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RESUMO 

A reabilitação de áreas rurais degradadas no município de Cunha-SP tem como principal objetivo a 

revitalização produtiva e ambiental de suas terras, o que contribui diretamente para recuperação de espaços 

territoriais pertencentes à bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. Nesse sentido, com base na importância 

hidrográfica do município de Cunha-SP e no histórico de degradação florestal e pouca produtividade de suas 

terras, este trabalho propõe a concepção de Sítios Florestais de Produção (SFP) como estratégia para 

revitalização socioeconômica e ambiental desses ambientes. A característica desta proposta é a reabilitação da 

vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal Florestal (ARLF) com 

posterior exploração econômica da vegetação por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS). A 

metodologia do trabalho consiste da apresentação das fases de implantação da proposta e do respectivo método 

de manejo a ser utilizado para exploração econômica da vegetação. Os resultados previstos sugerem que o uso de 

SFP é uma opção tecnicamente viável para recuperação produtiva e ambiental da região de Cunha-SP, bem como 

um mecanismo eficiente ao cumprimento da demanda de recomposição de APP e ARLF disposta na Lei nº 

12.651 de 2012 e suas alterações.  

Palavras-chave 
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INTRODUÇÃO 

A localização da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul está situada em uma das regiões mais desenvolvidas, 

urbanizadas e exploradas do Brasil, sobretudo na região Sudeste em especial na bacia do Atlântico Sudeste. A 

falta de sustentabilidade do modelo desmatamento-agropecuária extensiva adotado no Vale do Paraíba reflete na 

dimensão dos problemas de infraestrutura das áreas urbanas, onde vivem 87% da população da bacia (CAMPOS, 

2001).  

Nesse contexto, torna-se fundamental para a região a busca por propostas sustentáveis que objetivem 

proporcionar a reabilitação de áreas degradadas por meio do equacionamento de melhorias socioeconômicas e 

ambientais. 

A área de drenagem da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, com cerca de 55.400 km
2
, responde pelo 

abastecimento de água potável de aproximadamente quatorze milhões de pessoas (BRAGA, 2008), o que denota 

a importância da recuperação de vegetação nativa em espaços rurais da bacia, cuja revitalização está diretamente 

relacionada à manutenção e ao aumento da disponibilidade de recursos hídricos locais. Desse modo, a 
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possibilidade de exploração econômica da vegetação recuperada pode ocorrer por meio de Plano de Manejo 

Florestal Sustentável (PMFS). 

Paulo (2017) expõe que, conforme estudo realizado, a estrutura conceitual da proposta de Sítios Florestais de 

Produção (SFP) pode ser descrita por duas fases: (1) a reabilitação florestal de espaços degradados com ação 

prioritária sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal Florestal (ARLF), e (2) a 

exploração econômica de produtos florestais segundo as regras de um Plano de Manejo Florestal Sustentável 

(PMFS). 

A reabilitação florestal ou reflorestamento é o elemento base para proposta de SFP, de modo que a ação deve 

permear o repovoamento de áreas degradadas por meio do plantio de espécies florestais capazes de conduzir os 

processos de regeneração espontânea da vegetação com a devida restituição das formas e funções dos 

ecossistemas florestais (VALCARCEL & SILVA, 1997). 

O desmatamento do espaço territorial, sob a influência da urbanização e da expansão das culturas do café e 

da cana-de-açúcar, representa uma vertente acelerada de deterioração da bacia do Paraíba do Sul. A monocultura 

e a criação extensiva de gado são os principais fatores que contribuíram para a destruição da floresta atlântica no 

Médio e Alto Vale do Paraíba (SILVA, 2002). 

A cobertura florestal natural na região do Paraíba do Sul foi reduzida de 82 % da área original para cerca de 5 

%. A destruição do bioma atlântico resultou em modificações no clima, até então, com uma baixa amplitude 

térmica característica; e o clima sempre úmido, baseado em chuvas convectivas originadas da evapotranspiração 

da floresta pluvial limitava o impacto dos sistemas frontais (DANTAS & COELHO NETTO, 1996). 

Além disso, na porção do território paulista, a erosão e o transporte de sedimentos dos ciclos econômicos 

pretéritos já comprometem a qualidade da água que abastece os reservatórios do Paraibuna. O atual 

carregamento de sedimentos para os reservatórios devido ao corte raso de florestas plantadas aumenta o impacto 

das enxurradas, reduzindo o tempo de concentração na bacia, com aumento de processos erosivos (RANZINI et 

al., 2004). A cobertura florestal age de maneira positiva no combate a erosividade do solo, melhorando os 

processos de infiltração, percolação e armazenamento de água, além de diminuir o escoamento superficial 

(LIMA adaptado, 1986).  

A integração do reflorestamento nativo com o comercial em uma solução ecológica e econômica possibilita a 

recuperação de áreas degradadas, pois o reflorestamento comercial gera renda e ajuda a proteger do fogo as 

pastagens e matas nativas em recuperação (ROMERO et al., 2004) 

O objetivo deste trabalho é discutir a proposta de emprego de Sítios Florestais de Produção (SFP) como 

estratégia para recuperação produtiva e ambiental da região do Alto Paraíba, no município de Cunha-SP. O 

emprego desta proposta encontra-se instituída pela Lei nº 12.651 de 2012, que regulamenta a adequação e a 

regularização ambiental de todas as propriedades rurais do país, bem como no Decreto nº 3.420, de 20 de abril de 

2000, que cria o Programa Nacional de Florestas (PNF).  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O município de Cunha-SP está localizado na Zona do Planalto do Paraitinga caracterizada pelo conjunto de 

longas serras com altitude de 1.300 m decrescendo, com amplitude de 300 m, rios caudalosos e planícies aluviais 

pouco desenvolvidas, exceção à do rio Paraibuna e seus afluentes. Esse cenário compõe a morraria do Paraitinga 

e do Paraibuna, o conjunto de serras alongadas divisoras de águas. (DIAS et al., 2004).  

A região de Cunha-SP está inserida na macrorregião do Vale do Paraíba Paulista que, em termos geológicos, 

pertence ao domínio morfoclimático de “mares de morro”, predominando formas residuais e curtas em sua 

convexidade, resultados da mamelonização, que se constituiu de processos de arredondamento e inclinação em 

terrenos cristalinos, formando superfícies aplainadas de cimeira ou intermontante (AB‟SABER, 2000). 

Basicamente, na porção paulista do Vale do Paraíba existem duas províncias geomorfológicas: o Planalto 

Atlântico e a Província Costeira. O Planalto Atlântico compreende cinco zonas: Planalto do Paraitinga, Planalto 

da Bocaina, Médio Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Planaltos de Campos de Jordão. A província 

Costeira compreende a zona Serranias Costeiras (ALMEIDA, 1964). 

Considerada uma área estratégica e prioritária, a região de Cunha-SP atualmente é emergente de demandas 

por ações econômicas e ambientais que possam revitalizar o amplo histórico de degradação florestal e de baixa 
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produtividade de suas terras, principalmente por estarem vinculadas às nascentes dos rios Paraibuna e Paraitinga, 

dois corpos hídricos de vital importância para a formação da represa do Paraibuna, que dá origem ao corpo 

principal do rio Paraíba do Sul, cuja nascente localiza-se no estado de São Paulo, na serra da Bocaina, a 1.800 m 

de altitude (TOTTI, 2008). Situada em área de domínio do bioma atlântico esta bacia sofreu drásticas 

transformações com o crescimento e o avanço da cultura agrícola, principalmente devido ao cultivo do café, cuja 

prática foi responsável pelo surgimento de um ciclo de desmatamento e ocupação desordenado da terra, com 

consequente transformação da paisagem regional. (CAMPOS, 2001). 

No Vale do Paraíba Paulista, a maior parte dos espaços rurais que, em uma visão sustentável poderiam estar 

produzindo alimentos, madeira ou outros produtos de origem florestal, encontra-se subutilizados e em acelerado 

processo de degradação. 

De acordo com dados coletados no Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Cunha-SP, 

(PDRS – 2010/2013), disponível para consulta no portal eletrônico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 

do Estado de São Paulo, a economia do município era de subsistência e passou por diferentes ciclos de culturas 

ao longo do tempo, como a da cana de açúcar nos anos de 1778, a atividade cafeeira por volta de 1865, o ciclo de 

produção de algodão até a metade dos anos de 1870 e a cultura bem difundida do fumo, cujo ciclo perdurou até o 

inicio do século XX. 

Atualmente, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município ocupa 

uma área total de 144.000 hectares, sendo 137.826 ha de áreas rurais e 6.174 ha de áreas urbanas. Segundo dados 

coletados na Prefeitura da Cidade de Cunha-SP (Figura 1), a altitude média do município é de 1.100 metros e 

seus pontos culminantes são o Pico da Pedra da Macela (1.840 metros) e o Pico do Cume (1.630 metros).  

Figura 01: Localização do município de Cunha-SP. 

 

Fonte: Raphael Lorenzeto de Abreu . Disponível em:  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cunha_(S%C3%A3o_Paulo)#/media/File:SaoPaulo_Municip_Cunha.svg . Acesso em fev., 

2017. 

Conforme informações disponíveis na Carta de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e 

Inundações do município de Cunha – SP, o relevo predominante da região é caracterizado por vastas extensões 

de terreno montanhoso e afloramento rochoso próximo à superfície, com camada de terra fértil superficial e 

cultivado tradicionalmente com aração “morro a baixo”. A classificação Köppen, na região de Cunha-SP os dois 

tipos climáticos prevalecentes são: (a) Cwb, caracterizado como mesotérmico, com verão chuvoso e 

temperaturas amenas e estiagem no inverno; e Cbf, característico de terras altas, clima seco e temperado, com 

temperaturas médias no verão variando entre 18 e 25º C, e no inverno entre 2 e 12º C. 

A temperatura média anual no município é de 19,6 °C, oscilando entre mínima média de 13,4 °C e máxima 

média de 25,7 °C, com precipitação média anual de 1.351,8 mm. De acordo com o PDRS de Cunha–SP, os solos 

presentes na região são compostos por: Cambissolos, Neossolos, Plantossolos, Latossolos, Argissolos, 

Luvissolos, e outros, sendo os principais: Argissolos, Latossolos e Neossolos.  

Embora haja presença de Unidades de Conservação Ambiental na cidade de Cunha, a cobertura vegetal 

nativa encontra-se drasticamente fragmentada, principalmente pela ação da agropecuária extensiva e pelo 

desmatamento. Conforme dados do Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo (SIFESP - 2017), 

a Figura 2 demonstra o mapa da cobertura florestal na região de Cunha-SP.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/pt:Creative_Commons
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cunha_(S%C3%A3o_Paulo)
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Figura 02: Cobertura florestal de Cunha-SP. 

 

Fonte: Sistema de Informações Florestais do Estado de São Paulo . (Disponível em 

http://s.ambiente.sp.gov.br/sifesp/cunha.pdf, acesso em Out, 2017). 

Conforme Paulo (2017) as Figuras 3 e 4 apresentam respectivamente a posição estratégica do município na 

composição dos rios Paraibuna e Paraitinga e o zoneamento prioritário de sítios florestais de produção. (SFP). A 

confluência desses rios resulta na formação da represa de Paraibuna, em um espaço compreendido entre os 

municípios de Natividade da Serra, Paraibuna e Redenção da Serra – SP, onde se dá a origem do curso principal 

do rio Paraíba do sul.  

 

 

 

Ainda segundo Paulo (2017), a proposta de um programa de reabilitação florestal a nível municipal que fomente 

a revitalização das zonas ripárias do território de Cunha, por meio do emprego de Sítios Florestais de Produção, 

com consequente consolidação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal Florestal 

(ARLF), em acordo com o previsto na legislação atual, sugere o favorecimento de uma maior disponibilidade 

hídrica para as microbacias presentes nessa região, cuja consequência está diretamente relacionada com uma 

maior produção e fornecimento de água para o rio Paraíba do sul.  

Desta forma, com base no estudo realizado sobre os aspectos ambientais e socioeconômicos do município, a 

proposta de implantação de Sítios Florestais de Produção (SFP) nesse território foi determinada em respeito à 

importância das zonas ripárias presentes em seus domínios espaciais, bem como de acordo com o mapeamento 

das APP e ARLF identificadas pelo Cadastro Ambiental Rural de Cunha-SP.  

 

Figura 03: Posição estratégica do município 

de Cunha-SP. 
Figura 04: Zoneamento prioritário para 

emprego da proposta de SFP. 

http://s.ambiente.sp.gov.br/sifesp/cunha.pdf
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Considerando que o Cadastro Ambiental Rural do município de Cunha-SP, segundo dados do Serviço 

Florestal Brasileiro de outubro de 2017, apresentou um total de 2.858 imóveis rurais cadastrados e uma área total 

de 96.343 ha disponíveis, é possível avaliar o zoneamento de áreas prioritárias como uma ação estratégica, pois a 

identificação dos imóveis rurais cadastrados no CAR de Cunha-SP demonstra uma estimativa do total de áreas 

que podem ser contempladas com Programas de Regularização Ambiental (PRA) a que se refere a Lei 

12.651/12.  

Além de trabalhos acadêmico-científicos que tratam da reabilitação florestal em áreas rurais degradadas, 

foram realizadas pesquisas nos documentos: Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Cunha e 

Região; Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS) do município de Cunha – SP; Carta de 

Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundações do município de Cunha – SP; legislações 

federais, estaduais e municipais pertinentes, assim como em documentos oficiais de órgãos públicos e da 

Prefeitura Municipal da cidade. 

A metodologia utilizada na pesquisa retrata o emprego de Sítios Florestais de Produção (SFP) na região de 

Cunha-SP que consistiu, basicamente, em um estudo com apresentação das fases de implantação da proposta, 

por meio da definição do processo de reabilitação florestal a ser utilizado na recuperação de APP e ARLF, bem 

como pela determinação da sistemática de manejo adotada, composto das fases: 

1. Proposta de reabilitação florestal em APP considerando a média de 1.664 plantas por hectares (ha), 

sendo 832 árvores para dois cada grupo florestal distinto (Figura 5). 

2. Padrão de reabilitação florestal proposto para Áreas de Reserva Legal Florestal (ARLF) (Figura 6).  

3. A sistemática de manejo a ser adotada na proposta de Sítios Florestais de Produção (Figura 7).  
 

 

 

 

 

Conforme Tabela 1, o ciclo de manejo a ser realizado no horizonte temporal de 30 anos.   

 

Tabela 1: Ciclo de Manejo Previsto 

Prazo Idade (anos) Módulo (B) Desbaste Produto Finalidade 

Médio 7º ao 15º 

Espécies 

Nativas com 

Potencial de 

Exploração 

Seletivo de 40 

% das plantas 

Madeira Fina 

e Média 

Indústria 

Madeireira/ 

Química / 

Farmacêutica 

Longo 20º ao 30º 

Espécies 

Nativas com 

Potencial de 

Exploração 

Seletivo de 

60% das 

plantas  

Madeira 

Média e 

Grossa 

Indústria 

Madeireira/ 

Química / 

Farmacêutica 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados para o estudo realizado demonstram que a proposta de SFP na região de Cunha-SP possui um 

potencial favorável à reabilitação de expressiva parcela do bioma atlântico local, sobretudo pelo aumento 

considerável de espécies nativas empregadas em sua execução.  

Figura 05: Ilustra o método de 

plantio para APP 
Figura 06: Método de plantio 

para ARLF 
Figura 07 : Método para manejo 

em ARLF 



 

6  

 

Em relação aos aspectos quantitativos da proposta, o estudo concluiu que o custo médio para implantação efetiva 

de SFP em área rural degradada do município de Cunha-SP, por hectare é estimado em R$ 36.878,00 para Área 

de Reserva Legal Florestal (ARLF) e de R$ 23.206,00 para Áreas de Preservação Permanente (APP). Também 

foi possível determinar que, no o horizonte de 30 anos previsto para o ciclo de manejo florestal da proposta de 

SFP, há possibilidade de um resultado financeiro de R$ 574.200,00 por hectare. 

Em contrapartida, em relação aos aspectos qualitativos da proposta, os resultados constam descritos nas 

Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2: Resultados qualitativos de reabilitação de APP. 

Ação realizada Resultados previstos 

Emprego do grupo de 

diversidade 

Atendimento ao disposto na Resolução SMA nº 47, de 26 de 

novembro de 2003 da Secretaria do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo, que disciplina as orientações para o 

reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá 

providências correlatas. 

Recomposição da 

vegetação as margens de 

corpo hídrico 

Priorização das áreas consideradas de preservação permanente 

pela Lei Federal nº 12.652 de 2012 e a permissão da 

interligação de fragmentos florestais remanescentes na 

paisagem regional (corredores ecológicos). 

Uso de múltiplas plantas 

nativas da região com 

oportunidade para 

plantio de espécies em 

extinção 

Atendimento ao disposto na Resolução nº 48 de 21 de setembro 

de 2004, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São 

Paulo, que publica a lista oficial das espécies da flora do Estado 

ameaçadas de extinção, seguindo recomendação do Instituto de 

Botânica de São Paulo. 

 

Tabela 3: Resultados qualitativos previstos para ARLF. 

Ação realizada Resultados previstos ARLF 

Plantio de alta 

concentração de espécies 

nativas no Módulo A 

Viabilidade de quantificação e seleção das espécies florestais a 

serem plantadas na revitalização do ecossistema original do local, 

em corroboração ao disposto na Resolução n° 48 de 21 de 

setembro de 2004, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo, que trata da lista de espécies em extinção. 

Implantação do Módulo 

B constituído de espécies  

nativas / exóticas para 

posterior exploração 

econômica 

Exploração econômica de forma sustentável, sem 

descaracterizar a cobertura vegetal e sem prejudicar a conservação 

da vegetação nativa, além de assegurar a manutenção da 

diversidade das espécies e permitir o manejo de árvores exóticas 

com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de 

espécies nativas, em cumprimento no disposto no artigo 22 da Lei 

nº 12.651 de 2012. 

Demarcação de 

arruamentos laterais para 

remoção de madeira de 

manejo 

Admissão da remoção de madeira sem descaracterizar a 

cobertura florestal do módulo a ser manejado, bem como 

favorecer a recuperação dos impactos ambientais resultantes do 

manejo, auxiliando a chuva de sementes da vegetação nativa do 

entorno. 

Escolha do manejo 

seletivo para exploração de 

insumos florestais  

Exploração sustentável realizada de acordo com a maturidade 

financeira da árvore, com aplicação de corte ou exploração de 

insumos por individuo em potencial. 

 

Quanto aos aspectos econômicos, o estudo revelou que o emprego de Sítios Florestais de Produção pode ser 

analisado como uma nova fonte para geração de renda aos produtores rurais instalados na região, principalmente 
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sob o escopo da comercialização de madeiras e da possibilidade de formação de cooperativas locais que possam 

subsidiar o processamento do produto florestal nas proximidades da área de plantio, além de favorecer uma 

melhor valorização e preço final do produto.  

O estudo também avalia a possibilidade do surgimento de determinados componentes da cadeia produtiva do 

setor florestal após a aplicação da proposta de SFP na área delimitada desta pesquisa, o que favorece o 

crescimento e desenvolvimento do produtor rural. (Figura 8) 

Figura 08: Elementos da cadeia produtiva do setor florestal. 

 

Em relação aos aspectos ambientais, os resultados sugerem que o emprego de SFP favorece o aumento da 

absorção de carbono na região de Cunha-SP, que segundo Boletim do Sistema Nacional de Informações 

Florestais (SNIF, 2016), do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), é cerca de 50% da biomassa total da área 

florestal. 

Ao considerar que o volume da madeira é uma expressão usada para quantificar, geralmente em metros 

cúbicos, o espaço ocupado por uma determinada árvore ou um conjunto delas existente em um povoamento, 

parcela ou talhão, é possível inferir que a reabilitação de Áreas de Reserva Legal Florestal (ARLF) e Áreas de 

Preservação Permanente (APP), com elevada concentração de vegetação nativa durante o emprego da proposta 

de Sítios Florestais de Produção, colabora diretamente com o aumento das variáveis que compõem o estoque 

florestal do bioma atlântico, principalmente se o modelo for adotado em um programa de reabilitação a nível 

municipal, cujo percentual de crescimento pode atingir um índice significativo.  

Pode-se considerar também que nas florestas tropicais a interceptação pluvial varia de 4,5 % a 24,0 % da 

precipitação, onde o restante da água escoa pelos troncos das árvores, alcançando o solo por meio da infiltração 

sem a ocorrência do escoamento superficial, o que normalmente não se dá em uma área desprovida de vegetação. 

(ARCOVA et al., 2003). Em áreas com florestas preservadas a água percola o solo e alimenta gradualmente o 

lençol freático, possibilitando que um rio tenha vazão regularizada ao longo do ano, inclusive nos períodos de 

estiagem, com oferta de água, boa distribuição e melhor qualidade.  

 

CONCLUSÕES 

Este trabalho permite concluir a partir do levantamento de dados que: 

1) o consórcio entre a recuperação e a exploração de áreas florestais, por meio proposta de Sítios Florestais de 

Produção (SFP), representa uma estratégia eficaz para recuperação produtiva e ambiental da região de 

Cunha-SP; 

2) o emprego da proposta de SFP também viabiliza o processo de reabilitação de importantes fragmentos 

florestais do bioma atlântico, o que contribui diretamente para salvaguarda de mananciais hídricos e para 

revitalização de espaços pertencentes à bacia hidrográfica do Paraíba do Sul; 

3) o princípio do uso sustentável dos recursos florestais fornece elementos suficientes para a revitalização social 

e econômica da terra, o que colabora de forma relevante para o processo de reabilitação produtiva de áreas 

rurais degradas no Alto Paraíba; 

4) a implantação da proposta de Sítios Florestais de Produção com reabilitação de ARLF e APP na região de 

Cunha-SP sugere que, ao passar dos anos, com a recuperação das áreas florestais, possa haver um aumento 
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Produto 
Madeireiro 
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Processada 

Madeira Serrada 

Produto não 
Madeireiro 

Indústria Química 
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significativo na produção de água e na recarga do lençol freático local, assim como a promoção de um 

regime sustentável de produção hídrica no lugar; e 

5) O emprego da proposta de Sítios Florestais de Produção (SFP) indica que seu uso é uma alternativa que 

atende a demanda de recomposição de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Reserva Legal 

Florestal (ARLF) prevista na Lei nº 12.651 de 2012 e suas alterações.  
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