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I. APRESENTAÇÃO 

Tendo em conta a diagnose do setor florestal feita paFa Sio 
Paulo, -que estimou em 13% a irea com vegeta~io nativa e em menos 
de 600 mil hectares a superfície coberta com florestas plantadas 
(2,5%)-, aliada ~s estimativas de crescimento de consumo de mat, 
ria prima para as ?rdximas dicadas, constatou-se a situa~io deli 
cada em que o Estado se encontra quanto~ disponibilidade de re 
cursos florestais. 

Daí surgiu a necessidade de propor solu;Ses concretas para a 
questão ambiental estadual que redundou na criacio de um organismo 
privado lntegrado por drgios p~bllcos, empresas, entidades cientí 
ficas e organiza~Ses civis a~etas ao setor florestal de São Paulo, 
num processo coordenado pela Fundacio Florestal,que foi denominado 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL-FLORESTAR-S~O PAULO. 

Para situar a proposta do FUNDO é necessário verificar o pa 
norama que deve se desenhar para as décadas vindouras em função 
das rela~Ses internacionais e de seus desdobramentos econ6micosp 
políticos e ambientais. Em decorrincia das modificaç:ies que ocor 
reria é que se definirá o papel das instituiç~es p~blicas e Priva 
das nesse processo? aproveitando as condições favoráveis que se 
apresentarem para as populaçies atual e futuras.(grifico 1) 

Os Prdximos decinios serão marcados em termos 
super concentração de capitaispprivilegiando as 
blocos econ&mico polinacionais e implicando que 
nessas ligaç:ies seja fundamental para garantir o 
das regiies hoje excluídas desse processo, corno é 
ca Latina. 

mundiais pela 
relações entre 
a participação 
desenvolvimento 

o caso da Arnéri- 

As mudan,as tecnoldgicas7 teria reflexos importantes nas ati 
vidades de transportes7 de comunicaç:Ões7 na al imentaç:io e no meio 
ambiente. Agregado a esses dois grandes movimentos a questio eco 
lógica levará à ado~~º de r{gidos padries em defesa da qualidad€ 
ambiental, redundando numa mudan~a qualitativa quanto a postura 
sobre o uso dos recursos naturais e a composi~io da matriz energi 
tica mundial. 

Esse conjunto certamente in~luenciará os rumos do desenvolvi 
mento ~uturo do País~ sendo imprescindível que se aproveit€ ao má 
ximo as situaçSes favoráveis que se configurarem no decorrer desse 
período. 

De modo geral, as restri~ies de ordem ambiental terio como um 
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dos resultados mais palpiveis uma prov,vel redu~io da oferta de 
produtos florestais nativosF principalmente de origem amaz6nica. 
Essa regiio inclusive deveri adotar gradualmente procedimentos de 
desenvolvimento auto-sustentado, com perspectivas de contar com 
recursos financeiros internacionais. Em Sio Paulo o aumento dopa 
drio de vida das popula,Ses urbanas pressionaria demanda por pro 
dutos derivados das florestas, seja como papelr como energia ou em 
formas mais nobres. Esse consumo deveri crescer tambim tanto no 
País como internacionalmente, estando limitado por uma oferta de 
matiria-prima florestal estrangulada a nível mundial. A questio 
energitica permaneceri amea~ando os sub setores dependentes de 
combustíveis fósseis, fazendo como que a biomassa tenha papel des 
tacado na matriz energitica paulista. Concomitantemente as in 
fluincias dos movimentos ambientalistas se tornaria mais sólidas 
e, devem se cristalizar numa legisla~io conservacionista que pas 
sarí a vigorar doravante. Com certeza, essa problemitica exerceri 
urna pressio crescente sobre os recursos florestais de Sio Paulo~ 
cuja situacào comparativa a nível mundial pode ser verificada no 
grífico a seguir Cgrífico 2). 

II. O PAPEL DO FUNDO FLORESTAR 

Partindo-se do princípio que existem a;ies que nio podem ser 
executadas por apenas um agente social seja ele governor entidade 

~ científicar iniciativa privada ou associaç~o da Sociedade Civil~ 
visto que sio tarefas que necessitam para sua implementa~io todo 
um esforço conjunto dessas entidades i que enxergou-se o papel do 
FUNDO FLORESTAR para os próximos anos. é exatamente nesse sentido 
e no contexto desse cenirio~que v,rios passos Ji ~oram dados para 
que o FLORESTAR se transforme de fato no elemento catalizador das 
mudanças sdcio-econ8micas que demandaria resposta coordenada do 
setor ~lorestal paulista e brasileiro. A essa vis~o se deve sua 
particlpa~ão Junto ao Instltuto de Estudos Avan~ados da USP~ no 
projeto FLORAM<1> e na Secretaria Estadual do Meio Ambiente no 
Plano Estadual de Desenvolvimento Floresta1<~>F que seri a base 
sobre a qual se assentará daqui para frente a política setorial 
paylfsta. 

A conjuntura atual indica claramente a necessidade de iniciar 
Ja um Processo vigoroso de recomposição das matas bandeirantes. 
sejam elas destinadas exclusivamente ao atendimento da demanda co 
mercial. como tambim e principalmente, para usos relativos à con 
serva~io dos ecossistemas primitivos,de ac6rdo com uma dtica so 
cial e ambiental. 

Concorde a essas premissas formulou-se um plano que d€sse 
conta das especificidad€s do FUNDO FLORESTAR e do que se poderia 
formular como seu guia de a,io, ou seja? como seu ~juste de foco. 
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III. RECUPERACÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Para estabelecer a proposta do FLORESTAR utilizou-se um mode 
lo anal{tico que Ji foi empregado em outros estados <3> para de 
terminar a situaçio do setor florestal e as medidas a serem adota 
das, visando a,ies de desenvolvimento. 

Em síntese o modelo obedece o esquema abaixo: 
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IV. DISPONIBILIDADE DE SOLOS APTOS À ATIVIDADE FLORESTAL 

Para se determinar o estoque de terras apto ls atividades 
florestais no Estado. leva-se em conta fundamentalmente a Capaci 
dade de Uso dos solos, al~m da adaptaçio ecoldgica das espicies e 
as situações sócio-~conômicas regionais. 

O produto final i um mapa que indica as regiies potencialmen 
te florestiveis do Estado, corno um primeiro e fundamental passo no 
sentido da lmplanta~io de programas florestais consistentes em 
território paulista, e assim, propie-se neste trabalho que a pol r 
tica florestal seja calcada primei~amente nas Classes de Capacida 
de de uso das terras. 

A classifica~ão das terras em Classes de Capacidade de Uso,€ 
um m€todo que, através do estudo dos diversos aspectos de urna irea 
permite definir que tipos de uso podem ser a( adotados sem provo 
car processos de erosio que levem à ripida perda e deterioração 
dos solos. As características dos solos levadas em consideraçio 
sio: topografiaF fertilidadep textura7 profundidade7 drenagem7 pe 
dregosidade, erosão, etc. 

IV.1. Oeterminaçio das Categorias de Aptldio Predominante. 

Neste trabalho. que é voltado especificamente à questio flo 
restal, estabeleceu-se apenas cinco categorias de terrasTque foram 
mapeadas na escala 1:1.000.000 juntamente com as Unidades de Con 
servação. 

As categorias são as seguintes: 

Quadro I - CATEGORIAS DE APTID!O AGRICOLA DAS TERRAS 

-----------------------------·-------------------------------------- 
~ N N a---------------------------a---------------------------------------a 
" a CATEGORIA rf a APTID~O PREDOMINANTE DA TERRA 

• E 

~ • Agropecuária i 
i . Várzeas nio trabalhadas i 
S. Re~lorestamento e Pastagens 

• Florestas de Prote,ão e Refloresta 
mento 
Florestas de Prote,ão 

ã 
ã 
ã 
! 

A 
B 
e 
D 

-------------------------------------------------------------·------ 
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Em 1973 fol publicado um trabalho sobre Classes de Capacidade 
do Uso das Terras do Estado de Sio Pau10<~)7 que foi executado com 
base em fotos aéreas escala 1:25.000; mosaicos de fotografias aé 
reas na escala 1:10.000; folhas topográficas escala 1:250.000 
<I.G.G.)*; cartas de solo ao nível de Grandes Grupos~ escala 
1:100.000 e em crftérios adotados pelo Manual Brasileiro para Le 
vantamento da Capacidade do Uso das Terras. O resultado deste ~s 
tYdo esti em mapa anexo. 

Para elaboraçio do mapa de aptid~o florestal adotou-se o e 
c~etirio de agrega~io descrito no quadro abaixo: 

Guadro II - RELAÇIO ENTRE CAPACIDADE E APTIOIO AGRICOLA DAS TER 
RAS 

--------------------------------------------------------------------- 
! APTIDÃO PREMONINANTE DAS TERRAS ! CLASSES DE CAPACIDADE DE USO DAS ! 

TERRAS <a> 
!----------------------------------!----------------------------------! 

CATEGORIA A 
Agropecuária 

Classe I - II - III 
Classe III a. 
Classe III - IV 
Classe IV f. 

!----------------------------------!----------------------------------! 
! Categoria 8 ! • Classe V 
! Várzeas não trabalhadas 
/!---------------------------------- 

! Categoria C 
! Re~lorestamento e Pastagens ·, 

----------------------------------! 
• Classe IV - VI 

Classe VI 
Classe VI f. 

!----------------------------------!----------------------------------! 
Categoria D ! • Classe VII 

Florestas de Prote~ão e Reflores-! Classe VII pe. 
tamente ! Classe VII p. 

! ! Classe VII f. ! 
!----------------------------------!----------------------------------1 
! Categoria E ! • Classe VIII ! 
! Florestas de proteção ! Classe VIII a. 

Fon t e e " 4 )_ 

IV.2. Descri~ão das Categorias 

IV.2.1 - Categoria A - Agropecuária 

A Categoria A abrange desde terras planas e férteisr apro 
priadas~ agricultura at~ as de relevo ondulado (menos de 201 de 
declive) ou solos de textura ruais arenosa e com problemas de fer 
ti1 idade, apropriados~ culturas perenes e pastagens.~ uma cate 
goria de terras de uso predominantemente agropecuirio. 

~~ ----------------------------------------------------------------- 
IGG - Instituto Geogrifico e Geoldgico-Secretaria da Agricultura 
de S.Paulo 
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Categoria 8 - Várzeas 

A Categoria B abarca as terras de virzea nio trabalhadas e 
sujeitas à inunda~ies. 

IV.2.3 - Categoria C - Reflorestamento e Pastagens 

Diz respeito às terras acidentadas (declive entre 20r. e 40Z) 
e aquelas com sdrios problemas de fertilidade. Sio ireas indicadas 
predominantemente ao reflorestamento e pastagens. 

IV.2.4 - Categoria D - Florestas de Prote~io e Reflorestamento 

Compreende solos bastante acidentados (declive acima de 40%)r 
ou terras com seríssimos problemas relativos à profundidader fer 
tilidade ou pedresosidade.S5o ireas indicadas ao reflorestamento e 
ao abrigo de flora e da faunar apresentando limlta~Bes mesmo quan 
to l primeira utilizaiio. 

IV.2.5 - Categoria E - Florestas de Proteção 

Inclui as escarpas de serrasr indicadas somente ao abrigo da 
fauna e flora e as baixadas marítimas nio agricultiveisF indicadas 
ao urbanismor recrea,ão e manutenção da flora e fauna. 

Uma vez elaborado o mapa7 foram locados os Parques Estaduais 
e outras Unidades de Canserva~io7os quais tiveram suas ireas medi 
das por classe de capacidade de uso e o n~mero obtido foi deduzido 
daquele Ji calculado no trabalho inicial. 

IV.3 - Resultados Obtidos 

O quadro apresentado à seguir indica a irea de cada Categoria 
de terras no Estado de Sio Paulo e a porcentagem da ~rea total que 
ocupam (grifice 4) . 

. Quadro III - DISTRIBUIÇÃO DAS TERRAS POR APTID~O AGRICOLA - ESTADO OE SÃO PAULO 

------------------------------------------------------------------- 
! CATEGORIA DAS TERRAS ! ÁREA TOTAL (ha) ! Y. ! 
!---------------------------!---------------·----------!-------------! 

A ! 14.758.300 ! 59737 
B ! 574.300 ! 2731 
e t 5.038.100 ! 20727 
D ! 2.756.700 ! 11709 
E ! 817.300 ! 3729 

Parques e Esta;Ses Ecold- ! ! 3767 
gicas ! 914.000 ! 100 '.r. 

Fonte:<~> • ce, 
A grosso modo7 pode-se dizer que as t€rras do Estado de Sio 

~·· 
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Paulor por suas característicasr sio apropriadas aos seguintes 
~- l..lSOS: 

.Agropecu,ria ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 601 

.Reflorestamento ou Pastagens ••••••••••••••••••••••• 20~ 

.Floresta de Proteçio e Reflorestamento ••••••••••••• 20~ 

V - DETERMINAC~O DA SITUAÇÃO ATUAL DA COBERTURA FLORESTAL 

A situação atual das reservas de vegetaçio nativa foi dada 
por levantamento <6> feito recentemente. 

Para a estimativa das florestas plantadas utilizou-se o le 
vantamento feito em 1973 <7>r tomando o cuidado de considerar que 
as ireas reflorestadas existentes atualmente s~o menores do que na 
ipoca, em uma expectativa otimista. 

A conclusio do inventirio da ve9etaçlo ~ativa revelou que o 
Estado ainda tem 13,69~ do seu território ocupado por vegetaçio 
natural si9nificativa,das quais 7r6% sio matas. A comparaçio dessa 
estimativa com aquela feita em trabalho anterior<ª> mostra que du 
rante as duas ~ltimas dicadas houve uma supressio de quase 30X da 
irea de vegeta~io nativar ~ que referia a necessidade urgente de 
se reverter esse processo (quadro IV) (grificos 5 e 6). 

Dividindo o Estado em tris ireas (Oester Centro e Litoral/Va 
le do Ribeira>r constata-se que a regiio mais devastada ia Oester 
com apenas 5r82X de seus 14.087.500 hectares com vegetaçio nativa. 
O Centro (que inclui a Grande Sio Paulo) tem i6r20% de vegeta~~º 
nativa em seus 8.646.300 hectares. A grande reserva verde esti no 
Litoral/Vale do Ribeira: 67r76~ dos seus i.646.100 hectares. Do 
total de i.846.966r34 de hectares de matas do Estado, i.370.166 
são de Mata Atlântica. 

QUADRO IV - EVOLUÇÃO DO DESMATAMENTO NO ESTADO DE SÃO PAULO 73/89 

------------------------~-----~--~-------------~---------------------------------- 
1973 (3) 1998 (2) ! 

TIPOS -~-----~~-----------~~--~~~-~----~-----------------! 
! ÁREA (ha) % ÁRFA (ha) % 
!--------~----------------------------------~-------~-------~--------------··-----! 

Hata 2.069.92t 9,33 i.846.966 7,58 
! Capoeira 1.241.i9t 4,99 983.914 4,94 
! Cerradão 165.391 e,42 73.175 e,36 
! Cerrado 7B4.99e 3,16 290.647 9.86 
! Ca1po Cerrado 148.991 9,6t 1.883 t,ti 
! Caapo 43.Blt e,18 1.933 e,11 ! 
!-----------------------------~~~---~-------------------~------~-------------! 
!TOTAL................ 4.394.251 17,68 3.116.518 12,8t ! 
--~~-----------------------~--~----------------------~----------------------------- 
Fonte:<<!>> • ces, 

. ·- 
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VI - ESTIMATIVA DA DEMANDA ATUAL E FUTURA POR PRODUTOS FLORESTAIS 

VI.1 - Nec~ssidades de Florestamento e Reflorestamento 

VI.1.1 - Nativas 

Cotejando os dados sobre o estoque de terras e a situa~ão da 
vegetaç~o atual, estipula-se que a meta de plantio de florestas d€ 
conserva~io, ou seja nativas. em grandes ntlmeros. 1 de i,6 milhies 
de hectares, para atingir cerca de 20r. da área do Estado (gráfico 
7). 

VI.1.2 - Exdticas 

Para a estimativa desta categoria foram çonsiderados resulta 
dos de trabalho realizado na década de 70<7>. Apesar da data po 
de-se considerar os dados como ainda válidos visto que os ciclos 
florestais encerram per(odos de pelo menos 20 ou 30 anos. Para a 
quantifica~io da demanda tomou-se por base informaiies do setor 
industrial organizado, estimativas da Agincia para Energia do Es 
tado de Sio Paulo e levantamentos Prellminares do cadastro de con 
sumo feito pela Secretaria do Meio Ambiente (grifico 8). 

Quadro V - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE MADEIRA PARA 1991 

FONTES DE CONSUMO !m3 esteres (1 milhao)l 
!-------------------------------------------~---------------------! 
! indtlstria (celulose, papel. chapas> •••••• ! 10 

energiticos •••••••••.•••••••••••••••••••• ! 13 
cu t r o s ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 

TOTAL ••••••••••••••••••..••••••••••••••• ! 
02 
25 

Para as florestas estaduais que produziriam essa matéria-pri 
ma estimou-se uma produtividade midia de 25 st/ha/ano. Assim, em 
1990 o estoque de florestas produtivas paulista deverta ser de i 
milhão de ha, estando7 no entanto, calculado em no m~ximo de 600 
mil hectares (gráfico 9). 

Na quantificaçio da superfície a ser reflorestada com essin 
cias exdticas, fizeram-se projeç~es de crescimento da demanda ado 
tando duas taxas anuais bisicas, uma pessimista baseada no atual 
crescimento vegetativo e outra otimista alim de dois prazos para a 
solidlfica~io ~inal do parque florestal necess,rio (20 e 25 anos>. 
Fixou-se como balizador que, nesse per(odoF a Produtividade midia 
aumentaria, adotando-se, nas proJeç5es, uma m~dia de 30 st/ha/ano. 

"!.·' 
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G u A D R o V I - PR OJEC!O DA DEMANDA p OR NADEI R A NO ESTADO OE s~o PAULO 

! TAXA ANUAL DE! 20 anos ! 25 ~nos 
! CRESCIMENTO DA !---------------------------!---~---------------------! 
! DEHANDA a.a ! DEMANDA Cst)! ÃREA (ha) !DEMANDA (st> ! ~REA (ha) ! 
,-~--------------!--------~--,-------------!~-~--------!-------------! 
! 3% ! ! ! ! ! 
! (pessi1ista) ! ~5 1ilhÕes ! 1,5 1ilhâo !52,5 1ilhões !1,75 •ilhÕes ! 
!-----------------!·------------!-------------1-------------!-------------! 
! 5% ! ! ! ! ! 

Coti1ista) ! 66 1ilhÕes ! 2,2 1ilhÕes !B4,S 1ilhões !2,B& 1ilhÕes ! 

Dessa forma em 20/25 anos o estoque de florestas prbdutivas do 
Estado deverá ter no m(nimo i.500.000 ha e no miximo 2.800.000 
ha(gráfico 10). 

Constata-se que esses dados sio perfeitamente compatíveis com a 
existincia de terras aptasr a cobertura vegetal arbdrea atual e as 
necessidades futuras de conserva,ão e produ~lo. 

Considerando a exist&ncia de um estoque de 0r6 milhi€s de hec 
tares Ji reflorestados e que deverlo continuar em produ,lo. as ne 
cessidades efetivas de reflorestamento ser~o de no mínimo 2p5 e no 
miximo 3p8 milhies de hectaresp com a distribui~io que pode ser 
observada no quadro abaixo: 

Quadro VII - NECESSIDADES GERAIS DE PLANTIO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO 
<EM 1.000 ha) 

------------------------------------------------------------------- 
NATIVAS EXOTICAS TOTAIS 

!--------------------------------------------------------------------! 
! Minimo C20 anos> 1.600 900 2.500 ! Miximo (25 anos) 1.600 2.200 3.800 
------------------------------------------------------------------- 

VII - OCUPAÇÃO DAS TERRAS SEGUNDO A APTIDÃO 

O levantamento e mapeamento das Classes de Uso e seu agrupa 
mento para elabora~io do mapa de aptidão florestalp em fun~io da 
metodologia utilizada e da escala~ nio possibilita por si sd a de- 

~ flni;io precisa das ,reasa serem reflorestadas, urna vez que cada 
categoria apresenta m~ltiplas possibilidades de uso e a escala 
utilizada nio permite evidenciar as inclusies que efetivamente 
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ocorrem dE uma categoria Em outra. Na carta ds solos, por exemplo, 
utilizada como base para este trabalho, as inclusies sio estimadas 
em 20~ da irea. 

Para efeito deste estudo7 entretanto, o conhecimento das di 
versas regiies do Estado, o levantamento de plantas de classe de 
capacidade de uso a nível de propriedade rural e a apllca,~o do 
C6digo Florestal nos trabalhos de licenciamento feitos pelo Esta 
do, permite fazer uma primeira proposta. é evidente que os ntlmeros 
propostos sio relativamente arbitririos, pretendendo antes de tudo 
apenas colocar uma s~rie de proposi~aes em discussão. Algumas con 
sidera,ies~ entretanto, podem vir a demonstrar sua exequibilidade 
como se verifica~ seguir,onde se estabelecem percentuais de tipos 
de utiliza~ão por categoria e a sua respectiva justificativa: 
• COBERTURA FLORESTAL NAS TERRAS DA CATEGORIA A 

- Abrigo de Flora e Fauna7 especialmente ao redor de nascentes e 
cursos d'~gua e prote,io de áreas susceptíveis à· erosão 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 6X da área total; 

Arboriza~io por motivos ligados ao aumento da produtividade 
agrícola (quebra-vento7 sombreamento de pastagens, prote~io de 
benfeitorias7 divisão de glebas, etc) •••• 2r. da área total; 

- Reflorestamento para atendimento das necessidades locais de 
madeira •••••••••••••••••••••••••••••••• i~ da á~ea total; 

- Outros Usos(agropecu,ria principalmente). 91% da área total; 

Nas terras enquadradas na CATEGORIA A as florestas teriam co 
mo funião bisica a Prote;io das nascentes, cursos d'água e suas 
áreas vicinais. Os percentuais propostos s~o pequenos e podem ser 
adotados pelos agricultores sem prejuízo de suas atividades de 
produ,io, pelo contririo, ati com incremento de receitas prove 
nientes de atividade agroPecuiria. 

COBERTURA FLORESTAL NAS TERRAS DA CATEGORIA B 

- Abrigo da Flora e da Fauna •••...•••••••••• 40% da irea total; 
- Outros Usos •••••••••••••....••••••••.••••• 60i da irea total; 

No que se refere~ CATEGORIA B, o mapa de Classes do Uso do 
Solo indicou urna irea total de 622.300 hap em 1972. Deste p~ríodo 
ati a atualidade grande parte desta irea foi ocupada pela expans~o 
urbana7 pelas 9randes represas e pela agricultura e assim o levan 
tamento por imagem de satilite efetuado em 1990 indicou apenas 
134.000 ha de v~rzeas, com uma redu~io de quase 80i de sua irea. 
Na escala de trabalho adotada estes ndmeros sio apenas indicadores 
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da realidade. é urgente, entretanto, um estudo específico e deta 
lhado que permita a proteçio efetiva das áreas intactas e a recu 
pera,io para preservaçio das ireas ocupadas indevidamente. 

COBERTURA FLORESTAL NAS TERRAS DA CATEGORIA C 

- Abrigo da Flora e da Fauna ••••••••••••••••• 207. da área total; 
- Reflorestamento ou Pastagens •••••••••••••••• 60% da área total; 

Outros Usos •••••••••••••••••••••••••••••••• 20r. da área total; 

N~ CATEGORIA C foi proposto 20Y. para abrigo de flora e fa1lna, 
considerando tambim a legisla~io florestal em vigor. Admitiu-se 
20i para outros usos em funçio da escala do trabalho, ficando os 
60% restantes para reflorestamento ou pastagens,que i a aptidio 
predominante das terras desta categoria. 

COBERTURA FLORESTAL NAS TERRAS DA CATEGORIA D 

- Abrigo de Flora e da Fauna •••••••••••••••• 25r. da área total; 
- Reflorestamento ••••••••••••••••••••••••••• 55% da área total; 

Outros Usos •••.••••••••.••••••••••.••••••• 20/. da área total; 

Na CATEGORIA D prop6s-se 20~ para outros usos em fun,~o da 
escala do trabalho e das inclusões admitidas. O restante foi des 
tinado à voca,~o precípua das terras desta categoria com uma divi 
s~o de 251 para prote,io e 55~ para produ,io. 

COBERTURA FLORESTAL NAS TERRAS DA CATEGORIA E 

- Abrigo da Flora e da Fauna ••••••••••••••• 80% da irea total, 
- Outros Usos(principalmente nas baixadas marítimas) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20~ da irea total; 

Na CATEGORIA E admitiu-se 20% da irea para outros usos em 
fun,io da escala de trabalho e da presen,a das baixadas marítimas 
urbaniziveis. 

VIII .- ESTRATÉGIA DE IMPLANTACÃO 

A implementa~io da proposta se dar, pelo equacionamento das 
seguintes perguntas~relacionadas com o plantio das florestas: 

• o quê plantar? 
• onde plantar? 
• quem vai plantar? 
• como vai ser plantado? 
• quanto se plantari? 
• quanto custari? 
• em quanto tempo se plantari? 
• quem consumiri? 
• no que ser~ consumido? 
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As respostas estruturar-se-ia em Programasp sub programas, 
projetosp sub projetos e atividades7 com seus respectivos crono 
gramas físicos e financeiros. 

VIII.1 - Desenvolvimento Operacional 

Com base nas informa~ies disponíveis o quadro geral pode ser 
assim resumido: 

a) adequaçio do uso do solo --- ati 40~ da irea do Estado pode vir 
·a ser coberta por florestas. 

b) situatio atual da vegeta~ão arbdrea --- o ~ltimo levantamento 
(6) revelou que perto de 13% da irea est, com vegeta~ão nativa*7 
ou seja 3r1 milhSes ha. Estimativas indicam que 2p5% da írea no 
Estado esti reflorestada (0p6 milhies ha>~ levando em conta traba 
lho anterior Jí citadoC7> e informa~~es coletadas Junto ao setor. 

c) admitindo os percentuais de ocupa~~º propostos para cada cate 
goria o quadro deseJivel seria o que se segue: 

QUADRO VIII - PROPOSTA OE OCUPAÇÃO DAS TERRAS 00 ESTAOO OE SÃO PAULO (ea 1988 ha) 

! CATEGORIA DAS ! ! FLORESTA DE! ! REFLORESTA- ! 
TERRAS ! ÁREA TOTAL ! PROTECÃO E ! REFLORESTAMENTO! HENTO E PAS-! OUTROS ! 

! ARBORIZACÃO ! . ! TAGEHS 
!~~-~------~ -------~-~!--------~!------~--~~--!-------------!---------! 
! A 14.769 ! 1.189 ! 15t ! -- ! 13.439 

e 57t ! 23e , ~ ! -- ! J4t 
e s.e4e ! 1.eea , -- ! J.e24 ! 1.ees 
D 2.756 ! 686 ! 1.521 ! -- ! 551 
E 829 ! 654 ! -- ! ~ ! 166 

! Parques e Esta- 914 ! 914 
! ,ões EcoJógicas! ! ! ! ! ! 
!----------------!------------!-------------!----~-~--------!---~-------!----~---! 

TOTAL... ! 24.866 ! 4.672 ! 1.671 ! 3.824 ! 15.494 ! 
<190%) ! ( i 9%) ! (6,S%) ! (12%) ! (62, SI>! 

Retrocedendo mais uma vez às perguntas que induziram a este 
trabalhop observa-se que j' é possível responder grande parte de 
las com um grau de precisio razoivel: 

Respostas •s questSes relativas~ estratégia de implanta~lo: 
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• o qui? 
quanto? 

- nativas e exdticas 
de 2r5 a 378 milhges de hectaresT sendo 
1r6 de nativas e de 900 mil a 2r2 milhies 
de hectares de exóticas. 

- proprietirios rurais (300 mi> e empresasr 
em seus estabelecimentos 

- atravis da defini;io dos programasr mas 
fundamentalmente pelo fomento 
20 a 25 anos 

- de 600 a 1000 dólares/ha 
inddstria de v~rias naturezas e 
sumo nas propriedades rurais. 

auto-e on - 

• q1lem? onde? 

• como? 

• quanto tempo? 
• quanto custari? 
• quem consumir,? 

IX - DETALHAMENTO DO PROGRAMA 

IX.1 - Objetivos Gerais e Específicos 

• Recompor a cobertura florestal do Estado de Sio Paulo atin 
gindo 25 a 30Z de sua superfícier sendo 20Y. de florestas 
de prote;io e o restante de florestas de produ~io. 

• Recupera~io do equilíbrio ambiental e auxílio na fixa,ào de 
C02 • 

• Desenvolvimento sócio-econ6mico principalmente pela re9ula 
riza~ào do fornecimento de matiria-primar gera,~o de em 
Pr€gos, diversifica~io econ3mica regional e reduçio de 
custos pdblicos e privados de Praduçio. 

IX.2 - Instrumentos 

Florestamento e reflorestamento com esplcies nativas E exd 
ticas em dois programas bisicos= 

IX.2.1 - a> Fomento conservacionista 

baseado em essências nativas e visando recuperação de mi 
cro bacias, proteção de mananciais e das bacias de capta 
ção das represas, diversificação da produção em proprie 
dades rurais. quebra-ventos, auto-abastecimento energltico 
e de madeira, atendimento da demanda local e regional. 
Esse fomento deve ser dirigido principalmente à pequenas 
unidades e a plantios de pequenas dimens~es • 

• 
IX.2.2 - b) Fomento Comercial 
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• visando o abastecimento suplementar e futuro de empresas 
que utilizam madeira como matiria-prima bjsica. Tem por 
base o raio econ6mico de atua,io de cada empresa e utili 
zari basicamente essincias exdticas ou eventuais nativas de 
valor comercial. 

IX.3 - Métodologia Empregada 

IX.3.1 - Insumos e Assistincia Técnica 

• Os programas deveria fornecer o ·pacote tecnoldgico· com 
pleto <mudas7 isca formicida e fertilizante) Juntamente 
com assistincia tfcnica individualizada, desde a confec 
ção do projeto ticnico até orientação na comercializaçio ou 
uso da mat~ria prima. 

A evolu~io deve s~r no sentido de se possuir um corpo técnico 
prdprio para realizar essas tarefas. 

IX.3.2 - Contratos 

No programa de ~omento conservacionista propSe-se a assina 
tura de um ·rermo de Compromisso· por parte do 9omentador 
no qual ele se obriga a plantar a floresta e manti-la ati o 
primeiro corte (no caso de ex6ticas ou nativas comerciais), 
ou perenemente como rese~va legal. 

No caso do Fomento Comercial cada empresa tem o seu contra 
to, se bem que i interessante o estabelecimento de uma política 
mals articulada, com procedimentos padronizados • 

• No fomento conservacionista a produç~o de mudas de natiyas deve 
obedecer duas fases: 

a) - FASE INICIAL - utiliza~io da infraestrutura existente: 
• viveiros das empresas 
• viveiros de prefeituras conveniadas 
• viveiros de associa~Ses de reflorestamento 
• viveiros do Estado 
• viveiros da CESP (para atendimento exclusivo de proprietirios 

~- localizados em bacias de captaç~o de seus reservat6rios>. 
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b) - FASE DE SOLIDIFICAÇiO - deslocamento dessas atividades para 
viveiros particulares que passarão a 
atEnder a demanda por essência nati 
va. 

O problema imediato desse programa~ a disponibilidade de se 
mentes de essincias nativas, o que deverá ser estimulado nos pri 
meiros anos por uma ac:ão mais intensa dos drgios ligados ao Gover 
no do Estado. 

X - ESTABELECIMENTO DAS METAS ANUAIS 

Para o delineamento das ac:ies concretas propSe-se 
de um grupo composto por Yepresentantes das Secretarias, 
~ies. Empresas e Associac:ies envolvidas, para determinar 
te as metas a serem alcan~adas e o envolvimento de cada 
pante no programa. 

a criac:ão 
Organiza 
anualmen 
par-tici- 

Esse processo deve projetar suas açSes com um ano de antece 
dincia, para que todas as providências sejam tomadas a tempo. 

Constarão das atividades: 
o cadastro dos interessados e propriedades a serem atend)das: 

• capacidade de produç~o e ndmero de viveiros com respectivas lo 
calizaçies; 
necessidade de mudas por espécies; 

• necessidades de insumos, particularmente sementes de essências 
nativas: 

• defini~io da participação de cada membro do FLORESTAR • 
• o esquema de assistência ticnica 

XI - PROPOSTAS REGIONAIS COM ENFOQUE EM BACIAS 

-As definic:Ses regionais propostas anteriormente ser~o deta 
lhadas tendo como base de atuação as bacias hidrográficasF adotada 
a divisão oficial do Estado <•>e as categorias de aptidão agrícola 
das terras. Para efeito da regionalizaçio consideraram-se portanto 
as s€guintes bacias: 

iª Bacia Hidrográfica - Alto Tietê: 
2ª Bacia Hidrográf ca - Midio e Baixo Tietê 
3ª Bacia Hidrográf ca - Rios do Peixe e Ag1Jape i 
4! Bacia Hidrográf ca - Rio Paranapanema 
5ª Bacia Hidrográf ca - Rio Ribeira e Litoral 
6ª Bacia Hidrográf ca - Rio Paraiba 
7ª Bacia Hidrogr-áf ca - Rios PaFdo ~ Mogi G u ac '.l 
8~ Bacia Hidrográf ca - Ri os Tur vo e São José dos Dciur a do s 
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• Bacia do Alto Tietê 

Trata-se da regiSo de maior concentra~io urbana do Estador 
abrangendo a Grande Sio Paulo7 extendendo-se ati Sorocabar Jun 
diaÍr Campinas e Piracicaba. A intensiva ocupa;ão regional vem 
provocando sirios desequilíbrios ambientaisr entre os quais se 
destaca a car&ncia de igua pot~vel e o crescente custo de trata 
mento das mesmas. São problemas conhecidos nessa bacia os da Re 
presa do Guarapirangar Represa Bill ingsr Bacia do Piracicaba e 
Nascentes do Tietir entre outros. 

A execu,io de um programa de re~lorestamento com essincias 
nativas e exóticas nessa bacia, fundamental para a recupera;io 
destes mananciais e para a sedimenta,io de um cinturio verde pro 
tetor na Grande São Paulo. Acrescente-se que a maioria das terras 
prdximas da mega)dpole7 bem como as cabeceiras do Piracicaba e 
Tieti estio enquadradas nas Categorias C e D, imprdprias à agri 
cultura. 

Nessa bacia, merecem ainda aten~io as terras da Categoria D 
e E em Botucatu, a oeste de Piracicaba • 

• Bacia do Médio e Baixo Tietê 

O médio e baixo Tieti foi transformado numa sucessio de lagos 
artificiais à partir da barragem de Barra Bonita. As terras desta 
bacia foram enquadradas eru sua maior parte na Categoria Ar havendo 
manchas da Categoria C nos afluentes da margem direita do baixo 
Tieti e manchas das Categorias D e E que precisam de refloresta 
mento nas regiies de São Carlos e Brotas. Sio tambim necessirias 
a,ies nas bacias dos rios Jacaré-Pepira e Jacaré-Gua~u. No restan 
te da bacia, o trabalho bisico a ser executado seri de recupera~io 
das matas ciliares • 

• Bacia dos Rios do Peixe e Aguapei 

A maior parte das terras desta bacia esti na Categoria A. on 
de devem ser recuperadas as matas ciliares dos dois rios. Entre 
tanto, na regiio de Mar{lia, ocorrem extensas ireas enquadradas 
nas Categorias C e D, e ai as ocorrincias de erosão e assoreamento 
de rios i extremamente grave, exigindo a~aes ~lorestais de vulto 
para reverter o problema • 

.. . 
• Bacia do Paranapanema 

e 
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Trata-se da bacia mais extensa do Estado e portanto apresenta 
mdltiplas características, como pode ser observado nos mapas ane 
xos. 

As cabeceiras, ao sul de Itapeva, Capão Bonito e Itapetininga 
sio ireas de topografia acidentada onde Ji existem reflorestamento 
e matas naturais. Na regilo de Avari estio ~reas de melhor topo 
grafia mas de terras arenosas e com problemas de fertilidade, ocu 
padas com pastagem e reflorestamento. 

Nesta bacia hi necessidade de recuperaiiO das matas ciliares 
e reflorestamento das terras das Categorias O e E que ocorrem na 
·APA· de Botucatu. No restante, existem ireas na Classe C onde o 
reflorestamento concorreri com as pastagens, dentro dos percen 
tuais contidos na proposta geral • 

• Bacia do Rio Ribeira e Litoral 

é a regiio de maior concentra~io de florestas nativas do Es 
tado e conta com diversas unidades estaduais de conserva,io. 

Propie-se Para essa bacia a elabora,io de estudos para inter 
liga;io das unidades de conserva,io aí existentesp visando prin 
cipalmente permitir a livre circula,io da fauna. A conjuga,io do 
Parque Estadual da Serra do Mar com a Esta,ão Ecoldgica da Juréia 
~ necessaria, como tambim oi a uniio numa sd irea do Parque Esta 
dual de Carlos Botelho, da Fazenda Intervales, da Reserva de Xitui 
e do Petar, absorvendo a irea devoluta de Xiririca. Este conjunto 
interligado ao Parque Estadual de Jacupiranga e este com a Ilha do 
Cardoso, Perfaria um contínuo de quase 500 mil hectares de Mata 
Atlintica preservada, a maior do País, dando condi,;es de desen 
volvimento de um programa Ímpar de turismo ecoldgico nessa regiio. 

No que se refere a uma redifini,;o dos limites dos Parques 
Estaduais? verifica-se a existincia de ireas de preservaç~o perma 
nente significativas~ oeste do PETAR, junto a margem do Rio Ri 
beira de Iguape e ao redor do Parque Estadual de Jacupiranga que 
poderiam ser a estes incorporadas. 

No remanescente da bacia, o Parque da Serra do Mar protege a 
maioria das escarpas e especial cuidado deve ser tomado na regi~o 
das cotas de Cubatio onde tende haver conurba,io da Grande São 
Paulo com a Baixada Santista e consequincias ambientais de maior 
gravidade. 
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• Bacia do Rio Paraíba 

O Vale do Rio Paraiba i uma regiio industrializada. Na P€que 
na faixa de terras enquadradas na Categoria A a agricultura compe 
te com a expansão urbana e industrial. 

Na Serra da Mantiqueira ocorrem extensas ireas das Categorias 
D e E. Existem ali o Parque Estadual de Campos do Jordio e uma APA 
Federal. As Florestas slo praticamente a dnica alternativa de uso 
para aquelas terras e a atividade de turismo Ji i importante na 
região. 

Também nas bacias do Paraibuna e Paraitinga as terras estão 
em sua maioria na Categoria Dr tendo como dnica alternativa o 
plantio de florestas. Estas terras acham-se em sua maioria ocupa 
das com pastagens degradadasr de baixa produ~ãor sofrendo forte 
erosio laminar. Caber, aqui um programa de reflorestamento inten 
sivor com sua viabiliza~ão dependendo do mercado para madeira. e 
de uma eYentual abertura para o mercado externo • 

• Bacia dos Rios Pardo e Mogi Gua~u 

.- Merecem aten,io nestas bacias as margens e virzeas dos rios 
Moei Gua~u e Pardo. Ocorrem ainda ireas enquadradas naCategoria D 
nas proximidad~s de Mogi Gua~ur Sio João da Boa Vista e Sio Simão~ 
parcialmente r~florestadas por empresas do setor de papel, celulo 
se e chapas. Os trabalhos de recuperaiio de matas ciliares devem 
ser implantados em toda a bacia e as florestas comerciais sio uma 
op~ão regional~ 

• Bacia dos Rios Turvo e Sio Josi dos Dourados 

Nesta baciar os solos predominantemente s~o da 
Manchas da Categoria C ocorrem sobretudo ~s margens 
dos Dourados onde merece esfor~o especial o trabalho 
~ão das matas ciliares. 

Categoria A. 
do São José 
d e r ec up er: a- 

XII - CONCLUSÃO 

Esta proposta visa adequar a implanta~io de florestas no Es 
tado de Sio Paulo aos marcos do Plano Estadual de Desenvolvimento 
Florestalr coordenado p€la Funda~ão Florestal da Secretaria do 
Meio Ambienteralim de contribuir para a e~etiva,io da estrat~gia 
do FLORAM - IEA/USP atravis da atua,io do FUNDO FLORESTAR. 

~ .. 
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teri que haver todo um esforço dos diversos segmentos do setor 
~lorestal estadual envolvtdos. O Estado dando maior infase aos 
plantios com nativas e em ireas de cons~rvaçio e a iniciativa pri 
vada com as exdticas e em ~reas comerciais,visando o abastecimen 
to energitico e a produçio de mat,ria-prima. O envolvimento das 
associaç3es da sociedade civil e das prefeituras seri fundamental 
para o sucesso da proposta que tem um car~ter de atuaçio eminente 
mente regional. 
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ANEXO 

Como resultado do Protocolo de Coopera~ào T~cnic~ entre o 
Fundo e a Funda;àor o programa ~r Fomento Florestal Jí atingiu re 
sultados expressivos7bastante dentro da filosofia do FLORAM e do 
PEDF. 

O Florestar procurou suplementar essas atividades dando uma 
orienta~ào mais global e integra,~o as aç8es de fomento cuja coor 
denaçio operacional ficou a cargo da FUNDAC~O. 

Mitodo usado nos dois primeiros anos de atividades do Fomen- 
to: 

doa~~º de mudas de eucalipto pelas empresas envolvendo=Du 
ratex7 Eucatexr De Zorzir Suzanor Champion7 Ripasa, Florin, 
Serrana~ Engeverde. 

- utiliza;io da rede da Secretaria da Agricultura atravis de 
seus ticnicos que cadastravam e selecionavam os produtores 
interessados por região. 

A Funda,~o Florestal organizou a distribui,io que atingiu 
os seguintes resultados: 

1Q ano 89/90 
2Q ano 90/9i 

i.400.000 mudas plantadas 
i.500.000 mudas plantadas 

Na aval iaçio realizada verificou-se uma percentagem de suces 
so de 63X que se tornarão florestas. 

ntlmeros produtores at tngidos 720 
n~meros produtores cadastrados 2.000 

Atendimento por Divisão Regional Agrícola 

1989/90 
Campinas 214.146 mudas 
Sorocaba 179.i40 mudas 
Ribeirão Preto 235.652 mudas 
Bauru 377. 327 mu d a e 
Registro 193.500 mudas 
Marília 57.736 mudas 
Sio José dos Campos 45.366 muo a s 
Presidente Prudente 45.500 mudas 
S.José do Rio Preto 12.625 mudas 
Araç:atuba i4.i00 rnudas 

1990/91 
84.484 mudas 

126.000 mudas 
140.000 mudas 
361.751 mudas 
97.700 mudas 

100.000 mudas 
5.000 mudas 

145.200 mudas 
140.000 mudas 

TOTAL ••••••••••••••••• 1.381.363 mudas 1.500.135 mudas 

29 



Cole~ão DOCUMENTOS 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Reitor: Roberto Leal Lobo e Silva Filho 
Vice-Reitor: Ruy Laurenti 

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS 

Conselho Diretor: Jacques Marcovitch (diretor), Alfredo Bosi (vice-diretor), Carlos 
Guilherme Mota, Geraldo Forbes, Gerhard Malnic e Paul Singer 

Assistente Técnico Acadêmico: Rubem Affonso Beltrão Junior 

ÁREA DE CIÍNCIAS AMBIENTAIS 

Coordenador: Aziz Ab'Sáber 
Integrantes: Leopold Rodês, Mauro Antônio de Moraes Victor, José Galizia Tundisi, Phillip 
Martin Fearnside, Luiz Edmundo Magalhães, Wemer Zulauf, Randau Mar~ues, Oswaldo 
Sevá, Antonio Carlos Diegues, Paulo Sodero Martins, José Luiz Fleury de Oliveira, Franco 
Levi, Suely Angelo, Mauro de Mello Leonel Junior, Warwick Kerr, Francisco de Arruda 
Sampaio, Marco Antônio Ferreira Bueno, Maria Elisa Marcondes Helene e Antônio Lamberti 

COLEÇÃO DOCUMENTOS 

Responsável: Mauro Marcos de Oliveira Bellesa 
Secretaria: Marlene Gonçalves Rogrigues 
Reprodução: Raimundo José da Silva 

INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA USP 
Av. Prof. Luciano Gualberto, Travessa J, 374, térreo, 05508, São Paulo, SP. 
Telefone: (011) 813-3222, ramais 2519 e 2730; Fax: (011) 211-9463. 


