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OBJETIVOSOBJETIVOS

► Dar suporte a possíveis  resoluções de conflitos entre 
usos das terras

► Manter  a preservação da biodiversidade  com o 
crescimento econômico

► Avaliar o  debate atual acerca da questão da reserva 
legal  

► Desenvolver  e aplicar uma metodologia 
de análise integrada de variáveis dos 
meios físico e biótico

► Indicação  de níveis de prioridades à
recomposição florestal para o Estado de 
São Paulo.

► Avaliação das potencialidades atual e 
futura do uso do solo

► Simulações com cenários de mudanças 
climáticas

► Embasar  o debate quanto aos efeitos 
sobre o meio ambiente e a agricultura 
paulista causadas pelas  alterações 
climáticas.



MATERIAL E MÉTODOS

1º- fontes de informações cartográficas e climatológicas, 
com escalas e níveis de detalhamento diversos

2º- Base climática

3º- Base biota

4º- Capacidade de uso dos solos

5º- Inventário Florestal do ESP



1.Banco de dados

A primeira atividade foi a criação de um modelo de 
análise para atingir os objetivos do projeto. 
Nessa etapa foram identificados os tipos de dados e 
informações que deveriam integrados e analisados. 
Visando a indicação de níveis de prioridade que fossem 
adequados frente a demanda de conservação e aumento 
da biodiversidade, as variáveis selecionadas dividem-se 
em dois grandes grupos, a saber: dados do meio físico e 
do meio biótico.

O Sistema de Informações Geográficas (SIG) 
empregado para as análises foi o ArcGIS.





Dados básicos

Foram considerados como variáveis importantes do 
meio físico as
características dos solos, do relevo, do clima e das 
águas subterrâneas.

Os dados de solos empregados foram derivados do 
Mapa Pedológico do
Estado de São Paulo (Oliveira et al., 1999), disponível 
em meio digital e com precisão à escala 1:500.000

Dados Climáticos de 460 locais do Estado 



Fonte: Oliveira et al.(1999).



Para a caracterização do relevo foram utilizados os valores de 
declividades
das vertentes, derivado por meio de análises espaciais dos 
dados do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) , as 
características desses dados podem ser
encontradas em Rodrígues et al. (2005). 

Esses dados apresentam resolução compatível com as análises 
que foram empreendidas, entretanto as variáveis derivadas da 
topografia, como a declividade, podem apresentar valores 
diferentes daqueles que ocorrem na paisagem.

Esses dados foram classificados nas faixas de

0-3%, 3-6%, 6-12%, 12-20%, 20-40% e >40% de declive





CLIMA

Os  relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) indicam claramente uma mudança nos 
sistemas climáticos atuais ocasionando ou possibilitando o 
aquecimento global, influenciando o bem estar humano e a 
biodiversidade.

As projeções atuais estimam o aquecimento global em cerca 
de 2ºC a até
6ºC para os próximos 80 anos (2080) por outro lado, alguns 
pesquisadores afirmam  que nas próximas décadas estará
ocorrendo um resfriamento global 



. Foram estabelecidos cenários de alteração do regime térmico, 
considerando-se

1º- acréscimos de 2º C na temperatura média anual e com 
totais anuais de precipitação igual ao padrão atual,

2º- acréscimos de 2º C na temperatura média anual com 20% 
de redução 

3º acréscimo de 2ºC e 20% de aumento na precipitação

4º - Foi considerado um cenário de resfriamento, com um 
decréscimo médio de 2ºC na temperatura média do ar e com 
os mesmos padrões de  chuva acima descritos.



A evapotranspiração potencial é estimada pelo método de 
Camargo & Camargo (1983), de modo que:

ETP = T * 0,01 * Qo * N * K (1)

onde:
T = Temperatura média diária do ar °C
Qo = Radiação solar extraterrestre (milímetros equivalentes)
N = Número de dias
K = Fator de ajuste dependente de temperatura média do 
período









Tabela 6: Classes de prioridade a partir da capacidade de uso das terras.
Capacidade de uso das terras Prioridades

Tabela 7: Classes de prioridade a partir da conectividade.
Conectividade Prioridades

1 e 2 Baixa florestas / alta agricultura
3 e 4 Médio-baixa florestas / médio-alta agricultura
5 e 6 Médio-alta florestas / médio-baixa agricultura
7 e 8 Alta florestas / baixa agricultura

Tabela 8: Classes de prioridade a partir dos dados climáticos.
P-ETP (mm) Prioridades

Alta florestas / baixa agricultura V, VI e VIII

Média-alta florestas / média-baixa agriculturaIV e VI

Média-baixa florestas / média-alta agriculturaII e III

Baixa florestas / alta agriculturaI

Alta florestas / baixa agricultura< 0

Média-alta florestas / média-baixa agricultura0 – 100

Média-baixa florestas / média-alta agricultura100 – 300

Baixa florestas / alta agricultura> 300

















Situação atual  Classes de prioridade (áreas em mil ha).
Classes Área (mil ha)

3.155,67Alta florestas / baixa agricultura

3.531,61Média-alta florestas / média-baixa agricultura

9.660,01Média-baixa florestas / média-alta agricultura

7.498,95Baixa florestas / alta agricultura





Cenário 2   +2º C
Classes de prioridade (áreas em mil ha).

Classes Área (mil ha)

3.547,31Alta florestas / baixa agricultura 

5.666,92Média-alta florestas / média-baixa agricultura 

9.557,27Média-baixa florestas / média-alta agricultura 

5.070,09Baixa florestas / alta agricultura 





CONCLUSÕESCONCLUSÕES

►► O cenO cenáário utilizado climrio utilizado climáático tico 
depende de aferidepende de aferiççõesões

►► Na ultima reunião da OMMNa ultima reunião da OMM--
WCC3WCC3-- foi apontada a foi apontada a 
imprecisão de vimprecisão de váários modelosrios modelos

►► Não se pode pensar em uma Não se pode pensar em uma 
úúnica varianica variaçção e tirar ão e tirar 
conclusões definitivasconclusões definitivas

►► O estudo apresenta possO estudo apresenta possííveis veis 
situasituaçções e ões e éé uma indicauma indicaçção das ão das 
ááreas prioritreas prioritáárias a ser avaliadarias a ser avaliada

►► Os resultados indicam uma situaOs resultados indicam uma situaçção ão 
que jque jáá se vem comprovando hse vem comprovando háá 3 3 
ddéécadas cadas –– A mA máá distribuidistribuiçção de ão de 
chuva ou sua reduchuva ou sua reduçção ão éé sem duvida sem duvida 
o maior problema a ser enfrentado o maior problema a ser enfrentado 
nas prnas próóximas dximas déécadas cadas 

►► Analise feita com aumento de 20% Analise feita com aumento de 20% 
na Precipitana Precipitaçção e com aumento de ão e com aumento de 
22ººC torna a situaC torna a situaçção de recarga de ão de recarga de 
aquaquííferosferos adequada.adequada.


