplos 

mapeamentos temporais é possível identificar a dinâmica e tendências de 

mudanças espaciais de uso e cobertura da terra. 

 

3.2. MODELAGEM ESPACIAL DE USO E COBERTURA 

 

A modelagem espacial de uso e cobertura vai além de uma análise 

temporal entre presente e passado, possibilitando a simulação de mudanças 

que irão ocorrer no futuro. Esse novo olhar em cima de modelos se torna uma 

importante ferramenta para a gestão ambiental, principalmente por permitir a 

modelagem dinâmica de alguns fenômenos, 

já que o geoprocessamento enfatizou a representação de fenômenos 
espaciais no computador de forma estática, devido a utilização de 
mapas em SIG’s (Sistema de Informação Geográfica), tornando um 
desafio o desenvolvimento de técnicas e abstrações que sejam 
capazes de representar adequadamente fenômenos espaço-temporais 
dinâmicos (PEDROSA; CÂMARA, 2004). 

 

Um modelo é uma representação aproximada para um sistema real e o 

processo de modelagem é um balanço de precisão e simplicidade (FINKLER, 

2003). A modelagem dinâmica procura transcender as limitações atuais da 

tecnologia de geoprocessamento, fortemente baseada numa visão estática e 

bidimensional do mundo (BURROUGH, 1998; PEDROSA; CÂMARA, 2004).  

Os avanços desses estudos permitiram o desenvolvimento de 

ferramentas que buscam quebrar essa visão estática e bidimensional citada 

anteriormente. O Dinamica-EGO, por exemplo, é um software de modelagem 

espacial desenvolvido pelo Centro de Sensoriamento Remoto (CSR), 

pertencente ao Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas 

Gerais, que permite entre tantas outras aplicações, a construção de modelos 

de simulação de mudanças de uso e cobertura da terra a partir da inserção de 

dados espacializados no formato raster e/ou variáveis que influenciam o 

fenômeno estudado. Frente as informações ambientais e socioeconômicas, o 
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Dinamica ainda permite a construção de cenários futuros para a área de estudo 

o que contribui efetivamente na gestão pública, tomada de decisão e na busca 

por medidas mitigadoras e preventivas a possíveis impactos oriundos de 

atividades pré-existentes no local. 

O aplicativo é baseado em simulação discreta e em autômatos celulares, 

utilizando como parâmetros de entrada, mapas temáticos da paisagem 

originados de dados de sensoriamento remoto e representados por uma matriz 

(BENEDETTI, 2010). 

Existem diferentes formas de representações de células em autômatos 

celulares (Figura 3). Sobre cada célula de um autômato celular são aplicadas 

regras de transição que determinam quando e porque o estado de uma célula 

se altera, seja de forma qualitativa ou quantitativa (PEDROSA; CÂMARA, 

2004). 

 

Figura 3. Representações de células em autômatos celulares. Fonte: Pedrosa 
e Câmara (2004) 

 

Nesses modelos o estado de cada célula depende de seu estado prévio e 

de um conjunto de regras de transição de acordo com sua vizinhança, sendo 

todas as células atualizadas simultaneamente a passos discretos de tempo 

(BURROUGH, 1998; SOARES-FILHO; ARAÚJO; CERQUEIRA, 2001). 

 

3.3. SILVICULTURA NO VALE DO PARAÍBA 

 

Historicamente a ocupação do Vale do Paraíba foi caracterizada pela 

derrubada de grandes áreas de floresta para o plantio de café. Atualmente, 
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grandes regiões têm sido transformadas em áreas de cultivo de eucaliptos, 

dando continuidade às alterações do bioma original. O Vale do Paraíba possui 

um grande parque industrial e apresenta notórias concentrações da cultura de 

eucaliptos, sobretudo no âmbito nacional, onde se evidenciam as maiores 

concentrações de tal atividade sob o território brasileiro (REZENDE; 

CARRIELLO; RODRIGUEZ, 2015). Tal fato pode vir a provocar inúmeras 

mudanças no ambiente, incluindo a fragmentação de áreas de Mata Atlântica e 

empobrecimento do solo em decorrência do desmatamento de grandes áreas 

que serão destinadas a estas plantações. 

Esse contexto é justificado por Freitas Junior; Marson; Solera (2012) 

como sendo o resultado de um longo processo histórico baseado em 

investimentos técnicos, científicos, financeiros e legais construindo assim um 

cenário favorável ao desenvolvimento e consolidação do setor produtivo 

baseado no cultivo de eucaliptos. 

Segundo esses autores, os primeiros plantios de eucalipto no Vale do 

Paraíba paulista se deram em 1965, com o início da Política de Incentivos 

Fiscais. Essa política foi um fato indutor para o desenvolvimento da indústria 

florestal brasileira e propiciou um aumento abrupto na oferta de madeira 

beneficiando primeiramente as indústrias de papel e celulose (TUOTO; 

HOEFLICH, 2008) 

Muitas são as condicionantes responsáveis pela inserção e 

desenvolvimento da silvicultura de eucaliptos no Vale do Paraíba. Algumas 

dessas condições foram citadas por Freitas Junior; Marson; Solera (2012) são 

elas: 

 Infraestrutura viária industrial instalada adequada a produção e 

comercialização da matéria-prima e dos derivados de eucaliptos; 

 Amplo espaço territorial ocupado com formações vegetais 

abertas, como pastagens, possibilitando a conversão de uso, 

introduzindo assim o plantio de eucaliptos; 

 Extensas áreas rurais subaproveitadas e desvalorizadas; 

 Áreas rurais pouco povoadas, caracterizadas por grandes “vazios 

demográficos”; 
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 Condições climáticas propícias ao desenvolvimento de árvores 

com temperaturas elevadas, sem ocorrência de geadas e chuvas 

bem distribuídas durante o ano; 

 Municípios estagnados economicamente, com baixo investimento 

em outros setores produtivos;  

 Política de incentivos fiscais difundida na região; 

 Proximidade com grandes centros econômicos, possibilitando a 

rápida ligação entre as áreas de cultivo e os locais de consumo; 

 Proximidades entre as áreas de cultivo e as plantas industriais. 

 

Mapas temáticos de uso e cobertura da terra se mostram como forte 

aliado para a identificação de áreas de silvicultura na região estudada. Sendo 

assim, através da análise cronológica sobre o uso e cobertura na área em 

estudo é possível identificar o desenvolvimento e a distribuição desta cultura no 

local. 

Como evidenciado o cultivo de eucaliptos ocorre a décadas no Vale do 

Paraíba de forma intensa devido as suas características ambientais e 

econômicas. O estudo de Neves, Carriello, Rodriguez (2013), baseado em uma 

análise cronológica entre 1986 e 2010 permite aferir que esta atividade 

econômica tem se expandido de forma gradativa a partir do ano 2000. Entre 

1990 e 1995 foram registradas as menores taxas de cultivo de eucalipto, 

totalizando em média 52.216 hectares (Gráfico 1). Apesar das regressões 

evidenciadas na década de 90, muito embora justificado por questões 

econômicas, as taxas de expansão são maiores, confirmando assim a 

potencialidade de crescimento desta atividade sob a região. 
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Gráfico 1. Série Histórica - Áreas de Silvicultura em hectares da mesorregião 
do Vale do Paraíba paulista 

 

Fonte: Neves; Carriello; Rodriguez (2013) 

 

As indústrias locais exercem grande influência na Mesorregião, 

principalmente as de papel e celulose que movimentam a economia regional. 

Isso se torna evidente quando se toma conhecimento dos dados oriundos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que mostram a quantidade 

produzida na silvicultura por tipo de produto na mesorregião do Vale do 

Paraíba paulista (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Destinação da produção na silvicultura por tipo de produto  

 

Fonte: Censo Agropecuário – IBGE 

Notoriamente, é inegável a participação das indústrias de papel e celulose 

na cultura de eucaliptos. Ao longo do período de 1990 a 2015 observa-se que 

em média 92,4% da madeira em tora produzida foi destinada para a produção 

de papel e celulose evidenciando como esse setor atua na região e influencia a 

economia regional. Essa influência ultrapassa as fronteiras regionais, uma vez 

que Marques (2015) observou que a produção brasileira de madeira na 

silvicultura passou de 32 milhões de m³ em 1990 para 74 milhões de m³ em 

2012. Mostrando assim o quão atuante são essas empresas no país, 

sustentado muitas vezes pelo mercado exterior. Em particular, no Vale do 

Paraíba paulista em 2005 a produção de madeira em tora corresponde a 

998.362 m³ configurando-se a menor taxa durante todo o ciclo estudado, já em 

1990 esse cenário é bastante diferente e totaliza 1.854.778 m³, desses 

1.784.882 m³ foram destinadas a produção de papel e celulose, ou seja, mais 

de 96% da produção foi destinada a esta finalidade. 

Quando comparado com a série histórica das áreas plantadas de 

eucaliptos percebe-se que há um declínio tanto da produção de madeira em 
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tora quanto na área de silvicultura entre os anos de 1990 e 1995, enquanto no 

período que compreende os anos de 2000 e 2005 já houve um aumento da 

área plantada ao passo que a produção de madeira em tora se reduz 

drasticamente. O cenário novamente é alterado em 2010, quando há um 

acentuado aumento da produção de madeira e uma pequena expansão da 

área plantada de eucalipto.  

Diante desse mercado, destacam-se duas microrregiões, a de São José 

dos Campos e de Paraibuna/Paraitinga. Elas apresentam as maiores médias 

em metros cúbicos de madeira em tora destinadas às indústrias de papel e 

celulose. A Figura 4 mostra como se dá a distribuição da produção de 

silvicultura por microrregiões. Tal distribuição está muito correlacionada ao 

processo histórico peculiar de cada microrregião. 

 

Figura 4. Quantidade produzida na silvicultura para papel e celulose por 
microrregiões. Fonte: Elaboração Própria 

 

A dinâmica até aqui observada denota em uma expansão das atividades 

de silvicultura originada da demanda industrial. Os mapas de uso e cobertura 
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permitem uma gama de análises em cima dos seus resultados, desta forma 

objetivou-se aqui não apenas identificar as áreas desse cultivo, como também, 

criar diferentes abordagens sobre elas. Foi de suma importância à elaboração 

de uma série histórica para a região, haja vista, que a partir dela foi possível 

identificar a expansão de silvicultura no Vale do Paraíba. Nesse momento, 

busca- se avaliar e compreender como têm se dado esse desenvolvimento de 

plantações de eucaliptos identificando quais áreas/classes estariam sendo 

convertidas nesse cultivo. Esse passo é importante para avaliar como tais 

conversões podem estar modificando e impactando o meio (Tabela 1). 

Tabela 1. Áreas transformadas em silvicultura ao longo de 25 anos 

Classes Temáticas 

Períodos de Transformação     

1986  
1990 

1990 
1995 

1995 
2000 

2000 
2005 

2005 
2010 Total % 

Agricultura 

Silvicultura 

393,1 16,98 215,57 340,1 177,42 1143,17 0,67 

Área Urbana 0 0 0 0 0 0 0 

Corpos Hídricos 87,2 44,43 75,24 86,57 323,4 616,84 0,36 

Não Classificada 0 672,94 1698,83 151,15 48,55 2571,47 1,51 

Pastagem 13780,88 8919,55 8112,46 18612,08 19334,02 68758,99 40,43 

Solo Exposto 269,9 17,69 0 - 0 287,59 0,17 

Queimada - 2,12 68,79 - 0,16 71,07 0,04 

Vegetação 16631,2 22905,55 16582,53 17576,62 22907,04 96602,94 56,81 

Total 31162,28 32579,26 26753,42 36766,52 42790,59 170052,07 100 

Fonte: Autora, 2016 

Na primeira coluna encontram-se as classes temáticas que foram 

cruzadas com uma determinada classe posteriormente e na segunda encontra-

se a classe na qual as classes da primeira coluna foram transformadas. Ou 

seja, nessa tabela é possível ver as classes de vegetação, pastagem e 

agricultura, por exemplo, que foram transformadas no período seguinte em 

silvicultura. As extensas áreas de pastagem caracterizadas pela vegetação 

aberta facilitam a sua conversão, essa propensão revela o por que expressivas 

áreas de pastagem estariam sendo convertidas, não obstante nesse histórico 

de transformação a vegetação é a que mais se mostra suscetível as mudanças, 

dando lugar ao cultivo de eucaliptos. Mais da metade da área convertida em 

silvicultura provém de áreas de vegetação contabilizando 56,81% do espaço 

transformado, o que mostra que a Mata Atlântica vem sendo convertida em 

silvicultura de maneira abrupta nesta região, mesmo sendo um bioma tão 



28 
 

ameaçado mundialmente pelas ações antrópicas. O Gráfico 3 indica as 

porcentagens das classes convertidas em silvicultura ao longo do período 

estudado e permite a melhor visualização dos resultados. 

 

Gráfico 3. Porcentagem das classes convertidas em silvicultura ao longo de 25 
anos 

 

Fonte: Autora, 2016 

 Essa tendência de conversão entre vegetação e pastagem em 

silvicultura, foi maior entre os anos de 2005 e 2010, quando 22.907 ha de 

vegetação e 19.334 ha de pastagem foram convertidos em silvicultura. É neste 

período que se encontra a maior área total modificada, compreendendo 

42.790,59 ha do território. A Figura 5 exemplifica essa situação de conversão. 

Em verde escuro estão representadas as áreas de vegetação e em verde claro 

a silvicultura, ambos no ano de 2000. Já a área em amarelo denota nas áreas 

de vegetação convertidas em silvicultura em 2005.  
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Figura 5. Áreas de conversão de uso e cobertura. Fonte: Autora, 2016. 

 

Frente aos resultados há uma grande perda de florestas evidenciadas nas 

correlações, o que salienta a intensificação do desmatamento, fragmentando a 

vegetação e a conversão de uso para silvicultura para atender a frequente e 

crescente demanda das indústrias de papel e celulose regionais, Gerando 

significativos impactos ao local, como por exemplo, “ a fragmentação das áreas 

de Mata Atlântica remanescente e o possível rebaixamento dos lençóis 

freáticos, além do empobrecimento do solo em grandes áreas” (NEVES; 

CARRIELLO; RODRIGUEZ, 2013), além da perda da biodiversidade 

característica. 

Além disso, destaca-se a acentuada mudança no que diz respeito ao 

número de estabelecimentos e áreas de silvicultura (Tabela 2). Essas 

mudanças indicam um processo de pulverização das culturas de eucalipto na 

área de estudo. 

Tabela 2. Número de estabelecimento e áreas de lavoura permanente de 
silvicultura e exploração florestal 

  1995 2006 

Grupo de atividade econômica N.E (u)* A.E (ha)** N.E (u) A.E (ha) 

Silvicultura e Exploração Florestal 27 75.447 196 90.961 
 
*Número de Estabelecimentos (Unidades) 
**Área dos Estabelecimentos (Hectares) 
Fonte: Censo Agropecuário e Pesquisa Agrícola Municipal – IBGE 
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Entre os anos de 1995 e 2006 houve um aumento do número de 

estabelecimentos e áreas de lavoura permanente de silvicultura e exploração 

florestal de 27 para 196, correspondendo a 169 propriedades a mais que no 

ano de 1995. Em contrapartida esses estabelecimentos tiveram a sua área em 

hectares reduzidas de 2.784 ha em média para 462 ha, o que pode ter 

possibilitado a produção de silvicultura em pequenas propriedades, indicando 

uma maior fragmentação da silvicultura e consequentemente da Mata Atlântica. 

Como já destacado anteriormente, as atividades de silvicultura vem se 

desenvolvendo ao longo do tempo principalmente sobre extensas áreas de 

vegetação o que acarreta na fragmentação das florestas, processo este capaz 

de comprometer toda a biodiversidade do local, ocasionando mudanças a 

médio e longo prazo. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. MATERIAIS 

 

Para a realização deste estudo foram utilizados um conjunto de dados 

pertinentes para o alcance dos objetivos propostos. Esses dados sejam eles, 

vetoriais, matriciais e tabulares, são provenientes de diversas entidades que 

disponibilizaram gratuitamente tais informações (Quadro 1). 

Além disso, para a realização dos procedimentos que serão adotados na 

metodologia são utilizados: 

 ArcGis 10.2. – Sistema de Informação Geográfica desenvolvido 

pela ESRI, objetivando a realização de análises temporais, 

cálculo de área, sistematização de informações e elaboração de 

mapas temáticos. Apesar de ser pago existem outros SIGs 

gratuitos capazes de realizar as mesmas operações e substitui-lo 

viabilizando economicamente a pesquisa. 

 DinamicaEGO – Plataforma de modelagem dinâmica ambiental 

desenvolvido no Centro de Sensoriamento Remoto da 
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Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (SOARES-FILHO; 

RODRIGUES; COSTA, 2009) para a construção de modelos de 

simulação de mudanças de uso e cobertura. 

Quadro 1. Relação da base de dados utilizada 

NOME  
ANO DE 

PRODUÇÃO 
ESCALA/     

RESOLUÇÃO 
FONTE 

Classificação de Uso e 
Cobertura da terra 

1986 

30 metros 

Desenvolvidas no projeto de 
Iniciação Científica intitulado: 

"A expansão da cultura de 
eucaliptos na região do Vale 
do Paraíba e suas relações 

com as características 
hidrológicas da bacia" 
(NEVES; CARRIELLO; 
RODRIGUEZ, 2013) 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

Imagens de satélite do 
Landsat 5 - Sensor TM, 

com órbitas 218 e 219 no 
ponto 76, utilizando as 
bandas 3 (vermelho), 4 

(infravermelho próximo) e 5 
(infravermelho médio) 

1986 

30 metros 
Catálogo de Imagens do 

Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais - INPE 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

Limites administrativos 2014 1/250.000 
Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE 

Cobertura Vegetal     Ministério do Meio Ambiente 

Unidades de Conservação     Ministério do Meio Ambiente 

Pedologia (Tipos de Solo)     AMBDATA - INPE 

Hidrografia 2015 1/250.000 
Base Cartográfica Contínua 
do Brasil - IBGE 

Altitude   90 metros 
Modelo Digital de Elevação - 
SRTM 

Declividade   90 metros 
Modelo Digital de Elevação - 
SRTM 

Área de Preservação 
Permanente 

  90 metros 
Delimitada a partir do Modelo 
Digital de Elevação - SRTM 

Rodovias 2015 1/250.000 
Base Cartográfica Contínua 
do Brasil - IBGE 

Dados Socioeconômicos 1990 a 2015 - 

Censo Agropecuário, Censo 
demográfico e outras 
pesquisas do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística 
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4.2. MODELO DE SIMULAÇÃO DE MUDANÇA DE USO DA TERRA 

 

Os modelos de simulação de mudanças da paisagem podem ser 

utilizados para quantificar espacialmente as transições de uso e cobertura do 

solo ao longo de um determinado período de tempo e investigar a influência de 

variáveis próximas nessas transições (KAWASHIMA et al., 2015), podendo 

identificar padrões de mudanças e seus impactos no meio ambiente. A 

projeção futura permite estimar e representar tendências futuras de mudanças 

baseadas em aspectos ambientais e socioeconômicos criando diversas 

situações para os cenários futuros.  

Os cenários são construídos no Dinamica EGO a partir da proposta 

metodológica de Soares Filho; Rodrigues; Costa (2009). Os modelos baseados 

em autômatos celulares permitem o melhor entendimento dos mecanismos 

causais e processos de desenvolvimento dos sistemas ambientais e 

determinando como esses sistemas se comportam e evoluem diante de 

diferentes cenários socioeconômicos, políticos e ambientais (RODRIGUES; 

SOARES-FILHO; COSTA, 2007). Estes por sua vez irão possibilitar a 

antecipação de ações públicas em virtude as ocorrências de fenômenos, como 

os de mudanças de uso e cobertura do solo (XIMENES et al., 2008), 

aumentando a eficiência na gestão e planejamento territorial e ambiental. 

 

4.2.1. DINÂMICA DE USO E COBERTURA – 2000 E 2005 

 

Projetar cenários futuros requer conhecimento prévio da região 

identificando a dinâmica local a partir da análise espacial dos mapas de uso e 

cobertura do solo. Neste estudo foram cruzados mapas de uso e cobertura dos 

anos de 2000 e 2005 proporcionando a observação e identificação de 

mudanças. Esse período foi escolhido visando a validação da paisagem a ser 

simulada para o ano de 2010 uma vez que se tem o mapa real para esse 

mesmo ano.  



33 
 

Portanto, para entender a dinâmica regional e os múltiplos usos da terra, 

as classificações contendo sete diferentes classes temáticas descritas no 

Quadro 2 foram confrontadas a fim de se extrair as informações necessárias 

para a identificação de conversões de uso. 

Quadro 2. Descrição das classes temáticas de uso e cobertura mapeadas para 
os anos 2000 e 2005 

Classe Valor Descrição 

Agricultura 1 Áreas de cultivos agrícolas 

Corpos Hídricos 2 
Represas, lagos naturais e artificiais, trechos 
de drenagem e rios 

Não Classificada 3 

Contém áreas onde não foi possível 
identificar os objetos presentes na superfície 
devido a interferências das nuvens e áreas 
com sombras 

Pastagem 4 
Áreas potenciais para o desenvolvimento da 
criação de gados 

Silvicultura 5 
Áreas de cultivo de eucaliptos caracterizadas 
pela homogeneidade do padrão de plantio 

Áreas Urbanas 6 
Áreas construídas para ocupação urbana e 
aglomerados 

Vegetação 7 
Toda e qualquer área que dispõe de 
cobertura vegetal em todos os níveis 
sucessionais de formação florestal 

 

4.2.2. CALIBRAÇÃO 

 

Como já evidenciado é importante buscar entender a dinâmica de uso na 

região estudada e as quantificar permitindo aferir sobre mudanças futuras. 

Esse processo de reconhecimento também pode ser feito no Dinamica-EGO e 

ajuda na calibração do modelo. Para isso, são calculadas duas matrizes de 

transição (Figura 6) responsáveis por contabilizar o percentual de mudanças 

que ocorrem entre um tempo inicial (ano 2000) e final (ano 2005). Elas 

traduzem as taxas líquidas totais de mudanças através da matriz de passo 

único e as taxas anuais a partir da matriz de múltiplos passos. 
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Figura 6. Modelo elaborado no Dinamica EGO para o cálculo das matrizes de 
transição de passo único e múltiplos passos. 

 

O processo de calibração influencia diretamente nos resultados das 

futuras simulações, visto que ele seleciona o melhor conjunto de variáveis que 

buscam explicar as mudanças de uso e cobertura da terra ocorridas em um 

determinado período (DELANEZE, 2011) de forma a produzir o melhor ajuste 

entre os dados empíricos e a realidade observada (ALMEIDA, 2003). 

  Além da observação de mudanças ocorridas em um dado período a 

construção dos modelos necessita da identificação de agentes indutores que 

favorecem essas transições. A busca por esses agentes concentra-se em 

variáveis capazes de exercer influência sobre o cultivo de eucaliptos, onde são 

levados em consideração os aspectos físicos e ambientais. Essas variáveis 

podem ser classificadas quanto ao seu tipo: dinâmicas, quando mudam ao 

longo do tempo e, estáticas, que permanecem fixas, sem alterações durante 

todo o processo de modelagem, ou ainda quanto a sua função, podendo ser 

restritiva ou não. 

Elas por sua vez atuarão nos modelos a serem construídos de modo a 

influenciar positivamente ou negativamente a expansão de áreas de eucalipto. 

Para o correto funcionamento do modelo de simulação faz-se necessário a 

sistematização dos mapas de entrada, de modo, que eles possuam mesmo 

sistema de coordenadas e estejam no forma matricial, tendo o mesmo número 

de linhas e colunas uma vez que as análises de mudanças são feitas pixel a 

pixel.  
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As variáveis selecionadas são descritas abaixo para o seu melhor 

entendimento e enquadramento dentro dos processos que serão adotados. Ao 

todo foram escolhidas oito variáveis conforme apresentadas nas Figura 7Figura 

14.  

(a) Altitude 

A altitude (Figura 7) corresponde a diferença de altura em relação ao nível 

do mar, à medida que aumenta a altitude a temperatura diminui e isso pode ou 

não beneficiar um dado cultivo. Como evidenciado por Neves; Carriello; 

Rodriguez (2013) os eucaliptos se desenvolvem em diferentes níveis 

topográficos com predominância em áreas de vertentes. Essa variável se torna 

restritiva uma vez que a Lei nº 12.651 de 2012, define áreas acima de 1.800 

metros como áreas de preservação permanente – APP. 

 

Figura 7. Mapa de altitude da mesorregião do Vale do Paraíba paulista. Fonte: 
Elaboração Própria 

 

(b) Declividade 
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A declividade (Figura 8) é a inclinação da superfície do terreno em relação 

à horizontal. As áreas com maiores declives possuem alta capacidade de 

transporte e velocidade que são fatores responsáveis pela erosão (CREPANI et 

al., 2001), trazendo instabilidade ao terreno e se caracterizando como áreas 

bastante vulneráveis, principalmente quando desmatadas. As áreas declivosas 

dificultam a chegada de maquinários e a sua eventual ocupação. A Lei nº 6766 

de 1979 que dispõe sobre o parcelamento do solo qualifica o impedimento de 

parcelamento, uso e ocupação de áreas com declividade superior a 45º.  

 

Figura 8. Mapa de classes de declividade proposta pela Embrapa. Fonte: 
Elaboração Própria 

 

(c) Hidrografia 

Historicamente a ocupação e urbanização das primeiras cidades ocorreu 

as margens dos rios, onde também foram desenvolvidas atividades agrícolas. 

Na atual conjuntura econômica e social a agricultura é um dos maiores 

consumidores de água mundialmente e estar próximo dos rios beneficiam a 

produção. Sabe-se que as espécies de eucalipto tendem a consumir uma maior 
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quantidade de água do que as próprias florestas durante a sua fase de 

crescimento. É neste mesmo período que dura de 5 a 7 anos que ocorrem os 

cortes dos eucaliptos e a renovação dos cultivos o que mantém um ciclo de 

produção rápida e com elevados índices de consumo d’água. 

Consequentemente, a proximidade com os rios é benéfica do ponto de vista 

industrial, porém prejudicial ao meio ambiente visto que há perdas na qualidade 

e disponibilidade hídrica local.  

A hidrografia (Figura 9) é incorporada ao estudo em forma de mapa de 

densidade3, logo as áreas mais densas possuem maiores concentrações de 

cursos d’água. 

 

 

Figura 9. Mapa de Densidade Hidrográfica. Fonte: Elaboração Própria 

 

 

                                            
3
 Os mapas de densidade foram elaborados tanto para as variáveis de Hidrografia como 

para as Rodovias, com o objetivo de sanar eventuais perdas de representação ao converter 
esses dados que originalmente estão representados por linhas em dados matriciais com 
resolução espacial de 30 metros. 
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(d) Rodovias 

Um dos fatores importantes para a expansão do cultivo de eucaliptos no 

Vale do Paraíba foi a sua posição geográfica. A rápida ligação com as duas 

principais capitais brasileiras permite maior difusão da sua produção. A 

abertura de rodovias que ligam essas capitais aumentou o tráfego e a 

ocupação na região. Dessa forma a proximidade com as rodovias (Figura 10) 

se torna uma variável positiva à expansão dos cultivos uma vez que permite o 

rápido escoamento da produção, diminuindo custos e viabilizando 

economicamente a produção e extração vegetal. 

 

 

Figura 10. Mapa de densidade de rodovias. Fonte: Elaboração Própria 

 

(e) Tipos de Solos 

No Vale do Paraíba há uma predominância de três diferentes tipos de 

solos (Figura 11), o Cambissolo háplico caracterizado pela sua fertilidade 
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natural variável, apresentando como principais limitações para uso o relevo 

com declives acentuados, a pequena profundidade e a ocorrência de pedras na 

massa do solo; o Latossolo vermelho-amarelo associado aos relevos plano, 

suave ondulado e ondulado, com ocorrência em ambientes bem drenados, 

sendo muito profundos e utilizados na agropecuária; e o Argissolo vermelho-

amarelo que possui baixa a média fertilidade natural, sendo bastante utilizada 

para a cultura de cana de açúcar.  

Camararinha et al., (2011) em seu estudo realizado na Bacia do rio 

Paraíba do Sul no trecho paulista afirma que as condições de pastos 

abandonados e solos poucos espessos, como no caso dos cambissolos, 

propiciaram condições ideais para que a atividade de silvicultura se instalasse 

na região durante as últimas décadas. 

 

Figura 11. Mapa de Solos. Fonte: Elaboração Própria 

 

(f) Unidades de Conservação  
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As unidades de conservação (Figura 12) são agentes restritivas a 

expansão do cultivo de eucaliptos, por ser dividido em diferentes estágios de 

preservação, o grau de restrição variará de acordo com cada categoria. 

A Lei nº 9.985 de 2000, define Unidades de Conservação como sendo um  

“espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao 

qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. 

 As unidades são divididas em dois grupos com características 

específicas, (1) proteção integral, tem por objetivo básico preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais; (2) uso 

sustentável que visa compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 
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Figura 12. Mapa de Unidades de Conservação. Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

(g) Vegetação 

É explícito que grande parte da cobertura vegetal (Figura 13) do Vale do 

Paraíba tem sido convertida para dar espaço aos mais diversos tipos de uso. 

As mudanças na paisagem ocorrem significativamente sobre esses espaços 

com inegáveis funções ambientais. Apesar de tudo, parece haver uma 

desconsideração desses benefícios, ao qual corrobora para um aumento do 

desmatamento e desenvolvimento de atividades econômicas setoriais. 
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Figura 13. Mapa de Cobertura Vegetal. Fonte: Elaboração Própria 

 

(h) Área de Preservação Permanente em topos de morro 

As APPs estão diretamente relacionadas às funções ambientais que 

resultam em bens e serviços ligados à regularização da vazão, retenção de 

sedimentos, conservação do solo, recarga dos lençóis freáticos, o ecoturismo e 

a biodiversidade (BORGES et al., 2011). Dessa forma esta variável se 

configura como restritiva já que a ocupação irregular das APPs poderá 

acarretar na perda das suas funções ambientais, criando não só impactos a 

nível ambiental, mas como também social e econômico. A ocorrência da 

silvicultura nesses espaços previamente delimitados implica em significativas 

mudanças na dinâmica hidrológica e na biodiversidade do meio. Neves; 

Carriello; Rodriguez (2013) mapearam os topos de morros no Vale do Paraíba 

através de um algoritmo identificando assim um desenvolvimento da silvicultura 

nos anos de 1995 e 2010 variando de 25% a 27% em áreas de topos de morro, 

consideradas áreas de recarga de aquífero. Dada as evidências as áreas de 
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preservação permanente em topos de morro foram mapeadas para integrar o 

conjunto de variáveis explicativas do modelo. 

 

Figura 14. Mapa de Áreas de Preservação Permanente em topos de morro. 
Fonte: Elaboração própria 

 

Após a seleção das variáveis explicativas os pesos de evidência de 

evidência devem ser calculados. Eles são aplicados somente a dados 

categóricos, para isso os dados que não se enquadram nesse requisito são 

categorizados a partir do cálculo de faixas de distância.  

Nesse modelo calcula-se as faixas para classificar variáveis expressas 
em escalas contínuas de cinza para a derivação dos pesos de 
evidência, onde é selecionado o número de intervalos e o tamanho dos 
buffers tendo como objetivo preservar a estrutura dos dados 
(SOARES-FILHO; RODRIGUES; COSTA, 2009).  

 

O número de intervalos é definido a partir da definição do incremento que 

possui relação direta com a unidade do mapa, por exemplo, se for aplicado a 

este parâmetro um valor “100” e a unidade do mapa estiver representada em 

metros, serão criados intervalos a cada 100 metros.  
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Todas as variáveis integradas ao modelo são categóricas, contudo, o 

modelo cria uma variável correspondente a distância a uma dada classe, sendo 

necessário o cálculo das faixas de distância. Os dados categóricos aplicados a 

este modelo estão organizados no Quadro 3, onde é possível identificar as 

categorias e os números referentes a cada uma. 

 Como produto final é gerado um arquivo com os intervalos das variáveis 

contínuas que serviu de base para o cálculo dos pesos de evidência. A Figura 

15 apresenta o modelo usado para a determinação dos intervalos, onde os 

mapas temáticos de uso e cobertura, variáveis dinâmicas, variáveis estáticas 

foram utilizados como objetos de entrada. Ainda neste modelo são atribuídas 

variáveis dinâmicas através do functor de cálculo de distância do mapa 

utilizada para quantificar as distâncias para as classes de silvicultura, 

vegetação e pastagem, sendo atualizadas a cada nova interação, visto que a 

proximidade entre as classes e a probabilidade de uma nova conversão estão 

em constante mudança ao passar dos anos.  
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Quadro 3. Variáveis categóricas selecionadas para compor o modelo 

Variável Categorias Valor 

Altitude 

0 - 200 metros 1 

200 - 400 metros 2 

400 - 600 metros 3 

600 - 800 metros 4 

800 - 1000 metros 5 

1000 - 1200 metros 6 

1200 - 1400 metros 7 

1400 - 1600 metros 8 

1600 - 1800 metros 9 

1800 - 2000 metros 10 

2000 - 2200 metros 11 

2200 - 2400 metros 12 

2400 - 2600 metros 13 

Declividade 

0 - 3% 1 

3 - 8% 2 

8 - 20% 3 

20 - 45% 4 

45 - 75% 5 

> 75% 6 

Densidade de Rodovias 

Muito Baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Alta 4 

Muito Alta 5 

Densidade Hidrográfica 

Muito Baixa 1 

Baixa 2 

Média 3 

Alta 4 

Muito Alta 5 

Áreas de Preservação Permanente 

APP em topos de morro 1 

Sem APP 2 

Tipos de Solos 

Argissolo Vermelho-Amarelo 1 

Cambissolo Háplico 2 

Latossolo Vermelho-Amarelo 3 

Massa d`Água 4 

Unidades de Conservação 
Uso Sustentável 1 

Proteção Integral 2 

Vegetação 

Atividades Agrícolas 1 

Cerrado 2 

Floresta Atlântica 3 

Mata Caducifólia 4 

Mata de Pinheiros 5 
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Figura 15. Modelo para a determinação dos intervalos das variáveis 

 

No Dinamica o método de pesos de evidência (Bonham-Carter, 1994; 

Goodacre et al., 1993; Soares-Filho; Rodrigues; Costa, 2009) é aplicado para 

produzir um mapa de probabilidade de transição (Figura 16) que representam 

as áreas mais favoráveis para uma mudança (SOARES-FILHO; PENNACHIN; 

CERQUEIRA, 2002). O método baseado no Teorema da probabilidade 

Bayesiana  determina a possibilidade de ocorrer um evento, dada a ocorrência 

prévia de uma evidência (BENEDETTI, 2010). Sendo assim, os pesos de 

evidência representam cada influência sobre uma variável na probabilidade 

espacial de uma transição (SOARES-FILHO; RODRIGUES; COSTA, 2009). 
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Figura 16. Cálculo e aplicação dos pesos de evidência para produzir um mapa 
de probabilidade de transição. Fonte: Soares Filho, Rodrigues, Costa (2009) 

 

O modelo que calcula os pesos de evidência é semelhante ao modelo 

anterior, o que os difere é a inclusão de mais um componente de entrada que 

nesse caso é o esqueleto com os intervalos das variáveis calculados (Figura 

17). 

 

Figura 17. Cálculos dos coeficientes dos pesos de evidência 

 

O processo de calibração é finalizado a partir da análise da correlação 

dos mapas, uma vez que para Soares-Filho; Rodrigues; Costa (2009) a única 

suposição necessária ao método dos pesos de evidências é que os mapas de 

entrada devam ser espacialmente independentes. Portanto, os pares de 
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variáveis são correlacionados entre si aplicando testes estatísticos que variam 

de 0 a 1, sendo eles o Coeficiente de Crammer (V) e Incerteza Conjunta (U). 

Bonham-Carter (1994) e Almeida (2003) afirmam que os valores menores que 

0,5 sugerem menos associação espacial. Outros autores como Soares-Filho; 

Rodrigues; Costa (2009) aconselham a exclusão de variáveis que apresentam 

um valor de associação acima do esperado, para evitar que o mesmo force o 

modelo e se identifique com mais clareza as variáveis responsáveis por cada 

transição. Em suma, este cálculo possibilita a percepção de quais variáveis 

devem ou não permanecer no modelo, em função de sua elevada associação 

ou dependência espacial (BENEDETTI, 2010). A Figura 18 apresenta o modelo 

construído que permitirá gerar uma tabela composta pelas transições e os 

pares de variáveis e os resultados dos testes estatísticos. 

 

Figura 18. Modelo para determinação da correlação de mapas 

 

4.2.3.  VALIDAÇÃO 

 

A validação do modelo parte da identificação de padrões espaciais entre o 

mapa de paisagem simulado e o mapa de paisagem real para um mesmo ano. 

Assim sendo, foi criado um modelo contendo o mapa de uso e cobertura inicial 
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(2000), os pesos de evidência, variáveis estáticas e dinâmicas e a matriz de 

transição de múltiplos passos, que foi editada de modo a conter somente as 

transições de maiores significâncias para estudo (Quadro 4). 

Quadro 4. Transições utilizadas para modificar as conversões de uso 

  
    
Para 

Pastagem Silvicultura Vegetação 

      De   4 5 7 

Pastagem 4   x x 

Silvicultura 5 x   x 

Vegetação 7 x x   

 

Esse modelo (Figura 19) utiliza a função Patcher para quantificar as 

mudanças. Essa função é responsável pela formação de manchas definindo 

assim o tamanho médio das manchas, a variação do tamanho das manchas, 

ambas em hectares, e a isometria. Além dos mapas de paisagem simulados 

são gerados também os mapas de probabilidade que indicam as áreas mais 

favoráveis as mudanças. 

 

Figura 19. Construção de cenários de mudanças de uso e cobertura da terra 
para fins de ajustes do modelo 

 

Os modelos espaciais requerem uma comparação em um contexto de 

vizinhança, pois mesmo que os mapas não apresentem semelhança célula-a-

célula, ele podem possuir padrões similares (SOARES-FILHO; RODRIGUES; 

COSTA, 2009). Como colocado por (BENEDETTI, 2010) o processo de 

validação do modelo no Dinamica é dado pela aplicação dos algoritmos de 
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função de decaimento constante e função de decaimento exponencial sobre os 

mapas de diferença. Esses mapas são resultantes das mudanças observadas 

(Mapa inicial – Mapa final) e das mudanças simuladas (Mapa inicial – mapa 

simulado). Hagen (2003) apud Soares-Filho; Rodrigues; Costa (2009) 

desenvolveu novas métricas com a similaridade fuzzy que leva em 

consideração a incerteza da localização de uma categoria dentro da vizinhança 

de uma célula. No Dinamica, segundo Soares-Filho; Rodrigues; Costa (2009), 

este método foi modificado de modo a empregar uma função de decaimento 

exponencial com a distância para ponderar a distribuição do estado da célula 

ao redor de uma célula central. Para esses mesmos autores, outro método 

para medir o ajuste espacial é feito por meio de índices de similaridades por 

múltiplas janelas, que emprega uma função de decaimento constante dentro de 

um tamanho variável de janela. Por fim, são gerados mapas de similaridade 

que mostram os erros e acertos obtidos na simulação e os índices de 

similaridade calculados por múltiplas janelas que variam entre 3x3, 5x5, 7x7, 

9x9 e 11x11, conforme definidos no modelo apresentado nas Figura 20Figura 

21. 

 

Figura 20. Modelo para a validação por função de decaimento exponencial 
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Figura 21. Modelo de validação por múltiplas janelas 

 

4.2.4. SIMULAÇÃO 

 

Os modelos de simulação são aplicados para estimar e projetar diferentes 

cenários sociais, ambientais e econômicos com perspectiva a longo prazo, 

configurando-se assim proposições futuras. A construção desses cenários se 

dá pela determinação das taxas anuais de transição, mapa de uso final (2005), 

pesos de evidência e as variáveis, alocando para cada transição as 

percentagens que serão destinadas para a expansão e formação de novas 

manchas, assim como definindo a isometria e a média e variância do tamanho 

das manchas. 

Para todos os cenários foram estabelecidos os mesmos parâmetros para 

o tamanho médio e variância conforme a Tabela 3. Esses valores foram 

calculados em ambiente SIG, onde as classes dos anos 2000 e 2005 foram 

cruzadas a fim de se identificar as transições que a posteriori permitiu o cálculo 

do tamanho das manchas. Vale ainda dizer que o valor de isometria ligado a 

forma das manchas (fragmentadas ou não) para todas as transições é igual a 

1. 
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Tabela 3. Configuração do ambiente para modelagem definindo a média e 
variância do tamanho das manchas 

      Para Pastagem Silvicultura Vegetação 

      De   Média Variância Média Variância Média Variância 

Pastagem   18,44 5500 7,95 9641 

Silvicultura 3,95 415   10,66 1952 

Vegetação 4,72 1242 12,74 5998   

 

O modelo utilizado para a construção dos cenários está apresentado na 

Figura 22. 

 

Figura 22. Modelo aplicado para a construção de cenários futuros de mudanças 
de uso e cobertura da terra 

Nesta pesquisa foram desenvolvidos três cenários de simulação de uso e 

cobertura da terra, que se diferem devido às abordagens e perspectivas 

ambiental, socioeconômica e políticas adotadas. Dentro do período de 2010 a 

2050 foram criados mapas simulados anualmente, sendo os de maior interesse 

aqueles cuja temporalidade é a cada cinco anos, totalizando ao final nove 

mapas.  

Cenário Atual 

O cenário atual caracteriza-se por manter a tendência atual de expansão 

das áreas de cultivo de eucaliptos, crescimento das áreas de vegetação e 

diminuição das áreas de pastagem, considerando as taxas anuais calculadas 

para o período de 2000 e 2005. 
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Na determinação das porcentagens para expansão e formação de manchas 
foram estabelecidos maiores valores para expandir as manchas já existentes ( 

Tabela 4). 

 

Tabela 4. Parametrização dos valores em porcentagem adotados para a 
expansão e formação de manchas 

      Para Pastagem Silvicultura Vegetação 

      De   Expander Patcher Expander Patcher Expander Patcher 

Pastagem   1.0 0.0 0.7 0.3 

Silvicultura 0.8 0.2   0.6 0.4 

Vegetação 0.5 0.5 0.7 0.3   

 

Cenário Pessimista 

Esse modelo simula o superaquecimento do setor industrial alavancando 

a produção das indústrias de papel e celulose havendo um aumento no plantio 

de eucaliptos, com significativos aumentos nas taxas de desmatamento, em 

função do avanço de pastos e silvicultura sobre as florestas. Para este cenário 

foram retiradas as variáveis consideradas restritivas como: unidades de 

conservação e áreas de preservação permanente, isso possibilita o 

desenvolvimento de atividades sobre elas. As porcentagens destinadas para 

expansão e formação de manchas estão apresentadas na Tabela 5, desta 

forma foram definidos valores mais altos para patcher nas transições que 

resultam em silvicultura e na de “vegetação/pastagem” e mais baixos 

principalmente para as que originam áreas vegetadas e na conversão 

“silvicultura/pastagem” permitindo a total expansão das áreas pré-existentes. 

 

Tabela 5. Parametrização dos valores em porcentagem adotados para a 
expansão e formação de manchas 

      Para Pastagem Silvicultura Vegetação 

      De   Expander Patcher Expander Patcher Expander Patcher 

Pastagem   0.4 0.6 1 0.0 

Silvicultura 1.0 0.0   1 0.0 

Vegetação 0.5 0.5 0.4 0.6   
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Cenário Otimista 

Este cenário tende a simular uma gestão ambiental mais adequada, 

seguindo uma linha de maior fiscalização governamental e cumprimento das 

leis, restringindo o desenvolvimento de silvicultura sobre as Unidades de 

Conservação e áreas de preservação permanente em topos de morro, havendo 

uma diminuição nas taxas de expansão do cultivo de eucaliptos principalmente 

sobre floresta. Para isso 40% da conversão “Pastagem/Vegetação” e 50% para 

“Silvicultura/Vegetação” foram destinadas para a formação de manchas 

(Tabela 6), diminuindo consequentemente as áreas totais de pastagem e 

silvicultura. 

Tabela 6. Parametrização dos valores em porcentagem adotados para a 
expansão e formação de manchas 

      Para Pastagem Silvicultura Vegetação 

      De   Expander Patcher Expander Patcher Expander Patcher 

Pastagem   1 0.0 0.6 0.4 

Silvicultura 1 0.0   0.5 0.5 

Vegetação 1 0.0 1 0.0   

 

5. RESULTADOS 

 

5.1. DINÂMICA DE USO E COBERTURA – 2000 -2005 

 

Analisando a distribuição dos múltiplos usos do espaço geográfico no ano 

2000 (Tabela 7) verifica-se uma predominância de áreas de pastagem, 

totalizando 53,5% de toda a Mesorregião. Áreas vegetadas totalizam 35% 

desse território, enquanto a silvicultura está presente em 3,5%.  
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Tabela 7. Área total em hectares e percentuais das classes temáticas 
mapeadas em 2000 

 

*Percentual em relação a área total da Mesorregião 

 

A visualização do mapa de uso e cobertura exibido na Figura 23 torna 

ainda mais evidente a predominância de pastos na região e a fragmentação 

florestal decorrente de inúmeras atividades exercidas que aumentam as taxas 

de desmatamento local. 

 

Figura 23. Mapeamento do uso e cobertura da terra para a região do Vale do 
Paraíba Paulista - Ano base: 2000 

O cenário em 2005 é alterado (Tabela 8), havendo um acréscimo de 5% 

das áreas florestadas e uma diminuição da área de pastagem e agricultura em 

Hectares %

Agricultura 42334,15 2,67

Corpos Hídricos 29430,46 1,86

Não Classificada 13904,87 0,87

Pastagem 850060,87 53,73

Silvicultura 55565,73 3,51

Áreas Urbanas 37537 2,37

Vegetação 554382,14 35,04

Classe de Uso
Área
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torno de 3% e 1%, respectivamente. Em contrapartida, há um aumento da 

silvicultura de aproximadamente 2 mil hectares. 

Tabela 8. Área total em hectares e percentuais das classes temáticas 
mapeadas em 2005 

 

*Percentual em relação a área total da Mesorregião 

 

A Figura 24 permite observar a distribuição das áreas de silvicultura e 

demais classes sobre o Vale do Paraíba paulista em 2005. 

 

Figura 24. Mapeamento do uso e cobertura da terra para a região do Vale do 
Paraíba Paulista - Ano base: 2005 

 

Hectares %

Agricultura 18039,09 1,14

Corpos Hídricos 29257,35 1,84

Não Classificada 4227,27 0,26

Pastagem 792628,6 50,1

Silvicultura 57484,83 3,63

Áreas Urbanas 35570,23 2,24

Vegetação 644163,73 40,72

Área
Classe de Uso
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Ao cruzar os mapas de uso e cobertura de 2000 e 2005 é possível avaliar 

as interações ocorridas no ambiente de forma a quantificar as conversões de 

uso que aconteceram dentro do intervalo de tempo pré-determinado. Como 

evidenciado por Rezende;Carriello;Rodriguez (2015), as conversões mais 

significativas tangem as classes de pastagem, silvicultura e vegetação, 

conforme apresentado na Tabela 9. 

Tabela 9. Matriz de conversão de uso entre classes dos anos de 2000 e 2005 

      Para Pastagem Silvicultura Vegetação 

      De   Hectares  % Hectares  % Hectares  % 

Pastagem   18794,95 6,79 155361,59 56,15 

Silvicultura 6030,24 2,17   30,89 0,01 

Vegetação 78948,63 28,53 17479,74 6,31   

 

 

A interpretação da tabela permite extrair informações importantes da 

dinâmica de uso e cobertura. Nota-se que entre 2000 e 2005 quase 19 mil 

hectares de pastagem foram convertidos em silvicultura enquanto 17.500 

hectares aproximadamente de vegetação deram origem ao plantio de 

eucaliptos. No entanto nesse período é observada uma diminuição das áreas 

de pastagem, onde 56% dessa classe foi convertida em vegetação, podendo 

aferir sobre uma intensa fase de regeneração das florestas. Esta por sua vez 

teve uma taxa de desmatamento originando em pastagem de 28,5%, 

concluindo assim que nesse período apesar da expansão evidente de 

silvicultura na região, as áreas de floresta também se expandiram, 

principalmente sobre áreas de pastagem que tiveram suas áreas reduzidas. 

 

5.2. CALIBRAÇÃO DO MODELO 

 

O cruzamento entre as classificações de uso e cobertura para os anos de 

2000 e 2005 identificou 37 diferentes transições ocorrendo nesse período, 

considerando-se assim que esta região possui uma grande dinâmica em 

função das diversas relações de uso do espaço para o desenvolvimento de 
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atividades e outros interesses. A modelagem de cada transição identificada se 

torna ainda mais complexa devido as suas interações, por consequência disso 

e para atender os objetivos propostos no estudo foram modeladas seis 

conversões de uso ao qual se caracterizam como as mais relevantes e 

envolvem as classes de pastagem, vegetação e silvicultura. 

Os percentuais de mudança calculados através da matriz de transição de 

múltiplos passos que contabiliza as taxas anuais mostram que 13% da área de 

silvicultura é convertida em vegetação, ao passo que as áreas de floresta 

possuem uma taxa de conversão para o cultivo de eucaliptos de 0,8%. 

Anualmente, em torno de 3,8% de áreas vegetadas são convertidas em 

pastagem e silvicultura, sendo assim percebe-se que nesse período a 

regeneração florestal é maior. Contudo, as florestas não são só suprimidas por 

pastos e silvicultura, outras atividades ligadas à agricultura e expansão urbana 

contribuem para elevar os índices de desmatamento. As áreas de pastos 

crescem 5,4% ao ano e perdem em torno de 4,6% de sua área. Tal perda pode 

ser explicada pela substituição dos pastos por áreas agrícolas, urbanização e 

também pela recuperação dos remanescentes florestais. A silvicultura 

apresenta um crescimento de 1,4% ao ano, totalizando em cinco anos 7% de 

expansão sobre a vegetação e pastagem. Esses resultados podem ser vistos 

na Tabela 10. 

Tabela 10. Matriz de transição em porcentagens utilizada para a construção do 
Cenário Atual 

      Para 
Pastagem Silvicultura Vegetação 

      De   

Pastagem   0,6 4 

Silvicultura 2,4   13 

Vegetação 3 0,8   

 

Essas conversões ocorrem em diferentes locais da Mesorregião como 

pode ser visto na Figura 25. Considera-se como transições menos significativas 

aquelas as quais não estão contidas na tabela anterior. 
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Figura 25. Conversões de uso ocorridas entre 2000 e 2005 no Vale do Paraíba 
paulista 

 

A construção do modelo dinâmico espacial demanda de um conjunto de 

dados que permite calibrar os modelos de modo a eleger as melhores variáveis 

a serem mantidas nesse grupo. Os pesos de evidência baseado na 

probabilidade de ocorrência de uma transição dado a acontecimentos 

anteriores corroboram para esta seleção e analisam as variáveis que exercem 

influências sobre a conversão de uso. Pesos positivos favorecem a conversão, 

enquanto os pesos negativos repelem as mudanças e os valores próximos a 

zero exercem pouca ou nenhuma influência sobre ela. 

Os gráficos 4, 5 e 6 apresentam os pesos de evidências calculados para 

uma dada variável em relação a duas transições que tem como resultado a 

conversão para silvicultura. Os demais gráficos são encontrados na Apêndice 

A. 
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Gráfico 4. Comportamento dos pesos de evidência para a variável Unidades de 
Conservação nas transições "Pastagem para Silvicultura" e "Vegetação para 
Silvicultura" 

  

** Os valores 1 e 2 correspondem respectivamente a unidades de conservação de uso 

sustentável e proteção integral. 

 

Neste gráfico é possível analisar que as unidades de conservação 

favorecem a transição de pastagem para silvicultura, ao passo que a conversão 

de vegetação para silvicultura é repelida nas unidades de proteção integral, 

restringindo o desenvolvimento dos cultivos de eucaliptos sobre estas áreas. 

 

Gráfico 5. Comportamento dos pesos de evidência para a variável Declividade 
nas transições "Pastagem para Silvicultura" e "Vegetação para Silvicultura" 

  

  

** As categorias são referentes as classes de declividade onde, 1: 0 a 3%; 2: 3% a 8%; 3: 8% a 

20%; 4: 20% a 45%; 5: 45% a 75%; 6: maior que 75%. 
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Nota-se que para ambas as transições a silvicultura tende a crescer sobre 

as categorias 2 e 3 que se caracterizam como relevos suave-ondulado e relevo 

ondulado, o que permite a chegada de maquinários e o desenvolvimento das 

atividades. Já com relação a altitude, já há uma tendência dessa cultura se 

desenvolver nas faixas de 600m a 1.200 metros. 

 

Gráfico 6. Comportamento dos pesos de evidência para a variável Atitude nas 
transições "Pastagem para Silvicultura" e "Vegetação para Silvicultura" 

  

** As altitudes observadas que vão de 0 a 2.600 metros sendo assim a cada 

categoria é referente a um intervalo de 200 metros. 

 

Como visto na literatura é necessário que as variáveis sejam 

espacialmente independentes. Os testes estatísticos capazes de dimensionar o 

grau de dependência foram aplicados em pares de variáveis para cada 

transição observada. As Tabela 11 eTabela 12 trazem os resultados obtidos 

nos testes de Crammer (em cinza) e Incerteza Conjunta. Demais resultados 

podem ser visto em Apêndice B. 
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Tabela 11. Correlação dos pares de variáveis para a transição "de silvicultura 
para pastagem" 

 

Tabela 12. Correlação dos pares de variáveis para a transição "de silvicultura 
para vegetação" 

 

 

 

Os pares com valores acima de 0,5 indicam uma maior associação 

espacial e por isso recomenda-se a exclusão de uma das variáveis do modelo. 

Os pares (a) altitude e unidades de conservação e (b) solos e unidades de 

conservação apresentaram alta correlação em todas as transições e o par (c) 

distância para silvicultura e unidades de conservação assumem valores acima 

do esperado nas transições 4 -> 5, 4 -> 7, 7 -> 4 e 7 -> 5. Os valores acima de 

0,5 foram obtidos apenas no teste de Crammer (U), e por isso optou-se por 

manter as variáveis no sistema.  

 

5.3. VALIDAÇÃO 

 

A validação do modelo consiste na comparação da paisagem real com a 

paisagem simulada avaliando assim o quão próximo foi possível chegar da 

U/V APP TM Altitude Declividade
Dist. 

Silvicultura
Hidrografia Rodovias Solos

Unid. 

Conservação
Vegetação

APP TM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Altitude 0.0 0.27 0.0 0.17 0.25 0.39 0.64 0.26

Declividade 0.0 0.09 0.0 0.08 0.16 0.17 0.21 0.14

Dist. Silvicultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hidrografia 0.0 0.03 0.010 0.0 0.05 0.09 0.13 0.18

Rodovias 0.0 0.07 0.03 0.0 0.004 0.26 0.23 0.17

Solos 0.0 0.16 0.03 0.0 0.009 0.08 0.57 0.30

Unid. Conservação 0.0 0.16 0.022 0.0 0.007 0.03 0.24 0.35

Vegetação 0.0 0.08 0.03 0.0 0.04 0.04 0.15 0.11

U/V APP TM Altitude Declividade
Dist. 

Silvicultura
Hidrografia Rodovias Solos

Unid. 

Conservação
Vegetação

APP TM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Altitude 0.0 0.27 0.0 0.17 0.25 0.39 0.64 0.26

Declividade 0.0 0.09 0.0 0.08 0.16 0.17 0.21 0.14

Dist. Silvicultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hidrografia 0.0 0.03 0.010 0.0 0.05 0.09 0.13 0.18

Rodovias 0.0 0.07 0.03 0.0 0.004 0.26 0.23 0.17

Solos 0.0 0.16 0.03 0.0 0.009 0.08 0.57 0.30

Unid. Conservação 0.0 0.16 0.022 0.0 0.007 0.03 0.24 0.35

Vegetação 0.0 0.08 0.03 0.0 0.04 0.04 0.15 0.11
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realidade. O modelo de ajuste (Figura 26) tem por objetivo simular a paisagem 

de referência de 2005 a partir da imagem classificada de 2000, os pesos de 

evidência e a matriz de transição.  

 

Figura 26. Mapa de uso e cobertura da terra simulado para fins de ajuste do 
modelo referente ao ano de 2005 

 

A Tabela 13 exibe uma comparação das áreas totais em hectares reais e 

simuladas. Os resultados tendem ser mais próximos nas categorias: pastagem, 

silvicultura e vegetação, pois são as classes que se encontram na matriz de 

transição, as demais classes apresentam valores mais próximos das áreas 

encontradas do ano de 2000.  

A simulação favoreceu o crescimento de quase 25 mil hectares de 

agricultura uma vez que não foram atribuídas transições para este uso e os 

resultados foram influenciados pela classificação de 2000 que apresenta 

grande área para esta classe, diferentemente do que acontece em 2005 

quando há uma diminuição das áreas agrícolas. A silvicultura apresentou uma 

diferença de 2.375 hectares a menos entre o mapa de referência e o simulado, 
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enquanto a pastagem e a vegetação, tiveram perdas de 23.876 ha e 9.428 ha, 

respectivamente. 

Tabela 13. Área total em hectares por classe para a paisagem real e a 
paisagem simulada referente ao ano de 2005 

Classe de Uso 
Área Real Área Simulada 

Diferença 
Hectares 

Agricultura 18039,09 42363,43 24324,3 

Áreas Urbanas 35570,23 37656,1 2085,87 

Corpos Hídricos 29257,35 29589,69 332,34 

Não Classificada 4227,27 13994,57 9767,3 

Pastagem 792628,6 768751,89 -23876,7 

Silvicultura 57484,83 55108,99 -2375,84 

Vegetação 644163,73 634735,7 -9428,03 

 

Os mapas de probabilidades indicam as áreas com maior aptidão para ser 

convertida em outra classe. Dessa forma, o modelo gera um mapa de 

probabilidade para cada interação uma vez que conforme vão passando os 

anos, vão ocorrendo mudanças que alteram as probabilidades de conversões.  

A Figura 27 apresenta os mapas de probabilidades de mudanças para 

todas as transições estudas no ano de 2005. Os locais com muito alta e alta 

probabilidade mudanças são representados em tons avermelhados, enquanto 

as cores amarelo e verde indicam média alta e média, em tons de azul baixas 

probabilidades e em branco são áreas onde não ocorrem mudanças de uso e 

cobertura. A partir desses mapas identificam-se previamente as áreas 

potencias para a conversão de uso e prever supostas alterações na paisagem. 
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Pastagem para Silvicultura 

 

Pastagem para Vegetação 

 

Silvicultura para Pastagem 

 

Silvicultura para Vegetação 

 

Vegetação para Pastagem 

 

Vegetação para Silvicultura 

 

 

Figura 27. Probabilidades de mudanças em 2005 

 

A validação por decaimento exponencial gerou um mapa de similaridade 

(Figura 28), onde as áreas em amarelo e vermelho correspondem a locais com 

maiores índices e em azul os menores. Notoriamente, as áreas com maiores 
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valores são as áreas onde ocorrem transições entre as classes de vegetação, 

pastagem e silvicultura, enquanto em azul estão as demais classes, como 

agricultura e área urbana, por exemplo. 

  

 

Figura 28. Mapa de similaridade calculado por meio da função de decaimento 
exponencial 

 

Os resultados da validação também podem ser observados de maneira 

quantitativa por meio da função de decaimento constante que gerou índices de 

similaridade variando de acordo com a janela de amostragem (Gráfico 7). 

 A partir da janela 7x7 identifica-se índices de similaridade mínima 

superiores a 50%, enquanto valores iguais ou superiores a este para 

similaridade máxima já é obtida na janela 5x5. Observa-se que com o aumento 

das janelas a similaridade também se elevam, dessa forma na janela 11x11 os 

mapas se assemelham 58% no índice mínimo e atinge uma similaridade 

máxima de 63%.  
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Gráfico 7. Índices de similaridade mínima e máxima em porcentagem em 
relação a janela de amostragem 

 

Piontekowski (2014) ao simular o desmatamento em Rondônia com base 

em taxas observadas no período de 2009 e 2011 obteve um índice similaridade 

de 75% na janela 11x11. Barni (2009) alcançou 54,7% de similaridade entre os 

mapas para a simulação de desmatamento em Roraima. Este mesmo autor 

afirma que os valores acima de 50% são considerados satisfatórios para a 

validação do modelo desde que os padrões de distribuição espacial entre os 

mapas comparados sejam similares. Já Ximenes et al., (2008) obtiveram 

valores que variam de 87% a 90% entre as múltiplas janelas utilizadas para 

validar o seu modelo sobre desmatamento na Amazônia. Benedetti (2010) ao 

validar modelos dinâmicos de mudanças na cobertura florestal para diferentes 

regiões e períodos obteve entre 73% e 80% de similaridade.  

Devido à complexidade de modelar todas as interações que ocorrem na 

região de caráter socioeconômico, político e ambiental e também em eleger 

agentes indutores de mudanças, os resultados de similaridade foram 

considerados satisfatórios para atender os objetivos do estudo. 
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5.4. SIMULAÇÃO 

 

Por meio das simulações busca-se compreender tendências espaciais de 

mudanças entre pastagem, silvicultura e vegetação até o ano de 2050. Para 

isso foram desenvolvidos diferentes prognósticos que visam a modelagem de 

diversas questões econômicas e ambientais. Como resultados são obtidos 

mapas que descrevem o processo anual de mudanças de uso e cobertura da 

terra que podem ser utilizados na gestão da região. 

5.4.1. CENÁRIO ATUAL 

Como visto nas observações de mudanças nos anos de 2000 e 2005 há 

um crescimento tanto da silvicultura quanto da vegetação de modo que a 

pastagem venha a regredir ano a ano. Os modelos nomeados como Cenário 

Atual, caracterizam-se por manter os mesmos padrões de mudanças como já 

visto na Tabela 10. 

Dito isso, o Gráfico 8 mostra o comportamento das classes de interesse 

ao longo dos anos simulados, onde é possível ver que a tendência esperada foi 

mantida pelo modelo. 

Gráfico 8. Série temporal - Áreas em mil hectares das classes simuladas: 
Cenário Atual 

 

Fonte: Autora, 2016 
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A silvicultura nos primeiros 10 anos apresenta um crescimento de 

aproximadamente 2.600 hectares, contudo a partir de 2025 há pequenas 

expansões que ao final dos anos simulados totalizam 64.610 ha de cultivo de 

eucaliptos. Neste cenário a silvicultura perde muitas áreas para a vegetação o 

que retarda o seu crescimento acelerado sobre a mesorregião e influência nas 

taxas de recomposição das florestas. Tal perda pode ser justificada pela 

regeneração natural das florestas e abandono de cultivos.  

A pastagem vem decaindo a cada ano, entre 2010 e 2050 há uma perda 

de aproximadamente 117 mil hectares. Já a vegetação apresenta alta 

capacidade de regeneração sobre as áreas de pastos e eucaliptos tendo um 

crescimento de mais de 110.000 ha. Tal fato se torna benéfico à região do 

ponto de vista socioambiental, sendo vital para a preservação da 

biodiversidade e conservação dos recursos hídricos. 

A paisagem simulada para 2010 é a única que mantém um cenário onde 

as áreas de pastos são maiores que as de florestas, nos demais anos 

simulados há mudanças significativas quanto a isso. 

Como esses cenários mantém uma tendência do que foi observado nos 

mapas temáticos reais, o mapa simulado de 2010 pôde ser comparado com o 

mapa de referência para este mesmo ano. A área de silvicultura simulada 

apresentou resultados satisfatórios quando comparada com a área real, uma 

vez que foi observada uma diferença de apenas 157 hectares entre os mapas 

para este ano, porém, dos 60.694 ha simulados do cultivo apenas 23% estão 

sobrepostos espacialmente, ou seja, os parâmetros utilizados e a influência das 

variáveis explicativas criaram novas manchas de silvicultura em locais 

diferentes do que foram mapeados. 

. A forma das manchas simulada baseada em valores de isometria se 

mostrou menos fragmentada, contudo as manchas reais da cultura de 

eucaliptos em 2010 se mostram pulverizadas o que não foi possível modelar 

vistos os resultados. Contudo, foi mantida a proporcionalidade ao qual confere 

em uma área maior para pastagem do que vegetação. Quanto a espacialização 

a vegetação e pastagem apresentaram respectivamente 74% e 72,9% de 

sobreposição entre o simulado e o real. Essas áreas foram maximizadas em 
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relação ao mapa de referência, tendo uma estimativa de 7,4% e 6,6% a mais 

de pastagem e vegetação, respectivamente (Tabela 14). 

Tabela 14. Comparação de áreas em hectares das classes de uso para a 
paisagem real e simulada de 2010 

 

Classe 
Área (ha) 

Real 
Área (ha) 
Simulada 

Diferença % 

Pastagem 680188,4 730336,6 50148,2 7,4 

Silvicultura 60536,7 60694,01 157,31 0,3 

Vegetação 659645,3 703107,12 43461,8 6,6 

 

Os cultivos de eucaliptos estão distribuídos em diferentes microrregiões 

do Vale do Paraíba, e a partir dos cenários é evidente a sua conversão para 

floresta. Grandes propriedades localizadas a sudoeste da Mesorregião vão 

sendo pulverizadas e quase são extintas dentro dos 40 anos simulados. 

Manchas pequenas também sofrem este tipo de conversão em toda a área de 

estudo. Há uma tendência desses cultivos se expandirem significativamente e 

migrarem quase que integralmente para o norte do Vale, caracterizadas como 

área de várzea com baixas altitudes entre 200 a 600 metros, declividade que 

varia de suave-ondulado a ondulado, alta e muita alta densidade de rodovias o 

que beneficia o cultivo permitindo a rápida ligação e distribuição da produção 

para outras regiões e a inexistência de unidades de conservação. Os cenários 

simulados são apresentados na Figura 29. As paisagens dos anos de 2010 e 

2050 podem ser visto ampliados nos Apêndices C e D.  
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Figura 29. Mapas das paisagens simuladas de 2010 a 2050 com temporalidade 
quinquenal para o cenário atual 
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5.4.2. CENÁRIO PESSIMISTA 

 

O crescente desmatamento e a consequente fragmentação florestal 

originadas pelos múltiplos usos regionais, principalmente no que se refere a 

cultura de eucaliptos e extensas áreas destinadas a pecuária poderá trazer 

inúmeras e significativas mudanças na paisagem, transformando toda dinâmica 

local impactando o meio ambiente.  

O aumento da fragmentação florestal é um ponto negativo uma vez que 

altera as condições ambientais locais e causa o efeito de borda, que por sua 

vez potencializa a invasão por espécies da fauna e flora oportunistas e exóticas 

neste ambiente induzindo o aumento da competição entre espécies e ameaça 

a biodiversidade característica. De acordo com Dias et al., (2003), o efeito de 

borda proporciona o estabelecimento de espécies generalistas que migram 

para as bordas e por possuírem excelente habilidade de dispersão, acabam por 

penetrar nas áreas centrais dos fragmentos. 

Com base nessas questões foram desenvolvidos os prognósticos 

pessimistas para o Vale do Paraíba. Para isso as transições que resultam em 

vegetação foram reduzidas objetivando o menor crescimento desse elemento, 

ao mesmo tempo em que as transições que dão origem a silvicultura e 

pastagem foram elevadas conforme apontada na Tabela 15. 

Tabela 15. Porcentagem de transição anual utilizadas para o desenvolvimento 
do cenário pessimista 

      Para 
Pastagem Silvicultura Vegetação 

      De   

Pastagem   0,6 3,8 

Silvicultura 2,4   6,80 

Vegetação 5,0 0,82   

 

A partir dessas estimativas foi possível criar um cenário desfavorável 

ambientalmente para a região, contudo o crescimento dos cultivos de 

eucaliptos que tem caráter econômico é positivo para a economia regional e 

principalmente para as indústrias de papel e celulose. 
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O Gráfico 9 salienta essas mudanças onde observa-se um avanço da 

silvicultura de 77.134 hectares em 2010 para 105.465 ha em 2050. Os pastos 

tiveram suas áreas reduzidas em 21.358 ha em 40 anos, mesmo com a 

atribuição de maiores valores para influenciar o seu crescimento. Já a classe 

“vegetação” teve um comportamento diferenciado ao longo do tempo, entre 

2010 e 2030 ela diminui como já era esperado passando de 631.447 ha para 

623.083 ha, nos anos seguintes – 2035 a 2050 – as florestas passam a crescer 

atingindo no ano final 624.394 hectares. 

Gráfico 9. Série temporal - Áreas em mil hectares das classes simuladas: 
Cenário Pessimista 

 

No cenário pessimista (Figura 30) as manchas de silvicultura se 

mantiveram bem distribuídas em todo o Vale do Paraíba Paulista, não apenas 

se concentrando em áreas ao norte como em outros cenários. Há uma 

tendência da vegetação se converter em pastagem, isso fez com que houvesse 

significativo aumento dessas áreas na Serra da Mantiqueira, caracterizada por 

manter grandes fragmentos florestais preservados. As apêndices E e F 

apresentam os mapas de 2010 e 2050 ampliados. 
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Figura 30. Mapas das paisagens simuladas de 2010 a 2050 com temporalidade 
quinquenal para o cenário pessimista 
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5.4.3. CENÁRIO OTIMISTA 

 

É esperado que o cenário otimista promova uma diminuição nas taxas de 

desmatamento e retarde o crescimento da pastagem e silvicultura. Baseando-

se em aspectos econômicos e políticos o cenário otimista busca propor uma 

maior fiscalização das áreas restritivas como Unidades de Conservação e 

Áreas de Preservação Permanente em topos de morro, de modo a restringir o 

uso dessas áreas para o desenvolvimento de cultivos de eucaliptos e áreas de 

pastos, para isso foi feita alterações nos pesos de evidência de modo a colocar 

valores muito negativos diminuindo a probabilidade de mudança. 

As porcentagens destinadas para as transições estudadas estão na 

Tabela 16. Esses valores foram obtidos a partir de alterações feitas na matriz 

de transição calculada pelo modelo no processo de calibração. Assim, houve 

uma diminuição de 0,5% e 1,5% nas conversões pastagem/silvicultura e 

vegetação/silvicultura, respectivamente, e uma redução de 2% na transição 

vegetação/pastagem. Objetivando-se no maior crescimento de áreas com 

cultura de eucaliptos a conversão silvicultura/pastagem teve um acréscimo de 

0,5%, já para as transições pastagem/vegetação foi de 2% e 

silvicultura/vegetação 1,5%.  

Tabela 16. Porcentagem de transição anual utilizadas para o desenvolvimento 
do cenário otimista 

      Para 
Pastagem Silvicultura Vegetação 

      De   

Pastagem   0,59 4,2 

Silvicultura 2,4   13,8 

Vegetação 3,1 0,78   

 

Neste cenário foi possível verificar que apesar de ter sido mudado os 

valores referentes a expansão da silvicultura, essa classe ainda se manteve em 

crescimento, contudo, tal crescimento foi mais lento do que os observados em 

outros cenários. O Gráfico 10 mostra que entre 2010 e 2030 há um 

crescimento de 2.500 ha aproximadamente de eucaliptos, enquanto que para 
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os anos seguintes há uma expansão de apenas 250 hectares, ao final de todo 

o período a silvicultura atinge 61.862 hectares. No primeiro ano simulado as 

áreas de vegetação e pastagem são quase igualadas, esse cenário muda a 

partir de 2015 quando os pastos passam a perder grandes áreas e a vegetação 

retoma o seu crescimento atingindo em 2050 um total de 845.266 hectares, 

enquanto que a pastagem detém 586.934 ha. Nesses quarenta anos a 

vegetação cresceu mais de 131 mil hectares e a pastagem perdeu mais 134 mil 

hectares da sua área. Conclui-se, portanto, que o objetivo central da simulação 

dos cenários otimistas foi alcançado uma vez que notavelmente as taxas de 

desmatamento e as áreas de pastos foram diminuídas.  

Gráfico 10. Série temporal - Áreas em mil hectares das classes simuladas: 
Cenário Otimista 

 

 

Os mapas simulados estão apresentados na Figura 31, novamente o que 

se tem é uma tendência de deslocamento das áreas de silvicultura para o norte 

da Mesorregião, pelos fatores já citados. Essa migração para o norte dos 

cultivos de eucaliptos é positiva para esse cenário já que esta região é 

composta majoritariamente por pastos o que diminui a pressão e supressão da 

vegetação. Os cenários de 2010 e 2050 ampliados encontram-se nas 

Apêndices G e H. 
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Figura 31. Mapas das paisagens simuladas de 2010 a 2050 com temporalidade 
quinquenal para o cenário otimista 
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A partir do cruzamento entre as classes temáticas e as Unidades de 

Conservação constata-se que durante o período simulado houve um 

crescimento de florestas tanto em UCs de proteção integral, quanto de uso 

sustentável, totalizando nesta ordem 96,7% e 59,9% de vegetação em 

unidades de conservação. Já a silvicultura diminuiu gradativamente em ambas 

as unidades, ocupando 1,5% das UCs de uso sustentável e 0,002% das de 

proteção integral. Contudo, a classe pastagem apesar de ocupar apenas 2,8% 

da unidade de maior restrição tem suas áreas em hectares aumentadas nesses 

40 anos, ao passo que, na unidade menos restritiva há um decréscimo em 

torno de 37.250 hectares, ocupando assim 30,7% das unidades de uso 

sustentável. 

As áreas de preservação permanente em topos de morro ocupam uma 

pequena porção do Vale do Paraíba paulista e de acordo com os resultados 

encontrados no cálculo dos pesos de evidência essa variável exerce pouca ou 

nenhuma influência nas conversões estudadas, uma vez que o seu peso é 

igual a zero. Quando correlacionada com os múltiplos usos simulados, essas 

áreas são compostas em média por 90,2% de vegetação, 0,2% de silvicultura, 

6,2% de pastagem e 3,4% de outras classes. Uma análise ano a ano permite 

dizer que a classe de vegetação foi aumentando gradativamente enquanto a 

pastagem e silvicultura tiveram as suas áreas decrescidas, contudo, em 2045 é 

observado um comportamento diferente dos demais anos quando há um 

pequeno crescimento de pastos enquanto a vegetação decai, ainda neste ano 

não foi identificado nenhum uso relacionado ao cultivo de eucaliptos em APPs 

em topos de morro.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo foi possível avaliar a dinâmica de uso e cobertura da terra 

na mesorregião do Vale do Paraíba paulista evidenciando a forte influência 

exercida pelos setores econômicos que mudam constantemente a paisagem 

original apontando também para expansão dos cultivos de eucaliptos. A série 
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temporal de mapas temáticos de uso e cobertura da terra permitiu a proposição 

de paisagens futuras para a região baseada em mudanças observadas entre 

os anos 2000 e 2005, construindo diversos cenários ambientais e 

socioeconômicos. 

A simulação de paisagens futuras com uma ampla temporalidade requer 

análises cuidadosas uma vez que além de representarem tendências não é 

possível prever certas questões e mudanças a nível social, econômico e 

ambiental capazes de provocar expressivas mudanças no panorama de um 

ano ao outro. O que afirma a existência de limitações na modelagem 

considerando a representação aproximada do espaço real e a complexidade do 

modelo vinculada a previsibilidade de eventos e crises econômicas, por 

exemplo. 

Por apontar pré-disposições de mudanças, os resultados podem ser 

usados na gestão pública como base de referência para o Zoneamento 

Ecológico Econômico, que serve de auxílio para implementação de políticas 

públicas, incentivos fiscais, planejamento territorial, assim como a gestão e uso 

dos recursos naturais.  

Os cenários apresentam trajetórias de mudanças modelando diferentes 

situações. Em ambos os cenários foi dada a continuidade do crescimento da 

cultura de eucaliptos, contudo, este crescimento se deu de maneira mais 

acentuada no cenário pessimista, enquanto no otimista a expansão foi 

moderada, o que retardou o seu rápido crescimento.  

Um aspecto importante considerado nos modelos de mudanças de uso e 

cobertura foram às áreas restritivas como unidades de conservação e áreas de 

preservação permanente em topos de morro, sendo de suma importância para 

a conservação e preservação dos recursos naturais, com foco principal nos 

remanescentes florestais. 

Nos 40 anos simulados do cenário atual, em média 97,4% das unidades 

de proteção integral é composta por vegetação, apresentando ainda 2,1% de 

pastagem e 0,01% de silvicultura. Já as de uso sustentável, a vegetação ocupa 

apenas 43,6% em média, havendo 46,3% de pastagem, enquanto há também 

um aumento das áreas de silvicultura ocupando 2,3% nesse período. Quando 
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comparado com o cenário pessimista as médias nesses 40 anos de pastagem 

e silvicultura para os dois tipos de UCs foram elevadas, tendo a silvicultura 

4,4% em UCs de uso sustentável e a pastagem totalizando mais da metade 

desse espaço chegando a 55,1%. Em relação ao cenário otimista, houve 

aumento das áreas de florestas onde 60% das UCs de uso sustentável são 

compostas por vegetação, apresentando ainda as menores taxas de ocupação 

de pastagem e silvicultura nessa unidade.  

Os múltiplos usos também foram cruzados com as áreas de preservação 

permanente, onde foi possível ver taxas maiores de pastagem (15%) e 

silvicultura (1%) e a menor área ocupada por floresta (81%) no cenário 

pessimista. Apesar de ser considera otimista este cenário tem mais área de 

pastagem em APP do que no cenário atual, contudo 90,2% é ocupado por 

florestas e apenas 0,2% por silvicultura, valor este abaixo dos encontrados no 

cenário pessimista e no cenário atual que totaliza 0,6%. 

A modelagem apontou vocações de uso para a mesorregião do Vale do 

Paraíba o que contribui para uma gestão mais eficiente do seu território de 

modo a direcionar políticas públicas de incentivos, fiscalização e ordenamento. 

A metodologia utilizada neste estudo utiliza-se de dados geográficos e 

softwares gratuitos o que viabiliza a aplicabilidade em diversas esferas político-

administrativas não apenas na área em estudo, mas como em outras regiões. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Gráficos de comportamento dos pesos de evidência 

Comportamento dos pesos de evidência para a variável Densidade 
Hidrográfica nas transições "Pastagem para Silvicultura" e "Vegetação para 
Silvicultura" 

  

** Categorias: (1) Muito Baixa (2) Baixa (3) Média (4) Alta (5) Muito Alta 

Comportamento dos pesos de evidência para a variável Densidade de 
Rodovias nas transições “Pastagem para Silvicultura” e “Vegetação para 
Silvicultura” 

  

** Categorias: (1) Muito Baixa (2) Baixa (3) Média (4) Alta (5) Muito Alta 

Comportamento dos pesos de evidência para a variável Tipos de Solo nas 
transições “Pastagem para Silvicultura” e “Vegetação para Silvicultura” 
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** Categorias: (1) Argissolo Vermelho-Amarelo (2) Cambissolo Háplico (3) 
Latossolo Vermelho-Amarelo (4) Massa d’Água 

 

 

Comportamento dos pesos de evidência para a variável Vegetação nas 
transições “Pastagem para Silvicultura” e “Vegetação para Silvicultura”  
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APÊNDICE B - Análise da Correlação dos Mapas 

Correlação dos pares de variáveis para a transição "de pastagem para 
silvicultura" 

 

 

Correlação dos pares de variáveis para a transição "de pastagem para 
vegetação" 

 

Correlação dos pares de variáveis para a transição de "vegetação para 
pastagem" 

 

 

U/V APP TM Altitude Declividade
Dist. 

Silvicultura
Hidrografia Rodovias Solos

Unid. 

Conservação
Vegetação

APP TM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Altitude 0.0 0.27 0.0 0.17 0.25 0.39 0.64 0.26

Declividade 0.0 0.09 0.0 0.08 0.16 0.17 0.21 0.14

Dist. Silvicultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hidrografia 0.0 0.03 0.010 0.0 0.05 0.09 0.13 0.18

Rodovias 0.0 0.07 0.03 0.0 0.004 0.26 0.23 0.17

Solos 0.0 0.16 0.03 0.0 0.009 0.08 0.57 0.30

Unid. Conservação 0.0 0.16 0.022 0.0 0.007 0.03 0.24 0.35

Vegetação 0.0 0.08 0.03 0.0 0.04 0.04 0.15 0.11

U/V APP TM Altitude Declividade
Dist. 

Silvicultura
Hidrografia Rodovias Solos

Unid. 

Conservação
Vegetação

APP TM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Altitude 0.0 0.27 0.0 0.17 0.25 0.39 0.64 0.26

Declividade 0.0 0.09 0.0 0.08 0.16 0.17 0.21 0.14

Dist. Silvicultura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Hidrografia 0.0 0.03 0.010 0.0 0.05 0.09 0.13 0.18

Rodovias 0.0 0.07 0.03 0.0 0.004 0.26 0.23 0.17

Solos 0.0 0.16 0.03 0.0 0.009 0.08 0.57 0.30

Unid. Conservação 0.0 0.16 0.022 0.0 0.007 0.03 0.24 0.35

Vegetação 0.0 0.08 0.03 0.0 0.04 0.04 0.15 0.11

U/V APP TM Altitude Declividade
Dist. 

Silvicultura
Hidrografia Rodovias Solos

Unid. 

Conservação
Vegetação

APP TM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Altitude 0.0 0.27 0.22 0.17 0.25 0.39 0.64 0.26

Declividade 0.0 0.09 0.12 0.08 0.16 0.17 0.21 0.14

Dist. Silvicultura 0.0 0.05 0.009 0.17 0.16 0.27 0.63 0.12

Hidrografia 0.0 0.03 0.010 0.01 0.05 0.09 0.13 0.18

Rodovias 0.0 0.07 0.03 0.01 0.004 0.26 0.23 0.17

Solos 0.0 0.16 0.03 0.03 0.009 0.08 0.57 0.30

Unid. Conservação 0.0 0.16 0.022 0.06 0.007 0.03 0.24 0.35

Vegetação 0.0 0.08 0.03 0.01 0.04 0.04 0.15 0.11
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Correlação dos pares de variáveis para a transição "de vegetação para 
silvicultura" 

 

 

U/V APP TM Altitude Declividade
Dist. 

Silvicultura
Hidrografia Rodovias Solos

Unid. 

Conservação
Vegetação

APP TM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Altitude 0.0 0.27 0.22 0.17 0.25 0.39 0.64 0.26

Declividade 0.0 0.09 0.12 0.08 0.16 0.17 0.21 0.14

Dist. Silvicultura 0.0 0.05 0.009 0.17 0.16 0.27 0.63 0.12

Hidrografia 0.0 0.03 0.01 0.01 0.05 0.09 0.13 0.18

Rodovias 0.0 0.07 0.03 0.01 0.004 0.26 0.23 0.17

Solos 0.0 0.16 0.03 0.03 0.009 0.08 0.57 0.30

Unid. Conservação 0.0 0.16 0.022 0.05 0.007 0.03 0.25 0.35

Vegetação 0.0 0.08 0.03 0.01 0.04 0.04 0.15 0.11
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APÊNDICE C – Paisagem simulada para o Cenário Atual – Ano 2010 
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APÊNDICE D – Paisagem simulada para o Cenário Atual – Ano 2050 
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APÊNDICE E  – Paisagem simulada para o Cenário Pessimista– Ano 2010 
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APÊNDICE F – Paisagem simulada para o Cenário Pessimista– Ano 2050 
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APÊNDICE G – Paisagem simulada para o Cenário Otimista – Ano 2010 
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APÊNDICE H– Paisagem simulada para o Cenário Otimista – Ano 2050 

 


