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INTRODUÇÃO

A região nordeste do estado de São Paulo caracteriza
- se por ser um pólo do agronegócio brasileiro, desta-
cando - se o desenvolvimento da atividade canavieira.
Considerando as recentes demandas por certificações
ambientais que incentivam o cumprimento da legislação
ambiental, as adequações de propriedades voltadas às
atividades agropecuárias poderiam refletir na dinâmica
do uso ocupação das terras da região e, consequente-
mente, na ampliação de áreas de vegetação. Adicio-
nalmente, estudos recentes indicam um incremento da
vegetação no estado nas últimas décadas (FAPESP,
2010), o que abre uma nova perspectiva de desenvol-
vimento da agricultura paulista aliado à conservação
florestal. O entendimento da relação entre as ativi-
dades agropecuárias e a dinâmica florestal torna - se,
portanto, essencial para embasar poĺıticas públicas fa-
cilitadoras desse processo de regeneração florestal.

OBJETIVOS

Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo verifi-
car, a partir de análises espaciais, a ocorrência de in-
cremento da cobertura vegetal na região nordeste do es-
tado de São Paulo no peŕıodo entre 1988 e 2003 e quais
atividades agropecuárias favoreceram a regeneração flo-
restal.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado a partir do estudo de Quar-
taroli et al., (2006), que incluiu o mapeamento com
imagens TM/Landsat de 125 munićıpios no nordeste
do estado de São Paulo no peŕıodo de 1988 a 2003 en-
globando 14 classes de uso e cobertura: cafeicultura,
cana - de - açúcar, corpos d´água, cultura anual com
pivôs de irrigação, cultura anual, fruticultura, outros,
pastagem, remanescentes de vegetação natural, serin-
gueira, silvicultura, vegetação ripária, áreas urbanas e
áreas de mineração. Com base na dinâmica de uso e
ocupação neste peŕıodo gerada em ambiente de sistema
de informações geográficas (ArcGis 9.2), identificou -
se as áreas de não vegetação em 1988 convertidas a ve-
getação (classe vegetação ripária + classe remanescen-
tes de vegetação natural) em 2003, sendo selecionados
para as análises 20 munićıpios em função da taxa de
regeneração (área de incremento/área do munićıpio),
10 com menor taxa e 10 com maior taxa. Essas taxas
foram relacionadas por meio do software Statistica às
taxas dos diversos usos da terra nas duas datas, junta-
mente com dados compilados a partir da base de dados
sobre produção agropecuária de 2002 do IBGE (2011).
Adicionalmente foram realizadas análises de correlação
e de dependência espacial através de geoestat́ıstica se-
guindo metodologia de Vieira (2000), a fim de verificar
a relação espacial entre as variáveis selecionadas nas
análises estat́ısticas.
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RESULTADOS

Dinâmica florestal - A partir dos dois mapeamentos
foi realizada a operação de intersecção espacial resul-
tando em uma matriz de dinâmica do uso e cobertura
da terra, possibilitando quantificar para esse peŕıodo a
conversão das classes de não - vegetação para vegetação,
que somaram 81.627,80 ha. Desse total, parte do incre-
mento de vegetação foi oriunda da conversão de pas-
tagens (61%), seguida da cana - de - açúcar (12,5%) e
cultura anual (9,5%), que perfizeram 83% do total de
incremento. Com as informações de dinâmica foi ge-
rado o ranking dos munićıpios em relação às taxas de
regeneração e selecionados 20 para as demais análises,
sendo Brodósqui, Serra Azul, Jardinópolis, Sales Oli-
veira, Altinópolis, Serrana, Rincão, Rio Claro, Amparo
e Batatais com as maiores taxas, somando 52% do to-
tal de incremento na região, e Guará, Aramina, Vista
Alegre do Alto, Santo Antonio do Jardim, Candido Ro-
drigues, Águas da Prata, Tabatinga, Barrinha, Nova
Europa e Lindóia com 0,7% do incremento. O ranking
de munićıpios permitiu também a espacialização das ta-
xas com a identificação visual das áreas dessa região do
estado com incrementos de vegetação.
Análise estat́ıstica - A integração dos dados foi reali-
zada considerando os 20 munićıpios selecionados e os
respectivos dados de cobertura e uso da terra, de re-
generação florestal e de produção agropecuária. Inici-
almente, foi realizada uma análise exploratória a fim
de verificar a existência de correlação da taxa de rege-
neração com os demais dados. Com base nessa análise,
em que verificou - se apenas duas correlações signifi-
cativas a 5% - regeneração florestal com porcentagem
de área de cana - de - açúcar em 1988 e com produção
de cana - de - açúcar em 1990, foi realizada a análise
de agrupamento com a geração do diagrama de árvore
hierárquica dos 20 munićıpios com essas variáveis rela-
cionadas à cana - de - açúcar. Neste diagrama obser-
vou - se uma provável formação de 2 grandes grupos,
sendo mais acentuado o agrupamento de munićıpios se-
lecionados como de maior transição florestal, indicando
uma maior probabilidade de agrupá - los em relação
às informações de cana - de - açúcar, principalmente
considerando os munićıpios de Altinópolis, Serra Azul,
Rio Claro, Brodósqui e Jardinópolis. A distribuição dos
demais munićıpios apresentou - se mais difusa, com o
conjunto mais acentuado formado por Aramina, Vista
Alegre do Alto e Cândido Rodrigues, com baixa rege-
neração florestal.
Geoestat́ıstica - Considerando o indicativo de correlação
entre a taxa de regeneração e a atividade de cana - de -
açúcar, foi empregada a geoestat́ıstica para a análise de
dependência espacial dessas duas variáveis, incluindo os
dados de todos os 125 munićıpios. Os semivariogramas

de ambas as variáveis apresentaram estrutura de de-
pendência espacial, ajustados pelo modelo exponencial
(regeneração) e gaussiano (cana - de - açúcar). Veri-
ficada esta dependência, foi posśıvel a interpolação de
dados pela krigagem ordinária, que é um interpolador
que não apresenta tendência e possui variância mı́nima.
O resultando foi expresso em mapas de isolinhas com in-
dicativos da relação espacial positiva entre regiões com
ocorrência de regeneração e cana - de - açúcar.

CONCLUSÃO

A região nordeste do estado de São Paulo caracteriza
- se pelo uso da terra bastante intenso, vinculado às
atividades agropecuárias; não obstante, no peŕıodo en-
tre 1988 e 2003 foram identificadas áreas onde houve
incremento de vegetação. Nas análises estat́ısticas as
variáveis referentes à cana - de - açúcar foram iden-
tificadas como de maior relação com a taxa de incre-
mento florestal, resultado visualizado nos mapas gera-
dos utilizando geoestat́ıstica. Assim, na região estu-
dada a maior ocorrência das atividades vinculadas à
cana - de - açúcar poderiam refletir no processo de
regeneração em determinadas áreas, havendo necessi-
dade de continuidade das análises a fim de verificar as
relações entre os diversos usos da terra com fatores so-
cioeconômicos que favoreceriam o abandono da terra
para a recuperação florestal. Esses resultados iniciais
evidenciam o potencial das ferramentas de análise ge-
oespacial para identificação e monitoramento de rege-
neração florestal, bem como para análise do papel das
atividades agropecuárias nessas conversões.
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