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1  INTRODUÇÃO

O Instituto Florestal e a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo 
são responsáveis pelo gerenciamento das unidades de conservação estaduais de proteção integral e de uso 
sustentável, as quais somam aproximadamente 900.000,00 ha (3,47% da superfície estadual), abrangendo 114 
municípios (Instituto Florestal, 2008).

Estas unidades de conservação situadas, em geral, na zona rural dos municípios, estão sujeitas as 
diferentes pressões resultantes das atividades agro-pastoris desenvolvidas em seu entorno. Todavia, com o 
crescimento e expansão das cidades, o meio urbano é cada vez mais presente ao redor das unidades de 
conservação, gerando conflitos sociais e impactos ambientais significativos.

Os ecossistemas urbano-industriais correspondem àqueles, onde a ação antrópica é mais pronunciada, 
e são habitados pela maioria da população (Cavalheiro et al., 1983). A urbanização consome grande quantidade 
de áreas, tamponando-as. Com isso, solos férteis, biótipos, ecossistemas raros e valiosos são perdidos 
(Cavalheiro, 1991).

Conforme Drew (1994), as áreas urbano-industriais representam a mais profunda modificação 
humana da superfície da Terra, da atmosfera e do ecossistema terrestre. Ao contrário dos efeitos da atividade 
agrícola, os efeitos urbanos são altamente intensivos e localizados. 

O processo de expansão urbana tem desconsiderado as características dos fatores naturais e impõe o 
mais severo e complexo conjunto de modificações diretas e indiretas ao meio físico e biótico, ultrapassando, 
desta forma seus limites de tolerância (Moroz et al., 1994). 

A Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, com área de 8.501 km², é formada por 39 municípios. 
A sua população, segundo dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE de 2000, 
é de 17,8 milhões de habitantes. Neste complexo aglomerado urbano-industrial, são encontradas as seguintes 
unidades de conservação estaduais: Parque Estadual da Cantareira, Parque Estadual Alberto Löfgren, Parque 
Estadual do Juquery, Parque Estadual do Jaraguá, Parque Estadual do Jurupará, Parque Estadual da Serra do 
Mar (núcleos Curucutu e Pilões), Parque da Várzea do Embu-Guaçu, Parque Ecológico do Guarapiranga, 
Estação Ecológica de Itapeti, que estão cada vez mais sujeitas às pressões da urbanização. 

Desta forma, os gestores destas unidades de conservação precisam estar atentos para esta 
realidade ambiental, que tende a se agravar com o tempo, e estabelecer estratégias para se trabalhar com 
o entorno urbano. 

Uma dessas estratégias é mapear e caracterizar o uso da terra do entorno da unidade de conservação, 
o que permite identificar vetores de pressão e atividades impactantes. Com base nestas informações é possível 
a elaboração de programas de manejo específicos para solucionar os problemas detectados e a delimitação 
da zona de amortecimento, que daria um maior grau de proteção à unidade de conservação. 
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Conforme Santos (2004), o uso e ocupação das terras é um mapa básico para o planejamento ambiental 
porque retrata as atividades humanas, que implicam em pressão e impacto sobre os elementos naturais. 
É essencial para a análise de fontes de poluição e um elo importante entre as informações dos meios biofísico 
e sócio-econômico. Em geral, as formas de uso e ocupação são identificadas (tipos de uso), espacializadas 
(mapas de uso), caracterizadas (pela intensidade de uso e indícios de manejo) e quantificadas (percentual de 
área ocupada pelo tipo). As informações sobre esse tema devem descrever não só a situação atual, mas as 
mudanças recentes e o histórico de ocupação da área de estudo.

Atualmente é cada vez mais comum o emprego de técnicas de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento em estudos relacionados à urbanização, expansão urbana, análises e mudanças no uso do 
solo, planejamento urbano e monitoramento de áreas urbanas. 

A preocupação em controlar as atividades ao redor de unidades de conservação é expressa na Resolução 
CONAMA nº 13, de 6 de dezembro 1990, artigo 2º: “Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, 
num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada 
pelo órgão ambiental competente.”

Por sua vez, a Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação - SNUC, define, em seu artigo 2º, inciso XVIII, a zona de amortecimento como 
o “entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar impactos negativos sobre a unidade”.

Oliva (2003) comenta que o estabelecimento de zonas de amortecimento para unidades de conservação 
limítrofes a áreas urbanizadas ou em processo de expansão urbana é complexo e deve ser agilizado em virtude 
da dinâmica e velocidade da ocupação do território.

Com base nestas premissas, este trabalho tem como objetivos:

– mapear e caracterizar o uso do solo no entorno dos Parques Estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren; 

– identificar os principais vetores de pressão urbana e impactos ambientais provocados pela expansão 
metropolitana, e

– subsidiar o planejamento e a gestão destas unidades de conservação, notadamente a delimitação 
e a implantação das zonas de amortecimento, conforme preconiza o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação.

2  MATERIAIS E MÉTODO

Os Parques Estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren e suas áreas de entorno localizam-se ao norte da 
Região Metropolitana de São Paulo, nos municípios de São Paulo, Mairiporã, Caieiras e Guarulhos. Situam-se 
entre as coordenadas 23º 19’ 12’’ e 23º 30’ de latitude sul e 46º 27’ e 46º 44’ 36’’ de longitude oeste (FIGURA 1). 

Definiu-se como área de entorno uma faixa de 2 km medida a partir dos limites destes parques, 
considerada de influência imediata, onde as diversas formas de uso e ocupação da terra produzem impactos 
ambientais diretos sobre estas áreas naturais.

Para a realização desse trabalho, inicialmente, executou-se levantamentos bibliográficos e 
cartográficos, de modo a subsidiar o seu desenvolvimento. 

A elaboração do mapa de uso do solo foi feita com base ortofoto em formato digital do ano de 
2007, com resolução espacial de 0,68 cm. No processo de interpretação e análise visual foi utilizado o 
SIG ArcView GIS 3.2.

Foram realizados trabalhos de campo com o objetivo de conferir e atualizar as diferentes classes de 
uso do solo mapeadas e elaborar documentário fotográfico.

A classificação do uso do solo valeu-se dos seguintes elementos de interpretação: tonalidade/cor, 
textura, tamanho, forma, sombra, altura, padrão e a localização.
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FIGURA 1 – Informações sobre as espécies identificadas no Parque Estadual Alberto Löfgren. Fontes: Bondar 
(1964); Lorenzi (1996).

Com base em Anderson et al. (1979), Florenzano (2002), Silva (2000, 2005), Pavão (2005) e 
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano SA - EMPLASA (2006) foram definidas as seguintes classes 
de uso do solo, que serviram de base para a interpretação da ortofoto digital: mata, capoeira, reflorestamento, 
atividade hortifrutigranjeira, campo antrópico, bairro médio padrão, bairro-jardim, casa autoconstruída, 
área residencial parcialmente ocupada, conjunto habitacional (uni e multifamiliar), condomínio alto padrão 
e chácara residencial, favela, loteamento desocupado, indústria, pedreira ativa e desativada, clube, 
área institucional, aterro sanitário ativo e desativado, solo exposto/movimento de terra, depósito clandestino 
de lixo, área de reciclagem de lixo, reservatório de retenção de águas pluviais (piscinão), pocilga, represa, via 
de circulação e linha transmissora de energia.

No mapa de uso do solo acrescentou-se, no item Hidrografia, os cursos d’água assoreados, pois estes 
têm expressão significativa na área, e sua gênese está diretamente relacionada com a utilização inadequada do 
meio urbano/rural.

Neste estudo, definiu-se como pressão urbana toda ação ou atividade antrópica associada à dinâmica de 
expansão metropolitana. Por sua vez, impacto ambiental foi conceituado como “alteração da qualidade ambiental 
que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana” (Sánchez, 2006).

A identificação dos principais impactos ambientais provocados pela expansão urbana foi realizada 
por meio de observações de campo e consultas à bibliografia específica.
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na face norte do Parque Estadual da Cantareira, situada nos municípios de Guarulhos, Mairiporã e 
Caieiras, predominam os condomínios de alto padrão e chácaras residenciais. Destacam-se também expressivas 
áreas cobertas por vegetação nativa (mata e capoeira) e reflorestamentos de Pinus spp. e Eucalyptus spp. 
(FIGURA 2).

Já na face sul, que abrange os municípios de São Paulo e Guarulhos, tem-se uma grande variedade de 
classes de uso do solo. Destaca-se a ocupação urbana representada pelas classes: casa autoconstruída, favela, 
área residencial parcialmente ocupada, bairro de médio padrão, bairro-jardim, conjunto habitacional, loteamento 
desocupado e indústria. Conforme destaca Moroz et al. (1994), a expansão urbana provoca desmatamentos e 
ocupa áreas sujeitas aos escorregamentos e inundações, evidenciando a ocupação desordenada do entorno dos 
Parques Estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren.

Concordando com Pavão (2005), na Bacia do Córrego Bananal, município de São Paulo, setor sul 
do Parque Estadual da Cantareira, ocorrem ocupações clandestinas em áreas de forte fragilidade potencial e 
ambiental. Essas ocupações localizam-se na zona de entorno desta unidade de conservação estando portanto, 
submetidas a uma legislação específica, o que torna ainda mais complexa a problemática da ocupação.

Observa-se também que as chácaras que faziam parte do cinturão verde da cidade de São Paulo, 
na década de 70, do século XX, hoje em dia não desempenham mais a função de abastecer a metrópole com 
produtos hortifrutigranjeiros, se constituindo em áreas de reserva de valor e especulação imobiliária.

Ainda na face sul, encontra-se um aterro sanitário em funcionamento, situado no limite do Parque 
Estadual da Cantareira, o que ocasiona pressões e impactos ambientais significativos (contaminação dos solos 
e dos recursos hídricos e proliferação de animais e insetos indesejáveis, dentre outros) sobre esta unidade de 
conservação. Dessa forma, é importante o monitoramento do funcionamento deste aterro, devido à natureza 
impactante desta classe de uso do solo, e a sua proximidade da unidade de conservação.

As pedreiras ainda em atividade na área causam também danos expressivos, caracterizados por 
explosões e ruídos, liberação de partículas sólidas em suspensão no ar atmosférico, tráfego intenso de veículos 
pesados, assoreamentos de cursos d’água e lançamento de fragmentos rochosos.

Concordando com Silva (2005), as vias de circulação que seccionam a área de estudo, com destaque 
para a duplicação da rodovia Fernão Dias (BR 381), reforçam as tendências de expansão urbana e especulação 
imobiliária detectadas em toda a região, acentuando as pressões sobre as unidades de conservação.

Conforme observações de Silva (2000), a pressão urbana provoca diferentes impactos ambientais 
sobre os Parques Estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren, que se traduzem em poluição de rios e reservatórios, 
contaminação do lençol freático, assoreamento dos cursos d’água, inundação, eliminação de nascentes, 
instabilização de encostas e taludes, erosão linear, movimentos de massa, poluição dos solos, perda da camada 
fértil do solo, ocupação de áreas de risco, impermeabilização ou compactação do solo, poluição atmosférica e 
sonora, formação de corredores de vento, ampliação da ilha de calor, alterações microclimáticas, chuva ácida, 
perda da biodiversidade, aparecimento de plantas ruderais, homogeneidade florística, dispersão de espécies 
exóticas e agressivas, coleta de espécies vegetais, caça e atropelamento de animais, proliferação de animais e 
insetos nocivos à saúde, incêndios florestais e degradação estética da paisagem.

Como produto do mapeamento do uso do solo foi possível identificar os principais vetores de pressão 
antrópica que atuam sobre os Parques Estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren. Além disso, observou-se quais 
as classes de uso do solo que estão em expansão ou em retração no entorno das unidades de conservação. 

Desta forma, obteve-se um panorama de como se dá a dinâmica urbana ao redor destes parques e 
quais são as principais atividades antrópicas que estão comprometendo a sua preservação.
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FIGURA 2 – Mapa de uso do solo do entorno dos Parques Estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren, ano de 2007. 
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4  CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

Na face sul dos Parques Estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren é intensa a pressão gerada pelo 
processo de urbanização, o que acentua o isolamento destas unidades de conservação na Região Metropolitana 
de São Paulo. Já na face norte, caracterizada por uma ocupação esparsa, esta pressão é menor, porém os 
impactos provocados pela expansão dos condomínios de alto padrão e chácaras residenciais são significativos, 
contribuindo para degradação ambiental da região.

O mapeamento do uso do solo do entorno dos Parques Estaduais da Cantareira e Alberto Löfgren 
mostrou-se um desafio, uma vez que, essas unidades de conservação estão situadas na Região Metropolitana 
de São Paulo, onde o uso do solo é heterogêneo e apresenta uma complexa dinâmica de mudanças. 

A pesquisa possibilitou também, despertar o interesse para outros trabalhos, já que a partir do 
mapeamento do uso do solo é possível desenvolver estudos ligados às temáticas urbana e ambiental.
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