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RELATÓRIO 2

RELATÓRIO 2 – PLANO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL EM ESCALA LOCAL 
DIVIDIDO EM 4 ETAPAS

• Organização de conjunto de informações – “Kit de dados básicos”

• Elaboração de manual técnico para o mapeamento de áreas prioritárias 
locais

• Elaboração de roteiro de Plano de Recomposição Florestal Local

• Projeto Piloto: Mapeamento de áreas prioritárias locais



Arquivos georreferênciados na escala 1:50.000 Nome do arquivo Formato

Articulação das cartas do IGC articulacao_IGC shapefile

Curvas de nível curvas_nivel shapefile

Pontos cotados pontos_cotados shapefile

Hidrografia hidrografia shapefile

APP hídrica app_hidrica shapefile

Declividade declividade.tif raster

Unidades de Conservação unidades_conservacao shapefile

Pontos de captação para abastecimento público pontos_captacao shapefile

Bacias de abastecimento bacias_abastecimento shapefile

Vegetação nativa veg_nativa shapefile

Áreas prioritárias para incremento da conectividade conectividade shapefile

Uso do solo nas áreas urbanas uso_urbano raster

Áreas verde em áreas urbanas areas_verdes shapefile

Planilha com IFU municipal IFU excel

Voçorocas vocorocas shapefile

Solos Saturados Campo_umido shapefile

Outros arquivos Nome do arquivo Formato

Limite das Bacias PCJ limite_PCJ shapefile

Limites das áreas de contribuição e hierarquização areas_contribuicao shapefile

Municípios das Bacias PCJ municipios shapefile

Modelo Digital do Terreno (MDT) MDT.tif raster

Demanda florestal nas bacias PCJ demanda_florestal shapefile

Suscetibilidade à erosão suscet_erosao shapefile

KIT DE DADOS BÁSICOS

• Dados básicos levantados e atualizados na 1° etapa do projeto na escala 1:50.000

• Subsídio para elaboração o mapeamento das áreas prioritárias locais.

• Dados que auxiliaram os gestores no mapeamento e na elaboração dos projetos

• Arquivos em formato shapefile, raster e excel



MANUAL TÉCNICO PARA O MAPEAMENTO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS LOCAIS

• Estabelece diretrizes para mapeamento de áreas prioritárias locais;

• Cada gestor interessado na realização de projetos de recomposição deverá aplicar as diretrizes do manual a
fim de identificar as áreas prioritárias

• Segue a premissa ideal do Plano Diretor de Recomposição Florestal das Bacias PCJ, da presença de florestas
na bacia como um todo, desempenhando diferentes funções;

• Recomenda a articulação entre os municípios para que a recomposição florestal seja realizada em áreas
contínuas;

• Orienta os gestores locais a como realizar os mapeamento na escala 1:10.000;

• Estabelece uma ordem para locais de elaboração de projetos na escala local;

• Destaca as áreas estabelecidas por Lei;

• Prioriza áreas dentro e fora de APP;

• Estabelece diretrizes para recomposição em área urbana

• Conservação do solo em áreas onde a recomposição florestal é inviável

• Consonância com a SMA 32, o TR e a Política de Recuperação, Conservação e Proteção dos Mananciais dos
Comitês PCJ;



DIRETRIZES PARA O MAPEAMENTO

• Software de geoprocessamento Gratuitos: Qgis, GvSIG, TerraView
Pagos: ArcGis

• Profissional técnico capacitado para manejar o software, os dados fornecidos no “Kit” e interpretar os
resultados produzidos;

• As diretrizes de priorização deverão ser aplicadas nas unidade de planejamento

• Priorização em três etapas 1° APP’s em bacias de abastecimento
2° APP’s fora de bacias de abastecimento Conservação do solo concomitante
3° Áreas fora de APP

• Consulta ao banco de áreas disponível para restauração no SIGAM.

• Em área urbana : criação e manutenção de áreas verdes
melhoria no Índice de Floresta Urbana



FLUXOGRAMA DE PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS



BASE CARTOGRÁFICA

• A base cartográfica permitirá a localização da área, além das informações topográficas e hidrográficas

• Localização da carta do IGC, escala 1:10.000, através da articulação presente no “Kit de dados básicos”
As cartas podem ser adquiridas diretamente ao IGC ou consultadas através de link WMS

• Vetorização da carta topográfica do IGC – curvas de nível, pontos cotados, hidrografia e nascentes.
estas informações serão fornecidas no “kit” na escala 1:50.000. Na porção mineira do PCJ, quando não for possível o

mapeamento da escala 1:10.000 utilizar as informações disponíveis

• Atualização das informações com auxílio das ortofotos da Emplasa (2010/2011) ou mais recente (RapidEye
2014/2015). As ortofotos podem ser adquiridas diretamente com a Emplasa ou consultadas através de link WMS

• Divergências entre as cartas topográficas e as ortofotos deverão ser comunicadas ao IGC

• Delimitação das APP’s (30m curso d’água e 50m nascente) – no projeto traçar de acordo com o módulo de
cada propriedade as APP’s hídricas serão fornecidas no “kit” na escala 1:50.000

• Caso a áreas esteja inserida em Unidades de Conservação o plano de manejo deverá ser incorporado
Delimitação das Unidades de Conservação do PCJ disponível no “Kit”

• Incorporar orientações do Plano Diretor do Município



Modelo de vetorização da carta do IGC.

Modelo de articulação das cartas do IGC



RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL

• As áreas prioritárias serão as localizadas em bacias de abastecimento público. Localizadas em área urbana ou
rural

Os pontos de captação e a delimitação das bacias de abastecimento serão fornecidos no “kit”

• O diagnóstico da situação da área precederá o projeto de recomposição, portanto para escolha do melhor
processo de recomposição florestal deverá ser aplicada a chave de decisão elaborada pelo Laboratório de
Silvicultura Tropical – ESALQ/USP Anexo ao manual.

RECOMPOSIÇÃO DAS APP’S

A recomposição das APP’s será realizada primeiramente nas bacias de abastecimento
posteriormente nas demais áreas. Ambas seguindo a mesma ordem.

Prioridade 1 = APP’s dos Cursos d’água de primeira ordem
Prioridade 2 = APP’s hídricas

Prioridade 3 = Demais APP’s estabelecidas por Lei

Na chave de decisão cada item avaliado do diagnóstico remete a um item de ações de restauração, 

e vice-versa, até que se chegue à ação final de restauração indicada para cada situação ambiental.



APP’s DE CURSOS D’ÁGUA DE PRIMEIRA ORDEM

• Identificação dos cursos d’água de 
primeira ordem através da hidrografia 
na escala 1:10.000

• Traçar as APP’s de acordo com o 
módulo da propriedade

• Aplicar a chave de decisão para melhor 
método de recomposição (Anexa ao 
manual) 



APP’s HÍDRICAS

• Identificação dos demais cursos d’água 
através da hidrografia na escala 
1:10.000

• Traçar as APP’s de cursos d’água e 
nascentes de acordo com o módulo da 
propriedade

• Aplicar a chave de decisão para melhor 
método de recomposição

APP’s dos demais cursos d’água presentes na área de estudo 

OBS: Todas as APP’s hídricas são fornecidas no “Kit”, na escala 1:50.000



DEMAIS APP’S

APP’s de áreas com mais de 45° de declividade

Áreas com altura mínima de 100m e inclinação média de 25°

Altitudes superiores a 1.800m.

 Estas APP’s serão delimitadas através das curvas de nível na escala 1:10.000 e com a elaboração 
do mapa de declividade da área.

As curvas de nível, pontos cotados e mapa de declividade das Bacias PCJ, na escala 1:50.000, 
serão fornecidos no “kit de dados básicos”



RESERVA LEGAL COM DÉFICIT DE VEGETAÇÃO

• Localização dos polígonos de reserva legal através dos dados do CAR (através do SICAR ou WMS)

• Aplicar a chave de decisão de recomposição

ÁREAS FORA DE APP

Enriquecimento de fragmentos florestais/melhorar o fator de forma dos fragmentos

• Identificação dos polígonos de vegetação através do uso da terra e validados a partir da ortofotos da Emplasa ou fonte 
atual.

• Melhoria do fator de forma dos 25% maiores fragmentos com fator de forma entre 0,6 e 0,8.  

𝐹 =  
 

    Cálculo do fator de forma

• Aplicar a chave de decisão para recomposição

Inconsistência no levantamento de vegetação nativa



ÁREAS FORA DE APP

Conectividade de fragmentos florestais

• Principal forma de conectividade é através da recomposição das APP’s

• Para fragmentos fora de APP utilizar o mapa de “Áreas prioritárias para incremento da conectividade” (BIOTA-FAPESP, 2008)

• Ponderar a área de conectividade com o uso da terra no entorno

Áreas prioritárias para incremento da conectividade

Melhoria no fator de forma de fragmentos e 
conectividade são ações vão além do 

previsto em lei, portanto deve-se incentivar 
a implantação do PSA aos proprietários que 
disponibilizarem parte de suas terras para 

estas finalidades.



RECOMPOSIÇÃO EM ÁREA URBANA

Devido à dificuldade de recomposição florestal efetiva, nas áreas urbanas o foco será no controle da impermeabilização do

solo, no aumento da arborização urbana e no aumento das áreas verdes.

a) Incentivar a criação e manutenção de

áreas verdes

A criação e manutenção das áreas verdes visa aproximar o

cidadão dos benefícios destas áreas.

Ex: criação de parques lineares, parques e praças em áreas

ainda permeáveis e APP’s com uso já consolidado e Incentivo

a criação do IPTU Verde.

Utilizar levantamento da primeira etapa do projeto

identificando as áreas ainda permeáveis.

Dado de áreas permeáveis em área urbana

disponibilizado no “kit de dados básicos”

B) Melhoria do IFU

Esse índice é um indicador para valorizar os espaços

arborizados relacionados com os outros constituintes das

áreas urbana.

Incentivo de ações individuais como, por exemplo, plantio de

árvores em calçadas, canteiro central de avenidas, etc.

Entretanto, estas ações devem ser orientadas pelos técnicos

de órgãos responsáveis

IFU municipal e áreas verdes urbanas disponíveis no “kit

de dados básicos”



CONSERVAÇÃO DO SOLO

A área demanda florestal das Bacias PCJ inclui diversas áreas onde está recomposição seria inviável, desta forma, nestas áreas

orienta-se a conservação do solo, que deve acontecer concomitantemente aos projetos de recomposição.

Manuais de conservação do solo serão disponibilizados

a) Conservação do solo em áreas de
agricultura

Manejo adequado do solo de forma a beneficiar a

infiltração da água da chuva, diminuição do escoamento

superficial e consequentemente a recarga do lençol

freático.

b) Estabilização de voçorocas

Estas voçorocas deverão ser estabilizadas para posterior

recomposição florestal do seu entorno.

Os pontos de voçorocas do mapeamento do IPT e atualização da

primeira etapa do projeto são disponibilizados no “kit de dados

básicos”

c) Recuperação de estradas rurais

Direcionamento do escoamento superficial, através de

canaletas laterais para locais determinados.

Em algumas situações, deve-se mudar o traçado das estradas

rurais com o objetivo de minimizar os processos erosivos

d) Proteção de solos com saturação

hídrica

Manejo adequado dos solos caracterizados no uso terra com

saturação hídrica.

A espacialização destes solos são disponibilizados no “kit de

dados básicos”



ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECOMPOSIÇÃO FLORESTAL LOCAL

Cadastro da propriedade no CAR: o primeiro passo para a elaboração do projeto é o cadastro da propriedade no
CAR e selecionar a opção em que autoriza a recomposição por terceiros.

Projeto de recomposição florestal – Deliberação dos Comitês PCJ n° 270: os projetos no âmbito dos
Comitês PCJ que estejam inseridos em bacias de abastecimento deverão seguir as diretriz de elaboração de projetos descritos
na Política de recuperação, conservação e proteção dos mananciais dos Comitês PCJ.

Projeto de recomposição florestal – Resolução SMA 32: os projetos no âmbito de aprovação do SEAQUA e
projetos de aprovação do PCJ, localizados fora de bacia de abastecimento, deverão seguir o roteiro de elaboração descrito na
SMA 32.

Cadastro no Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica (SARE): é obrigatório o
cadastro de projetos de restauração decorrentes exigências legais impostas pelos órgãos de licenciamento e fiscalização.
Para projetos com financiamento sujeito à aprovação de outro órgão (Prefeituras, Bancos, Comitês, Agência de Bacia), deve-
se selecionar a motivação como Projeto Voluntário



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• A articulação política entre municípios é de extrema importância para efetiva recomposição de
uma bacia como um todo.

• Incentivo aos proprietários para recomposição em áreas não determinadas por Lei. Ex. PSA

• A conservação do solo como ação tão importante quanto a recomposição florestal.



ROTEIRO DE ÁREA PILOTO



ÁREA PILOTO

A área piloto tem o objetivo de testar e validar as diretrizes de priorização de áreas para
projetos locais descritas no manual.

O manual foi elaborado para contemplar todas as situações possíveis das Bacias PCJ, portanto
algumas diretrizes não se aplicarão à área piloto.

A área piloto foi definida em reunião realizada no dia 28 de agosto, juntamente a equipe da Agência
PCJ,

O critério de escolha foi a hierarquização das ACs

Área piloto = Prioridade 1 na hierarquização JUNA 168

Objetivo: Elaborar o mapa de áreas prioritárias para projetos de recomposição
florestal locais

AC JUNA 168 foi escolhida por ser a unidade de gestão do Plano das Bacias PCJ e do Plano Diretor 
de Recomposição Florestal



ÁREA DE ESTUDO

A área piloto está totalmente inserida no município de Jundiaí e abriga a captação que abastece 95%
da população do município.



ÁREA DE ESTUDO

A AC JUNA 168 é parte da bacia do Rio Jundiaí e compreende a um trecho da sub-bacia do Rio Jundiaí-Mirim.

Possui uma área de 23,86 Km², segundo o Plano Diretor Municipal de Jundiaí está localizada na macrozona de proteção
ambiental, hídrica e desenvolvimento rural.

Em visita a área (15 de setembro) foi constatado que a AC possui variedade de uso da terra, composta por áreas urbanas,
áreas rurais bastante povoadas, grandes barramentos e áreas de preservação.

Visão do barramento e área urbana Área úmida próximo ao Parque da Cidade Estrada rural

Área a ser recomposta Área a ser recomposta



BASE CARTOGRÁFICA

Localização das cartas do IGC

Articulação das cartas do IGC



BASE CARTOGRÁFICA

Vetorização das informações topográficas e hidrográficas



BASE CARTOGRÁFICA

Comparação entre as informações da carta do IGC e das ortofotos da Emplasa



UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

A AC JUNA 168 está totalmente inserida na Área de Preservação Ambiental (APA) Jundiaí

A APA é gerida pela Fundação Florestal, entretanto seu plano de manejo ainda se encontra em fase de elaboração

Localização da APA Jundiaí



BACIA DE ABASTECIMENTO

A AC JUNA 168 está parcialmente inserida na bacia de captação para abastecimento público do município de Jundiaí.

Composta também pelas ACs JUNA 222 e JUNA 159.

Abrange os municípios de Jundiaí, Jarinu e Campo Limpo Paulista

Abriga o ponto de captação que abastece 95% da população urbana de Jundiaí, com uma vazão média de 1,36 m³/s.

Localização da bacia de abastecimento



RECOMPOSIÇÃO DAS APP’S

Seguindo as diretriz do manual as prioritárias para projetos de recomposição locais estão inseridas em bacia de abastecimento

 APP’s de cursos d’água de primeira ordem = 30m para cursos d’água e 50m para nascentes

Total de 200ha de APP’s de primeira ordem



RECOMPOSIÇÃO DAS APP’S

 APP’s hídricas = 30m para cursos d’água e 50m para nascentes

Total de 199 ha de APP’s hídricas



RECOMPOSIÇÃO DAS APP’S

 As demais APP’s definidas por Lei não se aplicam a área de estudo, portanto na AC JUNA 168 há 399ha de APP’s para
recomposição. Entretanto, cruzando as áreas de APP com o uso do solo tem-se

 Á área possui 399ha de APP em bacia de abastecimento, sendo que 119ha (30%) já estão vegetado. O estágio desta
vegetação deverá ser avaliado localmente.

Há ainda 3,52ha de APP’s fora de bacia de abastecimento, entretanto estão localizadas em área urbana e serão tratadas no 
item de recomposição em área urbana.

Classe de uso Área (ha) %

pastagem 173,06 43,37

mata nativa 119,18 29,87

campo umido 36,95 9,26

area urbana 33,47 8,39

silvicultura 29,49 7,39

lavoura temporaria 4,04 1,01

outros usos 2,75 0,69

lavoura permanente 0,05 0,01

Total 399,00 100,00



ÁREAS FORA DE APP

 RESERVA LEGAL (RL) COM DÉFICIT DE VEGETAÇÃO

Através dos dados do CAR foram identificados 23 polígonos de RL, foram retiradas as inconsistências restando 22 e área de 
37,34ha.  

Recomposição

n° de 

polígonos

Área 

(ha)

Enriquecimento 12 23,35

Plantio em área total 8 11,50

Vegetação nativa 2 2,49

Total 22 37,34



ÁREAS FORA DE APP

 Enriquecimento de fragmentos florestais/melhorar o fator de forma dos fragmentos

Foram identificados 7 fragmentos florestais, seguindo as diretrizes do manual

Fragmento Área (m²) Perímetro (m)
Fator de 

forma

11 22.599,50 885,58 0,60

12 30.140,20 980,89 0,63

13 57.692,90 1.342,63 0,63

14
123.203,0

0
1.911,88 0,65

15 24.433,50 821,25 0,67

16 26.200,00 845,74 0,68

17 25.347,60 778,15 0,73



ÁREAS FORA DE APP
 Conectividade de fragmentos florestais

De acordo o mapa “Áreas prioritárias para incremento da conectividade” (BIOTA-FAPESP, 2008) toda a área possui prioridade 3

Áreas prioritárias para incremento da conectividade



ÁREAS FORA DE APP

Considerando que a recomposição nas APP’s contempla grande parte da conexão entre fragmentos, foram analisados fragmentos de fora de 
APP e selecionados, os que de acordo com o uso da terra ao redor, foram julgados viáveis para conexão

Conectividade dos fragmentos de vegetação através das APP’s.



ÁREAS FORA DE APP

Foram selecionadas duas
possíveis áreas de conectividade
entre fragmentos, totalizando
1,36ha.

Não se trata de uma ação prevista em lei e

sua efetiva implantação está ligada ao uso da terra

no entorno, portanto o produtor deverá ser

incentivado a utilizar esta área visando a

conservação da biodiversidade.



RECOMPOSIÇÃO EM ÁREA URBANA

Foram consideradas como urbano apenas as áreas classificadas como área urbana no setor censitário e que estivessem localizadas fora 
de bacia de abastecimento.

A) Incentivo na criação e manutenção de áreas verdes: Nas APP’s presentes em área urbana é proposto a criação de parques lineares 
que possibilitem a aproximação da população às áreas de preservação



A área de estudo já possui o “Parque da Cidade”, que foi desenvolvido pelo DAE Jundiaí e que hoje é um dos grandes cartões
postais do município e está localizado próximo ao barramento de captação para abastecimento público.

O parque conta com 500 mil metros de área, com academia

livre, centro náutico, jardim japonês, pista de caminhada e

ciclovia.

Propõe-se o plantio de espécies nativas a fim de adensar a

vegetação local.

RECOMPOSIÇÃO EM ÁREA URBANA



RECOMPOSIÇÃO EM ÁREA URBANA
A partir do uso da terra em área urbana, elaborado na primeira etapa do projeto, foi possível identificar as áreas ainda 
permeáveis na área de estudo.

Foram selecionados 8,40ha, compostos por grandes áreas com potencial para criação de parque, praças ou mesmo que devem 
ser preservadas pois auxiliam na infiltração da água da chuva 

A implantação dos parques
nestes locais deverá levar
em consideração o plano
diretor do município e atual
utilização destes espaços.



RECOMPOSIÇÃO EM ÁREA URBANA
B) Melhoria do Índice de Floresta Urbana (IFU): o IFU do município de Jundiaí é de 1,31 valor abaixo da média nas Bacias PCJ que 
é de 1,38. Foram localizados 5 fragmentos de vegetação na área urbana, totalizando 11,90ha.

Incentivo para ações individuais, torna-
se imprescindível para melhoria do
conforto térmico e atenuação da
temperatura nas áreas urbanas.

A área é pobre em vegetação,
especialmente na região sul, onde
devem ser priorizadas as ações para
melhoria do índice



CONSERVAÇÃO DO SOLO

A - Conservação do solo em áreas de agricultura: Foram identificadas lavouras permanentes, lavouras temporárias e silvicultura,

onde deverão ser aplicadas técnicas que permitam maior infiltração de água, proporcionando o desenvolvimento socioeconômico do

produtor, assim como a conservação dos recursos naturais da propriedade agrícola



CONSERVAÇÃO DO SOLO

B – Estabilização de voçorocas: foi localizada apenas um ponto de voçoroca. Entretanto, observando imagens atuais (2017)

nota-se que a mesma já se encontra estabilizada.

Imagem de 2010/2011

Imagem de 2017



CONSERVAÇÃO DO SOLO

B – Proteção de solos com saturação hídrica: Foram localizados 82,37ha de solos com saturação hídrica. Nestes locais a recomposição

florestal pode ser inviável ou bastante complexa, entretanto a conservação e manejo adequado destas áreas são de extrema importância.



ÁREAS PRIORITÁRIAS NA AC JUNA 168



Atividade 1- Divisão e classificação 
das áreas de contribuição

Atividade 2- Mapeamento das áreas 
com demanda florestal e das áreas 

especiais 

Atividade 3- Hierarquização das 
áreas de contribuição

RELATÓRIO 1

Atividade 4- Plano de recomposição 
florestal em escala localRELATÓRIO 2

Atividade 5- Elaboração de plano de 
monitoramento hidrológico e de recomposição

Atividade 6- Definição de estratégias para 
implementação do plano diretor florestal

RELATÓRIO 3

RELATÓRIO FINAL

TERCEIRA 
ETAPA

PRÓXIMAS ETAPAS DO PROJETO



OBRIGADA!


