
MAPEAMENTO DIGITAL DO PARQUE ESTADUAL DA 
RESTINGA DE BERTIOGA - PERB – NA PERSPECTIVA 

DAS DIMENSÕES FÍSICA E SOCIAL

INTRODUÇÃO
O Parque Estadual da Restinga de Bertioga (PERB) é uma unidade
de conservação (UC) localizada no município de Bertioga-SP. Criado
no ano de 2010, é uma região que funciona como importante
corredor biológico que interliga o ecossistema marinho, restinga e
a serra do mar com a função de preservar a rica biodiversidade
local. Além de preservar a biodiversidade local também atua como
uma barreira para a expansão imobiliária do município, uma vez
que sua delimitação envolve bairros com alta densidade de
edificações.
A importância de se mapear uma localidade, na esfera ambiental, é
a de poder fornecer informações relevantes para a criação ou
manutenção de UCs (FREITAS&RIBEIRO, 2013). Assim, esse projeto
visou o mapeamento da região, o que permitiu delimitar a área do
PERB, a vegetação local (floresta Atlântica e floresta de mangue),
áreas urbanas próximas e a presença de corpos hídricos na região.

METODOLOGIA
O projeto iniciou-se com a delimitação do PERB, através da
obtenção das coordenadas presentes no DECRETO Nº 56.500.
Com as coordenadas, foi gerada uma tabela .csv para utilização
adequada dos dados no software livre QGIS. Os dados da tabela
foram adicionados no projeto na forma de uma camada de texto
delimitada onde o satélite utilizado foi o WGS 84. Com os pontos
plotados no QGIS foi gerada a área referentes as 3 glebas do PERB
através do complemento Points2One.
Posteriormente, foram inseridas as imagens de satélite tratadas no
software SPRING (.tif) e as fotografias aéreas (.SID) da região de
Bertioga-SP, ambas foram adicionadas na forma de uma camada
raster. E, por fim, foram inseridos os arquivos shapefile (.shp)
referentes à hidrografia da região e a malha municipal do estado
de São Paulo. Estes arquivos foram adicionados na forma de uma
camada vetorial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram obtidas fotografias aéreas do ano de 2002, imagens de
satélite do ano de 2013, hidrografia local, limite municipal e as
glebas referentes ao PERB. Todos os dados gerados são referentes
à região de Bertioga-SP.
As glebas possuem uma área de 74 km² (gleba 1), 2,76 km² (gleba
2) e 29,95 km² (gleba 3) fazendo com que a área total estimada do
PERB seja de 106,7 km².

As figuras mostram que existe uma região onde havia construções no
ano de 2002 que se tornaram irregulares após a criação do PERB em
2010. Na figura 4 essas construções irregulares ocupam um espaço
ainda maior do que na figura 3, referente ao ano de 2002. De acordo
com o Plano de Manejo do PERB, assentamentos irregulares estão
localizados nas proximidades de condomínios de luxo e ao longo da
rodovia SP-055.

Comparando as figuras 5 e 6, é possível notar uma região em que
existem construções no ano de 2002, que foram abdicadas após a
criação do PERB. Nelas, é possível perceber o crescimento da Floresta
Atlântica. Há possibilidade desta área ter sido uma construção que
seguiu as regulamentações da construção civil devido a sua forma
ordenada de construção e, por este motivo, não poderia ser
comercializada de maneira formal caso sua ocupação continuasse a
ocorrer após a criação do PERB.

Figura 1: Imagem de satélite da região de Bertioga-SP obtida através do LANDSAT 7 com a combinação de
bandas 543

Figura 2: Fotografias aéreas da região de Bertioga (2002) com as delimitações das glebas do PERB, hidrografia da região e os 
limites municipais   

Figura 3: Fotografia aérea (2002) Figura 4: Imagem de satélite LANDSAT (2013), após a criação 
do PERB, evidenciando a irregularidade do uso do solo. 

Figura 5: Fotografia aérea (2002) Figura 6: Imagem de satélite LANDSAT 7 (2013)

CONCLUSÃO
O mapeamento da delimitação do PERB nos mostra que, mesmo com a
tendência do parque de limitar a ocupação e a expansão humanas,
ainda existem áreas onde há conflitos em relação ao uso da Terra.
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