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Eixo: Geotecnologias e modelagem aplicada aos estudos ambientais
Resumo
O presente trabalho em decorrência da conservação de ambientes naturais junto à
interferência antrópica buscou realizar uma análise do desmatamento que vem ocorrendo na Área
de Proteção Ambiental (APA) de Campinas. Deste modo, foi utilizado o Índice de Vegetação
Aplicado por meio do software ArcGIS 10.5, na área em que está definida a APA, utilizando o
espaço-temporal de 2006 e 2018. Constatou-se que a área vem passando por um processo de
desmatamento, sendo necessário portanto, maiores ações para que as interferências humanas sejam
reduzidas e que a conservação da área permaneça.
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1. Introdução
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Atualmente, para que se possa realizar uma análise de paisagens é necessário também avaliar
a interferência antrópica na transformação do meio pois entende-se que a dinâmica natural possui
espaço-temporal distinto àqueles vinculados à sociedade. Quando juntos, processos naturais e
interferência humana, tem-se a degradação da natureza.
Por estes motivos, foi escolhido a Área de Proteção Ambiental de Campinas (APA), localizada
no estado de São Paulo e que abrange uma área definida pela Lei nº 10.850 de 07 de junho de 2001. É
nesta localidade em que a cobertura vegetal original está melhor preservada, contendo uma gama de
diversidade animal e vegetal. No entanto, apresenta relevantes interferências antrópicas que necessitam
ser reduzidas, apesar de encontrar-se na categoria de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, pois
conforme visto em Campinas (2006), esta diversidade encontra-se fragmentada, gerando alterações de
fisionomia, anomalias, perturbações e extinções.
Este trabalho, portanto, objetivou utilizar o Índice NDVI para a análise da vegetação da APA
Campinas, que conforme visto em imagens de satélites, com o passar dos anos vem sendo desmatada.

2. Materiais e Métodos
Para a realização deste trabalho foi utilizado o NDVI que é um acrônimo da expressão inglesa
Normalized Difference Vegetation Index que pode ser traduzido para Índice de Vegetação por Diferença
Normalizada através do software ArcGIS 10.5. Utilizou-se imagens de satélite, Landsat 8, para a análise
da qualidade da vegetação por meio da reflectância e comportamento espectral da superfície e vegetação
(ZANZARIN et al., 2013; WEIR; HERING, 2012). Um dos usos mais frequentes do NDVI é a utilização
para a medição da intensidade da atividade de clorofila nas plantas, podendo inclusive realizar
comparações com períodos anteriores, assim como foi feito neste trabalho, em que comparou-se os anos
de 2006 e 2018.
O NDVI é obtido através da razão entre a diferença da reflectância do infravermelho (IVP) e
do vermelho (V) pela soma das mesmas variáveis. Esse cálculo resulta em um índice que varia entre -1
e 1. Na prática o valor representa a presença de vegetação, quanto maior ele é, maior é quantidade
vegetativa do local. Por isso, a utilização desse recurso para este trabalho possui como finalidade
demonstrar a diferença de ocupações de vegetação na APA Campinas para os respectivos anos.
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3. Resultados e Discussões
Ao comparar as figuras 1 e 2, é possível perceber a existência de reflorestamento nas áreas de
colinas e morrotes, principalmente próximo à área urbanizada da APA, além das regiões mais ao norte,
onde estão presentes os morros baixos que proporcionam uma análise mais rígida de como esse local
está sendo mais impactado.
Mais ao centro, onde encontram-se os morros altos e as colinas, houve um maior
desmatamento em planícies e terraços fluviais. Portanto, é perceptível a mudança das cores das escalas
supracitadas,nos anos escolhidos para a análise.
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Figura 1 – Relevo da APA Campinas

Figura 2 – Índice de Vegetação Aplicado à APA Campinas

4. Considerações Finais
Este trabalho possibilitou a observação da paisagem quando relacionada a ação humana,
destacando as transformações ocorridas no espaço, no período de tempo de 12 anos. Não obstante,
permitiu a aplicação de geotecnologias para os estudos ambientais.
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