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SELEÇÃO DE ÁREAS PARA A CRIAÇÃO DE FLORESTAS ESTADUAIS
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1  INTRODUÇÃO

A partir da segunda metade do século XX, o investimento e desenvolvimento de tecnologias, 
principalmente no campo da computação, possibilitaram, além de avanços na técnica de aquisição e tratamento 
de informações sobre o território, o armazenamento e a representação dessas informações espaciais em um 
ambiente computacional, originando, assim, o Geoprocessamento (Câmara e Davis, 2001).

De acordo com Câmara e Davis (2001), o termo Geoprocessamento denota a disciplina do 
conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação geográfica e 
que vem influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos Naturais, Transportes, 
Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional.

Para Rodrigues (1990), o Geoprocessamento é um conjunto de tecnologias de coleta e tratamento de 
informações espaciais e de desenvolvimento. As áreas que se servem das tecnologias de Geoprocessamento têm 
em comum o interesse por entes de expressão espacial, sua localização ou distribuição ou ainda a distribuição 
espacial de seus atributos. 

Para a análise e tratamento dessas informações espaciais, foram desenvolvidas ferramentas 
computacionais, chamadas de Sistemas de Informação Geográfica (GIS4), que permitem realizar análises 
complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-referenciados. Tornam ainda 
possível automatizar a produção de documentos cartográficos (Câmara e Davis, 2001).

Tais tecnologias demonstraram grande utilidade e eficiência ao ser aplicadas em projetos voltados para 
o mapeamento de recursos naturais, planejamento urbano e ambiental, além de estudos voltados à conservação 
ambiental.  Este êxito, em grande parte, se deve ao uso consorciado do Geoprocessamento com técnicas de 
Sensoriamento Remoto e fotointerpretação de imagens.

Em setembro de 2009, o Governo do Estado de São Paulo decidiu criar mais áreas protegidas na 
região da Serra da Cantareira com o objetivo de garantir a produção de água para a Região Metropolitana de 
São Paulo ‒ RMSP), conforto climático, belas paisagens, lazer e conservação da biodiversidade.

O Decreto Estadual nº 54.746/2009 declarou, em área superior a 30.000 ha, a limitação administrativa 
provisória (L.A.P.) por sete meses até que fossem concluídos os estudos pelos órgãos técnicos estaduais.  

O Instituto Florestal ‒ IF decidiu selecionar áreas para fomentar atividades de manejo sustentáveis, 
como sistemas agroflorestais e plantios de espécies nativas para produção, na zona rural dos municípios 
abrangidos. Os objetivos do IF foram incentivar e valorizar as propriedades rurais com o adequado uso 
econômico. Outro objetivo foi permitir ao proprietário rural desenvolver novas possibilidades de retorno 
econômico com conservação ambiental.

Este trabalho propõe a metodologia para escolha da área e vetorização de polígonos para criar 
unidades de conservação de uso sustentável da categoria de Florestas Estaduais, em conformidade com o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação ‒ SNUC, Lei Federal n◦ 9.985 de 2000 (Brasil, 2000), a partir 
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da aplicação de técnicas de Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto e Interpretação de imagens orbitais 
e aéreas.

2  MATERIAL E MÉTODO

A primeira etapa deste estudo se baseou na aplicação de técnicas de sensoriamento remoto e 
geoprocessamento para o reconhecimento cartográfico, a partir do limite da L.A.P., de dados secundários 
analíticos como mapas temáticos, topográficos e interpretação de fotografias aéreas para a identificação e 
delimitação das áreas parcialmente degradadas, no interior das glebas, que pudessem ser sugeridas para criação 
de unidades na categoria Florestas Estaduais.

A partir do mapeamento das glebas propostas como unidades de proteção integral, adotaram-se 
critérios para o uso do solo e cobertura vegetal com o objetivo de mapear áreas degradadas ou alteradas. 
Utilizou-se a interpretação de ortofotocartas digitais geradas na escala 1:25000, fornecidas pela Empresa 
Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA), referentes ao ano de 2007, em conjunto com dados 
vetoriais e mapas temáticos da área de abrangência do estudo (Kronka et al., 2005).

O software utilizado para o sistema de informação geográfica foi ArcGis 9.3 (ESRI), o qual possibilitou 
a delimitação de um buffer de 1 km (um quilômetro) do limite da L.A.P para o seu interior, selecionando 
polígonos a partir de 20 ha, além das áreas de preservação permanente definidas na Lei Federal nº 4.771/65 e 
suas alterações5. Os polígonos possuíam, além da vegetação nativa, pastos, plantios diversos e/ou cultivo de 
Eucaliptus spp., localizados próximos das bordas externas do buffer. Também foi definido um segundo buffer 
auxiliar de 1 km (um quilômetro) além do limite original das glebas, com o objetivo de identificar o uso do 
solo, considerando especialmente áreas próximas a estradas de terra e acessos a bairros rurais que favoreçam 
a população local a partir de critérios de acessibilidade na eventualidade de criação de uma Floresta Estadual.

O uso de ortofotocartas, combinadas com mapas temáticos, de hipsometria, geomorfologia, solos, 
hidrografia e vegetação, favoreceu a caracterização e identificação de diferentes classes de uso do solo e cobertura 
vegetal, subsidiando a interpretação do ambiente físico e da vegetação da área em análise e, consequentemente, 
auxiliando na escolha de áreas potenciais para a criação das Florestas Estaduais.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos objetivos e metodologia propostos, selecionaram-se sete áreas com potencial para a 
criação de Florestas Estaduais com área superior a 20 hectares cada uma, descontadas as áreas de preservação 
permanente ‒ APP. Os polígonos possuem área suficiente para produção de pomar de sementes e outros plantios. 
Cabe ressaltar que, quanto ao tamanho, as áreas propostas são proporcionalmente pequenas em relação às 
glebas 1 e 2 destinadas para proteção integral (Figura 1).

Atenderam aos critérios de seleção de áreas para proposição de Florestas Estaduais seis de sete 
municípios – o município de Arujá não possui as características necessárias para a seleção de áreas propostas 
neste trabalho; o de Guarulhos, por outro lado, possui características para mais de uma área proposta.

––––––
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Figura 1. Mapa das áreas sob limitação administrativa para criação de unidades de proteção integral, com polígonos 
menores indicados em amarelo, para criação de florestas estaduais, no contínuo da Serra da Cantareira, SP. 

Tabela 1. Municípios, área total e área destinada para a criação de unidades de conservação de proteção integral e floresta 
estadual no contínuo da Cantareira, SP.

Guarulhos Nazaré Paulista Atibaia Critérios 
fotointerpretação

Área do município Área do município Área do município

•	Até 1 km do limite
•	Ao menos um acesso 

por estrada
•	Ao menos um bairro 

periurbano
•	Área aberta, solo nu 

ou plantio de exóticas

318 km² (IBGE) 327 km²  (IBGE) 478 km²  (IBGE)
Área total proposta para 
Proteção Integral

Área total proposta para 
Proteção Integral

Área total proposta para 
Proteção Integral

6.674,710 ha 3.049,830 ha 2.782,080 ha
Área proposta para 
Floresta Estadual  (dois 
polígonos)

Área proposta para 
Floresta Estadual

Área proposta para Floresta 
Estadual

68,6 e 92,2 ha 93,7 ha  76,5 ha
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Mairiporã Santa Isabel Bom Jesus dos Perdões Critérios 
fotointerpretação

Área do município Área do município Área do município
•	Até 1 km do limite
•	Ao menos um acesso por 

estrada
•	Ao menos um bairro 

periurbano
•	Área aberta, solo nu ou 

plantio de exóticas

321 km²  (IBGE) 361 km²  (IBGE) 109 km²  (IBGE)

Área total proposta para Proteção 
Integral

Área total proposta para Proteção 
Integral

Área total proposta para Proteção 
Integral

4.514,110 ha 5.978,880 ha 5.842,880 ha

Área proposta para Floresta 
Estadual

Área proposta para Floresta 
Estadual

Área proposta para Floresta Estadual

112,1 ha 56,6 ha 129,9 ha

    Fonte: Organizado pelos autores com ferramentas de GIS. 

Como resultado da utilização de técnicas de sensoriamento remoto, fotointerpretação e 
geoprocessamento, no cruzamento e combinação com demais produtos e dados cartográficos (temáticos, 
topográficos, etc.), foi possível constatar a potencialidade de tais técnicas combinadas em atividades voltadas 
ao planejamento ambiental territorial, a partir da obtenção de informações sobre as mais variadas formas de 
uso e ocupação do solo.

Para ilustrar os resultados obtidos a partir da identificação das áreas degradadas mais adequadas 
para a aplicação desse projeto, apresenta-se a proposta de polígono selecionado para criação de uma Florestal 
Estadual no município de Santa Isabel (Figura 2).

As áreas selecionadas são um exercício de cartografia aplicada ao planejamento ambiental,                             
no entanto, apenas a Floresta Estadual de Guarulhos (Figura 3) efetivou-se, uma vez que o município incorporou 
a proposta em sua política territorial e tornou-se o parceiro local.

 
Figura 2. Mapa com proposta de área para criação de Floresta Estadual no município de Santa Isabel (45,6 hectares).
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Figura 3. Mapa com a proposta de área para criação de Floresta Estadual no município de Guarulhos 
(61,7 hectares). 

4  CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

O uso de fotografias aéreas ampliou as possibilidades de análise das condições da cobertura vegetal, 
usos variados do solo, inclusive transmitindo diversas informações acerca de sua configuração e possível 
recuperação ambiental.

A seleção de áreas para propostas de unidades de uso sustentável, na categoria Florestas Estaduais, é 
possível com interpretação de ortofotocartas, cruzamento de mapas temáticos e uso de ferramentas de GIS.

A criação de Florestas Estaduais está além do trabalho apresentado: depende da aceitação dos 
municípios e das comunidades locais em observar o potencial de desenvolvimento sustentável e de interface 
social que essas unidades podem trazer.

A recomendação principal para o destino das áreas selecionadas, na eventualidade de não criação 
de Florestas Estaduais, é que permaneçam como áreas das unidades de proteção integral, em função de suas 
características de borda e degradação serem irrelevantes quando comparadas às características de fluxo gênico, 
a partir da formação de corredores ecológicos em médio prazo. Tais áreas provavelmente pertencerão às zonas 
de recuperação quando da elaboração dos planos de manejo.
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