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A criação de áreas protegidas, bem como o estabelecimento de atividades de exploração dos 
recursos naturais, deve ser suportada por estudos que levem em consideração as vocações 
naturais das paisagens, com vistas a maximizar os objetivos pretendidos com essas iniciativas. 
No caso das áreas protegidas, uma alocação adequada pode ser o fator diferencial na efetiva 
conservação da biodiversidade e dos recursos naturais (no caso das unidades de uso indireto), 
assim como na exploração adequada das funções ambientais relacionadas com as atividades 
produtivas (no caso das unidades de uso direto, tais como as Florestas Nacionais e as 
Reservas Extrativistas). Nesse sentido, foi aplicada uma análise da paisagem associada com 
procedimentos de geoprocessamento, visando a localizar no estado do Espírito Santo as áreas 
com maior prioridade para criação de 10 novas unidades de conservação. Para tal, 
consideraram-se as informações de cobertura vegetal e uso do solo, as unidades de 
conservação já existentes, a dimensão e a posição dos fragmentos vegetacionais nativos 
(potencial para estabelecimento de corredores de biodiversidade) e as restrições aos diferentes 
usos diretos. Utilizou-se o procedimento “MOLA” (Multi-Objective Land Analysis) no 
Sistema de Informações Geográficas Idrisi32 para identificar as áreas com maior vocação 
conservacionista, as quais foram organizadas em uma lista de prioridades de acordo com os 
fatores citados. Esses sítios, se convertidos em  podem incrementar em 30% a área protegida 
pelo sistema de unidades de conservação nesse Estado, com a vantagem de incluir nesse 
conjunto alguns dos últimos remanescentes de formações fitogeográficas ainda não 
protegidas, como o Sistema de lagoas e fragmentos de vegetação em terreno Terciário 
(Tabuleiros costeiros) e as áreas de Florestas Estacionais Semi-deciduais localizadas na região 
noroeste do Espírito Santo. Dessa forma, essa abordagem de análise espacial da paisagem 
pode colaborar para a proteção dos ecossistemas naturais remanescentes nessa região, os quais 
foram selecionados por uma metodologia de baixa subjetividade, potencializando as 
possibilidades de alcançar as metas de conservação da biodiversidade e de uso sustentável dos 
recursos naturais. Além disso, o modelo é aberto e dinâmico, podendo ser modernizado e 
enriquecido constantemente frente a novas demandas sócio-ambientais, para abranger todo o 
escopo que deve compor um sistema de áreas protegidas. 
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