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INTRODUÇÃO

O município de Engenheiro Coelho é localizado a 144 km da capital São Paulo, com área territorial de
aproximadamente de 110 m², PIB de aproximadamente 531 milhões de reais e população estimada de 20.884
habitantes (SEADE, 2021). Obteve sua emancipação do município de Artur Nogueira em 1991, atualmente
possui grande parte do seu território com o uso para agricultura da cana de açúcar e laranja, destinados à
produção industrial de suco e álcool (INGUAGGIATO, 2015). Sua área urbanizada passou de 0,27% do seu
território, em 1960, para 7,56%, em 2020, com a menor área urbanizada na Região Metropolitana de Campinas
(RMC), apresentando ainda grande tendência de expansão.

O presente trabalho tem como objetivo analisar a relação entre o uso real (existente) e o uso formal
(legal) no município de Engenheiro Coelho, a partir da revisão bibliográfica, com documentos e legislações
oficiais dos órgãos municipais, estaduais e federais, e o auxílio das geotecnologias, com o uso do sensoriamento
remoto e sistemas de informação geográfica (SIG).

O uso real da terra é baseado na prática sócio-espacial real, sendo materializado nas formas de uso e
ocupação da terra. Já o uso formal é baseado na legislação pela qual regula, organiza e define a atribuição do
uso e ocupação da terra, definindo as áreas urbanas pelo perímetro urbano ou áreas ambientais com as áreas de
proteção ambiental, por exemplo (MARTINS, 2014). Sendo assim, a análise do uso real e formal da terra é
importante para visualizar o espaço geográfico de forma materializada e comitantemente na sua forma legal,
tornando possível a fiscalização, com base na legislação e na ocupação humana no espaço.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho teve início com o levantamento e revisão da bibliografia com relação aos temas e o objeto
de estudo, para contextualização do município e da região metropolitana, buscando compreender sua formação
e estruturação nas últimas décadas. As obras de Cano e Brandão (2002), Caiado e Pires (2006), Nascimento
(2013, 2015) trazem informações e dados sobre a história e geografia dos municípios da RMC e
aprofundamento sobre o processo de urbanização e as desigualdades sócio-espaciais presentes.

Em relação ao município de Engenheiro Coelho a monografia de Inguaggiato (2015) analisa a evolução
da mancha urbanizada do município, no período de 1960 a 2015, e informações sobre seu território. Costa
(2008) elaborou em sua tese um projeto de intervenção para o reflorestamento e manutenção das Áreas de
Proteção Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL) no município.

Como base para a metodologia de análise da relação entre o uso formal e real da terra, os trabalhos de
Martins (2014) e Fagundes e Matias (2014) apresentam a mesma metodologia, sendo o primeiro analisando
essa relação com o espaço urbano da RMC e o segundo referente ao município de Paulínia. Foi utilizado
também o Manual Técnico de Uso da Terra, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013),
para a metodologia de classificação do uso da terra no município.

Para a identificação do uso formal é necessário o levantamento de documentos jurídicos que regem o
uso e ocupação da terra na legislação. O Plano Diretor do município traz informações do zoneamento do uso e
ocupação da terra, sendo possível de retirar os dados necessários para o uso formal no município. O Código
Florestal de 2012 e a lei nº 9.985 de 2000, com a institucionalização do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC) e estabelecimento de critérios e normas para a criação de Unidades de
Conservação, trazem a base para o entendimento da legislação ambiental e as definições e normas para
implementação e uso das APP, APA e RL (Áreas de Proteção Permanente, Áreas de Proteção Ambiental e
Reserva Legal).



O mapeamento dos usos real e formal da terra no município foram realizados com o auxílio das
geotecnologias de sensoriamento remoto e sistemas de informação geográfica (SIG). Todos os processos foram
feitos no software ArcGIS PRO. Como base de dados físico territorial do município em estudo foram obtidos os
arquivos vetoriais, em escala de 1:10.000, vetorizados a partir das cartas topográficas do IGC (Instituto
Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo), pelo Grupo de Pesquisa Geotecnologias Aplicadas à
Gestão Territorial (GeoGet) em 2005.

Para o mapeamento do uso real da terra foi feita a classificação do uso da terra, com base na
metodologia do IBGE (2013) utilizando os três níveis (classe, subclasse e unidade). A classificação do uso da
terra foi realizada pela vetorização manual em tela, a partir da interpretação visual da imagem fusionada de alta
resolução espacial de 2 metros, do satélite sino brasileiro CBERS 4A (INPE, 2020).

Para o uso formal da terra houve o levantamento dos documentos e leis que regem o uso e ocupação da
sociedade no espaço, presente no município. Essa ocupação possui diferentes legislações para as áreas urbana,
ambiental e rural, pertencendo à escala municipal, estadual e/ou federal. Assim como o uso da terra, o uso
formal foi mapeado a partir da vetorização manual em tela, com a interpretação de cartas e documentos legais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O mapa de uso real (Figura 1) mostra os diferentes tipos de uso e ocupação da terra no município
coelhense e na Tabela 1 observam-se as áreas em km² a partir do diagnóstico da regularidade do uso e ocupação
da terra. Entre o uso com maior destaque está a cana de açúcar com 60,19 km², junto com o cultivo da
citricultura, que corresponde a 14,06 km² e as áreas florestais com 14,39 km². A pecuária também tem destaque
com 6,14 km² presente principalmente na região leste do território. As áreas urbanizadas somam 8,75 km²
concentradas principalmente no perímetro urbano do município, mas conta também com áreas dispersas pelo
município. Outros usos da terra presentes no município como as áreas campestres, reflorestamento, pesca e
corpo d’água possuem extensão de 7,04 km².

Figura 1 - Uso real da terra no município de Engenheiro Coelho

Tabela 1 - Diagnóstico do uso real da terra (km²)
USO REAL DA TERRA ADEQUADO EM ADEQUAÇÃO INADEQUADO TOTAL

CIDADES 5,16 0,00 0,56 5,72

ÁREAS URBANO-INDUSTRIAL 1,32 0,00 0,00 1,32

OUTRAS ÁREAS URBANIZADAS 1,71 0,00 0,00 1,71

OUTROS CULTIVOS TEMPORÁRIOS 0,70 0,93 0,13 1,77



CANA DE AÇÚCAR 49,28 8,50 2,40 60,19

FRUTÍFERAS PERMANENTES 14,06 0,00 0,00 14,06

PECUÁRIA 4,65 0,03 1,46 6,14

REFLORESTAMENTO 0,18 0,00 0,00 0,18

ÁREA FLORESTAL 14,39 0,00 0,00 14,39

ÁREA CAMPESTRE 2,32 1,69 0,00 4,01

PESCA 0,04 0,00 0,00 0,04

CORPO D'ÁGUA 1,04 0,00 0,00 1,04
Org.: Autor

Para o uso formal da terra representado na Figura 2 observa-se o ordenamento territorial legal no
município de Engenheiro Coelho a partir do zoneamento municipal e as leis vigentes na área ambiental e
urbana. Dentro do perímetro urbano são separadas em zonas residenciais, industrial, mista e central, como
também as áreas urbanas regularizadas fora do perímetro urbano com as Áreas Especiais de Interesse
Habitacional (AEIH) que somam 17,02 km². A macrozona rural, com a maior área territorial de 70,12 km² tem
presente os usos formais da terra da APA, APPs e RLs com área total de 23,43 km².

Figura 2 - Uso formal da terra no município de Engenheiro Coelho

Com a sobreposição do uso real e formal da terra no território coelhense foi realizada a análise da
regularidade dos usos e ocupação da terra em três níveis (adequado, inadequado e em adequação). O município
apresentou (Figura 3 e Tabela 2) cerca de 94,8 km² adequados, representando os usos adequados segundo as
normas e leis tanto no perímetro urbano quanto na macrozona rural. A área territorial em adequação somou 11,1
km², correspondendo às áreas agrícolas dentro do perímetro urbano, áreas campestres em APPs e RLs. Por
último, são 4,5 km² do território com o uso e ocupação inadequados, com áreas de preservação invadidas pela
mancha urbana, cultivos de cana de açúcar e laranja e pastagem.



Figura 3 - Uso real versus uso formal da terra no município de Engenheiro Coelho

Tabela 2 - Diagnóstico do uso formal da terra (km²)
USO FORMAL DA TERRA ADEQUADO EM ADEQUAÇÃO INADEQUADO TOTAL

AEIH 1,02 0,00 0,00 1,02

APA 6,84 0,00 0,00 6,84

APP 5,95 0,86 4,02 10,83

MISTO RL E APP 2,42 0,35 0,18 2,95

RL 2,04 0,41 0,36 2,81

VIA DE CIRCULACAO 0,14 0,00 0,00 0,14

ZONA CENTRAL 0,32 0,00 0,00 0,32

ZONA INDUSTRIAL 1,12 3,31 0,00 4,43

ZONA MISTA 0,65 1,01 0,00 1,66

ZONA RESIDENCIAL 4,23 5,22 0,00 9,45

ZONA RURAL 70,12 0,00 0,00 70,12
Org.: Autor

CONCLUSÃO

Conclui-se que o território de Engenheiro Coelho apresenta formas de uso e ocupação adequadas na
grande maioria da sua extensão, contudo ainda é necessária a regularização nas áreas de preservação
permanentes e nas reservas legais onde há a ocupação inadequada em uma área de 4,56 km², com ocupação de
áreas urbanizadas e agropecuárias, pelas quais é necessária a intervenção para a recuperação dessas áreas.
Como também as áreas em adequação no perímetro urbano, onde há o intuito da expansão urbana, porém há a
ocupação agrícola, que possivelmente, está passível de urbanização. Dessa forma o estudo mostrou a
importância da análise dos usos real e formal da terra para o auxílio ao planejamento e gestão territorial.
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