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RESUMO 

Nos últimos anos se intensificou o debate em torno dos aspectos social, ambiental e 

econômico da Lei 12.651 de 2012, que instituiu o Novo Código Florestal Federal. 

Visando contribuir com as discussões o presente trabalho avaliou a situação de uma 

pequena propriedade rural junto ao Novo Código Florestal Federal, em especial no que 

se refere às Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Uso Restrito (AUR). A 

área de estudo possui 69,7 ha e está localizada no município de Juiz de Fora, na Zona da 

Mata Mineira. As bases de dados empregadas no trabalho consistem nas imagens de 

satélites disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Google Earth, além de 

levantamento de campo realizado com GPS de Navegação. A manipulação dos dados 

foi realizada no ambiente de Sistema de Informação Geográfica ArcGis for Desktop 

10.2.1. Foi identificado na área de estudo AUR e APPs ao longo dos cursos d’água e ao 

redor de nascente. As AURs mapeadas representam 12,31 ha, equivalente a 17,64% da 

área total. As APPs de curso d’água e nascente somadas representam 19,42 ha, ou 

27,83% da área total. Verificou-se a necessidade de recomposição obrigatória nas APPs 

de, no mínimo, 6,85 ha para adequação da propriedade à legislação. Ademais, foram 

propostas medidas de manejo e ocupação do solo para a recomposição das áreas 

previstas. 
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1 INTRODUÇÃO 

As discussões acerca das questões ambientais têm se intensificado nos últimos anos por 

diversas razões, como, por exemplo, o contínuo desmatamento nos biomas brasileiros, 

escassez hídrica, aumento da temperatura global, extinção de espécies da fauna e flora e 

outros. 

Segundo dados da Food and Agriculture Organization of United Unions – FAO, entre 

os anos de 1990 a 2000 e 2000 a 2010, foi observado em todo o território brasileiro uma 

taxa de desmatamento anual de 28900 km² e 26420 km², respectivamente (FAO, 2011). 

Embora a maior parte da área desmatada esteja compreendida no bioma Amazônico – 

aproximadamente 63% do total (INPE, 2014), destaca-se o fato do bioma Mata 

Atlântica, terceiro maior bioma brasileiro, continuar sofrendo fortes pressões do 

desmatamento. 

Dessa forma, da área total de 1.309.736 km² prevista no Mapa da Área de Aplicação da 

Lei da Mata Atlântica – Lei 11.420 de 2006, observa-se que em 2012, somados os 

fragmentos de floresta nativa superior a 3 hectares, restam apenas 164.069 km², o 

equivalente a 12,5% da área original (FUNCAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 

2014). De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica (2014), em torno de 72% da 

população brasileira reside neste bioma, cuja área remanescente se estende por 

aproxidamente 13% da área total do país (IBGE, 2004). 

Segundo Young (2006), a perda de áreas florestadas, em particular as de Mata Atlântica, 

está historicamente relacionada à forma de ocupação territorial e ao modo de produção 

estabelecidos no Brasil rural desde o início da era colonial. Considerando que o Brasil 

esteve sujeito a uma colonização de exploração, verifica-se que as atividades 

desenvolvidas no território brasileiro estiveram relacionadas, direta e indiretamente, à 

exploração de recursos naturais. Young (2006) cita a extração do Pau-Brasil, os ciclos 

da cana-de-açúcar, do ouro e do café e a pecuária como atividades ligadas ao uso 

predatório de recursos naturais, com graves danos ao meio ambiente. Embora o auge da 

extração dos recursos acima mencionados tenha ocorrido ao longo dos séculos XV a 

XIX (YOUNG,2006), observa-se que atualmente a degradação ambiental se mantém 
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por diversos fatores, tais como, extrativismo vegetal, geração de energia, mineração, 

expansão industrial e urbana, e principalmente, avanço da atividade agropecuária. 

O processo de conversão de área florestada em pastagens e lavouras é baseado no 

argumento de que é necessário ampliar a área produtiva visando ao desenvolvimento 

econômico e aumento de qualidade de vida da população rural. Porém, o que se observa 

na realidade, é que não existe uma relação de causalidade entre desmatamento e 

melhora das condições de vida da população rural (SANTOS, 2004). 

Um exemplo típico das pressões antrópicas sobre o bioma de Mata Atlântica é 

representado pelo Estado de Minas Gerais. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica e 

INPE (2014), entre os anos de 1985 a 2013 houve um decréscimo da cobertura vegetal 

de aproximadamente 3.703 km², o que corresponde a 20% do total de área desmatada 

em todo o bioma no mesmo período – 18.509 km². Conforme monitoramento da 

vegetação nativa de Minas Gerais realizado por Carvalho, Scolforo e Cavalcanti (2009), 

no período de 2005 a 2007 aproximadamente 60% das áreas desflorestadas foram 

convertidas em pastagens e lavouras. Estes mesmo autores ressaltam que o período 

avaliado não retrata o histórico de conversão do uso do solo em Minas Gerais, porém 

apresenta a tendência de ocupação geral do solo no estado. 

Dessa forma, visando à proteção dos biomas brasileiros e a regulação das atividades 

desenvolvidas nos mesmos, diversos dispositivos legais foram elaborados e atualizados 

ao longo dos anos. Entre eles, destacam-se: Decreto 23.793/1934 – Primeiro Código 

Florestal; Lei 4.771/1965 – Segundo Código Florestal; Lei 12.651/2012 – Novo Código 

Florestal; Lei 9.605/1998 – Crimes ambientais; Lei 11.428/2006 – Dispõe sobre o 

Bioma Mata Atlântica; Decreto 6.660/2008 – Regulamenta dispositivos da 

Lei 11.428/2006; Lei 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente; Lei 

20.922/2012 – Código Florestal Mineiro. Assim, considerando a amplitude da 

legislação ambiental brasileira, este estudo abordou os aspectos relacionados à Lei 

12.651/2012, com foco nas Áreas de Preservação Permanente (APP), Áreas de Uso 

Restrito (AUR) e Reserva Legal (RL). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2023.793-1934?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2023.793-1934?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.771-1965?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.428-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.660-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
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Diante de inúmeras normas e especificidades regionais verifica-se que a maior parte das 

propriedades rurais não está plenamente adequada às exigências ambientais. Entre os 

entraves para a aplicação da legislação estão: políticas públicas de educação e 

orientação aos produtores, em especial os pequenos, insuficientes para suprir a demanda 

de propriedades a serem regularizadas; iniciativas isoladas de incentivo e apoio à 

recuperação de áreas sensíveis; dificuldade de se promover efetiva fiscalização 

ambiental em um país de dimensões continentais; complexidade da legislação 

ambiental; pressões econômicas; cultura predatória dos recursos naturais, entre outros. 

Nesse sentido, observa-se que o emprego de um sistema de informações geográficas 

(SIG) aplicado à regularização ambiental é impreterível. Através dos recursos 

disponíveis atualmente é possível monitorar o uso e ocupação do solo e identificar os 

locais que se apresentam em desacordo com a legislação. Entre as vantagens da 

utilização dos SIG pode-se citar, redução dos trabalhos de campo, otimização no 

processamento de informações, maior eficiência no monitoramento e fiscalização de 

áreas sensíveis, confiabilidade de dados, etc. 

Em virtude das dificuldades encontradas para a adequação das propriedades rurais ao 

novo Código Florestal, torna-se necessário a realização de estudos que enfoquem a 

utilização de geotecnologias associadas à legislação vigente, a fim de otimizar o 

processo de regularização dos produtores rurais. Diante do exposto, o trabalho 

desenvolvido fez uso de geotecnologias com a finalidade de propor a adequação de uma 

propriedade rural da Zona da Mata Mineira ao Código Florestal Federal. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho consiste em avaliar a situação de uma pequena 

propriedade rural da Zona da Mata Mineira e propor um plano de adequação junto à Lei 

12.651 de 2012 – Novo Código Florestal Federal. 

2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente trabalho são apresentados a seguir: 

• Avaliar as bases de dados disponíveis e propor alternativas de base de dados para 

aplicação da legislação; 

• Identificar e avaliar a situação atual das Áreas de Preservação Permanente e de Uso 

Restrito da propriedade em função do uso e ocupação solo; 

• Apresentar faixas de recomposição de cobertura vegetal nas Áreas de Preservação 

Permanente visando à adequação aos parâmetros obrigatórios definidos na legislação; 

• Apresentar uma proposta de manejo e ocupação das Áreas de Preservação Permanente 

e de Uso Restrito além de dispor sobre técnicas de conservação e sustentabilidade do 

meio físico ambiental. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas 

(BRASIL, 1981). De forma geral, pode-se dizer que meio ambiente é tudo o que afeta 

um organismo vivo (MILLER JR., 2007). 

Partindo do conceito de meio ambiente verifica-se que, no geral, as atividades humanas 

impactam direta ou indiretamente o equilíbrio natural, seja a nível local, regional ou 

global. Portanto, é imprescindível a aplicação de instrumentos legais visando ao 

desenvolvimento sustentável das atividades. 

De acordo com o Relatório Brundtland: 

[...] desenvolvimento sustentável é um processo de 

transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos 

investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 

mudança institucional se harmonizam e reforça o potencial 

presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações 

futuras [...] é aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

as suas próprias necessidades (NOSSO FUTURO COMUM, 

1988 apud IBGE, 2012). 

3.1 Legislação aplicável 

No que se refere especificamente ao controle do desmatamento, observamos que desde 

o século XVI, no início da colonização portuguesa, foram previstos instrumentos legais 

para regular a extração florestal, sendo que ao longo dos anos tais dispositivos se 

tornaram mais elaborados, buscando não apenas combater de forma pontual a 

exploração predatória, mas regulando de forma holística a utilização racional dos 

recursos naturais. 
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No Brasil Colônia, ao longo da exploração do pau-brasil, já havia sido constatado o 

corte indiscriminado da madeira, de forma que em 1542, a Coroa Portuguesa elaborou 

uma Carta Régia que estabelecia normas disciplinadoras para o corte do pau-brasil. Já 

em 1605 foi editado o “Regimento do Pau-Brasil”, por Felipe II, onde fixava a 

exploração em 600 toneladas por ano, com o objetivo apenas de limitar a oferta de 

madeira no mercado europeu e manter preços elevados (RESENDE, 2006). 

Segundo Resende (2006), no período colonial o ordenamento jurídico ambiental 

brasileiro tinha como único objetivo a proteção dos bens econômicos de interesse dos 

colonizadores, sem se preocupar com a conservação e proteção. Esse mesmo paradigma 

se manteve ao longo dos séculos XVI a XIX durante os ciclos do açúcar, gado, ouro e 

café, que apesar das enormes diferenças nas formas de produção e distribuição desses 

produtos, estas atividades estiveram ligadas ao uso predatório de recursos naturais, com 

graves danos ao meio ambiente (YOUNG, 2006). 

Somente no século XX houve uma transformação mais acentuada na legislação 

florestal. A década de 30 ficou registrada na história, pois, antes tinha-se uma legislação 

voltada exclusivamente para os recursos florestais com interesses econômicos e nela 

surgiram os primeiros códigos de proteção a outros recursos naturais, como o Código 

Florestal de 1934 (RESENDE, 2006). 

Outro ponto de destaque foi a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

que instituiu o Capítulo VI para dispor sobre a proteção do meio ambiente. Segundo o 

Artigo 225 desta, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.” (BRASIL, 1988). 

Assim, observa-se que nos séculos XX e XXI as discussões acerca das questões 

ambientais se tornam mais abrangentes, visando incorporar a tendência mundial de 

desenvolvimento sustentável. Dessa forma, as leis ambientais, principalmente aquelas 

relacionadas ao controle do desmatamento, sofreram ajustes graduais, como pode ser 
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verificado na Tabela 1, em que é apresentado um resumo das principais leis ambientais 

do Brasil. 

Tabela 1 - Relação dos principais dispositivos legais, sua situação e descrição, 

consultados no estudo. 

 
Fonte: Adaptado de Portal da Legislação (2015). 

3.1.1 Código Florestal 1934 

O primeiro Código Florestal foi aprovado no Governo Getúlio Vargas através do 

Decreto n° 23.793, de 23 de janeiro de 1934, sendo sua execução de responsabilidade 

do Ministério da Agricultura. Neste Decreto as Florestas foram classificadas em 

protetoras, remanescentes, modelo e de rendimento. O primeiro tipo, as protetoras, 

Dispositivo Legal Data Situação Descrição

Decreto 23.723 23/01/1934 Revogado
Aprova o primeiro Código Florestal. Aborda novas conceitos para a 

época como as  Florestas Protetoras e Remanescentes.

Lei 4.771 15/09/1965 Revogado

Institui o segundo Código Florestal promovendo alterações  e 

revogando o Decreto 23.723 de 1934. Estabelece as Áreas de 

Preservação Permanente e Reserva Legal.

Lei 6.938 31/08/1981
Não consta 

revogação expressa

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

Lei 7.803 18/07/1989
Não consta 

revogação expressa

Altera a redação da Lei 4.771 de 1965. Entre os principais pontos 

estão a instituição da Reserva Legal e alteração das faixas mínimas das 

Áreas de Preservação Permanente.

Lei 9.605 12/02/1998
Não consta 

revogação expressa

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas 

e atividades lesvas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Lei 9.985 18/07/2000
Não consta 

revogação expressa

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação.

Medida Provisória 

2.166-67
24/08/2001 Reedição revogada

Altera os artigos 1º, 4º, 14, 16 e 44, e acresce dispositvos à Lei 4.771 

de 1965. As principais alterações referem-se à Reserva Legal e as 

Áreas de Preservação Permanente.

Lei 11.284 02/03/2006
Não consta 

revogação expressa

Dispõe sobre a gestão de Florestas Públicas para a produção 

sustentável, instituio Serviço Florestal Brasileiro - SFB, cria o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF, e dá outras 

providências.

Lei 11.428 22/12/2006
Não consta 

revogação expressa

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma 

Mata Atlântica, e dá outras providências.

Lei 12.651 25/05/2012
Não consta 

revogação expressa

Institui o terceiro Código Florestal, revogando a Lei 4.771 de 1965. 

Estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de 

Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal, e dá outras 

providências.

Lei 12.727 17/10/2012
Não consta 

revogação expressa

Altera a Lei 12.651 de 2012. As principais alterações referem-se à 

Reserva Legal e as Áreas de Preservação Permanente.



 

8 

 

representam aquelas destinadas a conservar do regime das águas, evitar da erosão do 

solo, fixar dunas, assegurar condições de salubridade pública, entre outras funções. O 

segundo tipo, as remanescentes, são as que formam os parques nacionais, estaduais ou 

municipais e aquelas em que se façam necessária a conservação por motivo de interesse 

biológico ou estético. Já o terceiro tipo, as modelo, compreendem as florestas artificiais, 

constituídas por limitado número de espécies florestais. As florestas que não se 

enquadram em nenhuma das classificações anteriores são consideradas de rendimento 

(BRASIL, 1934). 

Apesar de o primeiro Código Florestal definir Florestas Protetoras de forma semelhante 

ao conceito de Áreas de Preservação Permanente (APPs), não foram estabelecidos os 

limites mínimos de proteção para estas áreas. Sendo assim, estas florestas deveriam ser 

conservadas, mas poderiam ser exploradas de forma limitada (ICONE, 2011). 

Dessa mesma forma, não foi apresentado o conceito de Reserva Legal, porém, de 

acordo com o artigo 23 o proprietário de terras não poderia desmatar mais de 75% da 

vegetação existente na propriedade (observar que não é sobre a área total da 

propriedade). Ademais, este decreto não previa a obrigação de recompor ou compensar 

áreas desmatadas. 

3.1.2 Código Florestal 1965 

Diante da necessidade de se adequar a legislação ao cenário ambiental, social e 

econômico da época, foi instituído o 2° Código Florestal, através da Lei 4.771, de 15 de 

setembro de 1965. Entre os principais pontos descritos de forma minuciosa nesta lei 

estão as Áreas de Preservação Permanente (APPs) e a Reserva Legal (RL). 

Ao longo de sua vigência esta lei sofreu inúmeras alterações, visando manter equilíbrio 

entre proteção ambiental, expansão econômica e bem-estar social. Assim, em 1989 foi 

aprovada a Lei 7.803 que, entre outras alterações, estabeleceu novas as faixas de APPs e 

instituiu a RL, determinando que a averbação desta fosse feita à margem da matrícula 

do imóvel no registro de imóveis competente. Já em 1996 foi lançada a Medida 

Provisória 1.511-1, que após uma série de reedições culminou na Medida Provisória 

2.166-67, trazendo novas definições à pequena propriedade rural, APP e RL, assim 
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como as frações da área total da propriedade que devem ser conservadas no regime de 

Reserva Legal, variando de acordo com sua localização. 

Dessa forma, após intensas discussões envolvendo, principalmente, os artigos dezesseis 

e quarenta e quatro, que dizem respeito à Reserva Legal (SHON, 2001, apud 

TOURINHO, 2005), alterações e complementações foram implementadas ao longo de 

sua vigência, sendo que a versão final do 2° Código Florestal regulamentou as Áreas de 

Preservação Permanente e Reserva Legal da seguinte forma: 

• Áreas de Preservação Permanente (APPs): o Parágrafo 2° - Inciso II do artigo 1° do 

Código define APP como sendo área protegida nos termos dos artigos 2° e 3° desta Lei, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna 

e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

• Reserva Legal (RL): o Parágrafo 2° - Inciso III do artigo 1° do Código define RL 

como sendo a área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a 

de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à 

conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e 

ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

As áreas de preservação permanente e de reserva legal variam de acordo com as 

caraterísticas de cada local. Na Tabela 2 são apresentados os limites mínimos de área 

previstos em cada situação citada no Código de 1965, tanto para APP quanto para RL. 
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Tabela 2 - Apresentação das situações em que se aplica a Área de Preservação 

Permanente e a Reserva Legal e suas respectivas áreas mínimas de acordo com o 

Código Florestal de 1965. 

 

Área de 

Interesse
Situação Área mínima

1) de 30 m para cursos d'água de menos de 10 m de 

largura.

2) de 50 m para cursos d'água que tenham entre 10 a 

50 m de largura.

3) de 100 m para cursos d'água que tenham entre 50 

a 200 m de largura.

4) de 200 m para cursos d'água que tenham entre 

200 a 600 m de largura.

5) de 500 m para cursos d'água que tenham largura 

superior a 600 m de largura.

1) 30m para os reservatórios artificiais situados em 

áreas urbanas consolidadas e 100m para áreas rurais.

2) 15 m para os reservatórios artificiais de geração 

de energia elétrica com até 10 há.

3) 15m para os reservatórios artificiais não utilizados 

em abastecimento público ou geração de energia 

elétrica, com até 20 ha de superfície e localizados em 

área rural.

c) nas nascentes, mesmo intermitentes e nos 

"olhos d'água":
50 m.

d) no topo de morros (altitude entre 50 e 

300m e declividade superior a 17° na linha 

de maior declividade), montes, montanhas 

(altitude supeior a 300m) e serras²:

áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura mínima da 

elevação em relação a base ².

e) nas encostas ou partes destas, com 

declividade superior a 45°.

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues.

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas:
100 m em projeções horizontais, a partir da linha de 

ruptura do relevo.

h) em altitude superior a 1.800 m.

i) quando declarada por ato do Poder 

Público.

1) 80% na propriedade rural situada em área de 

floresta localizada na Amazônia Legal.

2) 35% na propriedade rural em área de cerrado 

localizada na Amazônia Legal.

3) 20% na propriedade rural situada em área de 

floresta ou outras formas de vegetação nativa 

localizada nas demais regiões do País.

4) 20% na propriedade rural situada em área de 

campos gerais localizada em qualquer região do País.

(1) - Os limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais foram apresentados de acordo 

com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 302, de 20 de março de 2002.

(2) - Regulamentação das Áreas de Preservação Permanente em topos de morros e montanhas foram 

apresentados de acordo com a Resolução do conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 303, de 20 de 

março de 2002.

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso 

d'´gua desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal:

Área de 

Preservação 

Permantente

b) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios 

d'água naturais ou artificias¹ :

As florestas e outras formas de vegetação 

nativa, ressalvadas as situadas em área de 

preservação permanente, assim como 

aquelas não sujeitas ao regime de utilização 

limitada ou objeto de legislação específica, 

são suscetíveis de supressão, desde que 

sejam mantidas, a título de reserva legal, no 

mínimo:

Reserva 

Legal
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Vale reforçar que as situações apresentadas na Tabela 2 correspondem aos casos gerais 

de áreas que se enquadram como APP e RL. Porém, o Código Florestal de 1965 previa 

situações específicas em que o regime de aplicação de tais dispositivos poderia variar 

tanto no que diz respeito às áreas mínimas quanto ao regime de proteção do local. Entre 

os casos específicos de aplicação da lei está o da pequena propriedade rural, definida 

como aquela explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua 

família, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, no 

mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do extrativismo, cuja área 

não supere: a) 150 ha se localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, 

Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos 

Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do 

Maranhão ou no Pantanal mato-grossense ou sul-mato-grossense; b) 50 ha, se localizada 

no polígono das secas ou a leste do Meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão; e c) 

30 ha, se localizada em qualquer outra região do País (BRASIL, 1965). O caso da 

pequena propriedade rural constitui o foco do trabalho e, portanto, será abordado de 

forma mais detalhada a frente. 

3.1.3 Código Florestal 2012 

Segundo Resende (2006), até o momento criou-se um arcabouço institucional e 

instituíram-se normas e instrumentos, mas, faltava ainda a efetividade. Não foi 

alcançada uma estrutura jurídica ambiental coerente, existindo apenas códigos e leis 

isoladas sobre vários elementos, entre eles a floresta ou a flora. O autor destaca que 

estes códigos não se complementam e em muitos casos até se sobrepõem deixando a 

desejar em sua finalidade precípua (RESENDE, 2006). 

A medida que eram implementadas novas alterações à Lei 4.771, o Código Florestal de 

1965, o debate em torno da lei ideal se intensificou, contando com participação de 

diversos segmentos da sociedade como ambientalistas, ruralistas e pesquisadores. 

Dessa forma, em 2010, a Comissão Especial do Código Florestal aprovou a proposta do 

deputado Aldo Rebelo para modificação do Código Florestal Brasileiro. A proposta de 

revisão do código florestal fundamentou-se na necessidade de ampliar o crescimento 
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econômico por meio do aumento da produtividade do agronegócio, tradicional pilar da 

economia brasileira desde os tempos da colonização, e para isso seria necessário 

mudanças no âmbito do mesmo no sentido de flexibilização dos impedimentos ambientais e 

de ajustamento da situação das propriedades irregulares (STECKELBERG, 2014). 

Embora a proposta tenha sido amplamente apoiada pelo setor ruralista não se pode dizer 

o mesmo da sociedade civil e organizações não governamentais ambientalistas. Para o 

segundo grupo a proposta foi considerada um retrocesso na legislação. Já a comunidade 

científica dedicou-se ao debate sobre a base científica dos diversos aspectos pontuais 

tratados pelo novo texto do código. Um desses aspectos questionados pelos estudiosos e 

acadêmicos consiste no tamanho e abrangência das APPs (STECKELBERG, 2014). 

Após ampla discussão, em 25 de maio de 2012 foi sancionada a Lei 12.651 – Novo 

Código Florestal, que além de estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, 

APPs e RL, dispõem também sobre a exploração florestal, o suprimento de matéria-

prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção 

dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance 

de seus objetivos (BRASIL, 2012). 

Apesar de recente, o atual Código Florestal já foi alvo de modificações, como a Medida 

Provisória 571 de 25 de maio de 2012, convertida na Lei 12.727 de 17 de outubro de 

2012. Conforme destacado na lei, esta tem como o objetivo o desenvolvimento 

sustentável, buscando atender a princípios como: compromisso preservação das 

florestas, da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e integridade do sistema 

climático; reafirmação da importância da atividade agropecuária e da vegetação nativa 

na sustentabilidade e crescimento econômico do país; responsabilidade comum da 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em colaboração com a sociedade civil, 

na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas 

funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais; criação e mobilização de 

incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa 

e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis e outros 

(BRASIL, 2012). 
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Entre os conceitos citados no Novo Código Florestal estão alguns já conhecidos do 

código anterior e outros recém-criados, sendo os principais destacados abaixo: 

• Área de Preservação Permanente - APP: o artigo 3° - Inciso II define APP como a área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas; 

• Reserva Legal – RL: de acordo com o artigo 3° - Inciso III, RL é área localizada no 

interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a 

função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do 

imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna 

silvestre e da flora nativa; 

• Área rural consolidada: segundo o artigo 3° - Inciso IV, esta consiste na área de 

imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com 

edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a 

adoção do regime de pousio; 

Pequena propriedade ou posse rural familiar: de acordo com o artigo 3° - Inciso V, esta 

consiste naquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, 

e que atenda ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006; Ademais, 

segundo o Parágrafo único do artigo 3°, para os fins desta Lei, estende-se o tratamento 

dispensado aos imóveis a que se refere o inciso V deste artigo às propriedades e posses 

rurais com até 4 módulos fiscais que desenvolvam atividades agrossilvipastoris, bem 

como às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e 

comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. 

As áreas de interesse citadas anteriormente, a saber, APP e RL variam de acordo com as 

características de cada local. Na Tabela 3 são apresentados os casos gerais de aplicação 

de APPs e RL, conforme mencionado na Lei 12.651 de 2012. Ademais são apresentados 

os casos de áreas de uso restrito, em que é permitida a exploração ecologicamente 
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sustentável, o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agrossilvipastoris, 

bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das 

atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas 

(BRASIL, 2012). 
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Tabela 3 - Apresentação das situações em que se aplica a Área de Preservação 

Permanente, Reserva Legal e Área de Uso Restrito e suas respectivas áreas 

mínimas de acordo com o Código Florestal de 2012. 

 

Área de 

Interesse
Situação Área mínima

a) de 30 m para cursos d'água de menos de 10 m de 

largura;

b) de 50 m para cursos d'água que tenham entre 10 a 

50 m de largura;

c) de 100 m para cursos d'água que tenham entre 50 

a 200 m de largura;

d) de 200 m para cursos d'água que tenham entre 

200 a 600 m de largura;

e) de 500 m para cursos d'água que tenham largura 

superior a 600 m de largura.

a) 100 m em zonas rurais, exceto para o corpo 

d'água com até 20 há de superfície, cuja faixa 

marginal será de 50 m;

b) 30 m em zonas urbanas.

III) as áreas no entorno dos reservatórios 

d'água artificiais, decorrentes de barramento 

ou represamento de cursos d'água naturais¹²

De acordo com a faixa definida na licença ambiental 

do empreendimento. Naqueles destinados a geração 

de energia ou abastecimento público a faixa mínima 

observada deverá ser de: 30 a 100 m caso localizado 

em área rural; 15 a 30 m caso localizado em área 

urbana.

IV) as áreas no entorno das nascentes e dos 

olhos d'água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica

Raio de 50 m.

V) as encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45°
-

VI) nas restingas, como fixadoras de dunas 

ou estabilizadoras de mangues;
-

VII) os manguezais; Em toda a sua extensão.

VIII) as bordas dos tabuleiros ou chapadas, 

até a linha de ruptura do relevo;
100 m em projeções horizontais.

IX) no topo de morros, montes, montanhas e 

serras, com altura mínima de 100 m e 

inclinação média maior que 25°;

As áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação 

sempre em relação à base, sendo esta definida pelo 

plano horizontal determinado por planície ou espelho 

d'água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota 

do ponto de sela mais próximo da elevação.

X) as áreas em altitude superior a 1.800 m, 

qualquer que seja a vegetação;
-

XI) em veredas, a faixa marginal, em 

projeção horizontal, com largura mínima de:

50 m, a partir do espaço permanentemente brejoso e 

encharcado.

XII) quando declaradas de interesse social 

por ato do Chefe do Poder Executivo.
-

1) 80% no imóvel situado em área de floresta 

localizado na Amazônia Legal;

2) 35% no imóvel situado em área de cerrado 

localizado na Amazônia Legal;

4) 20% no imóvel situado em área de campos gerais 

localizado na Amazônia Legal;

3) 20% no imóvel localizado nas demais regiões do 

País.

Nos pantanais e planícies pantaneiras. -

Em áreas de inclinação entre 25° e 45°. -

(2) - De acordo com o Parágrafo 1° do artigo 4°Não será exigida APP no entorno de reservatórios artificiais de 

água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais.

Área de 

Preservação 

Permantente

Área de Uso 

Restrito

I) as faixas marginais de qualquer curso 

d'água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da 

calha do leito regular, em largura mínima de:

II) as áreas no entorno dos lagos e lagoas 

naturais, em faixa com largura mínima de:

Reserva 

Legal

Todo imóvel rural deve manter área com 

cobertura de vegetação nativa, a título de 

Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação 

das normas sobre as Áreas de Preservação 

Permanente, observados os seguintes 

percentuais mínimos em relação à área do 

imóvel:

(1) - De acordo com o Parágrafo 4° do artigo 4°, nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície 

inferior a 1 ha, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos casos II e III, vedada nova supressão 

de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - Sisnama
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Vale ressaltar que os casos descritos na Tabela 3 são aplicáveis às disposições gerais 

prevista na Lei 12.651 de 2012. Porém esta lei prevê especificidades tanto para 

delimitação de APP quanto de RL para os casos de área rural consolidada, conforme 

abordado no Capítulo XIII – Disposições Transitórias. Neste caso, é autorizada, 

exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de 

turismo rural em APPs. Na Tabela 4 são apresentadas as faixas de recomposição de 

APP para os casos de área rural consolidada. 

Tabela 4 – Faixas mínimas de Área de Preservação Permanente de acordo com cada 

situação prevista no caso de área de uso consolidado. 

 

Área de 

Interesse
Situação Área mínima

Para os imóveis rurais que possuam áreas 

consolidadas em APP ao longo de cursos 

d'água naturais, será obrigatória a 

recomposição das respectivas faixas marginais 

em:

a) para imóveis com área de até 1 módulo fical: 5 

m, contados da borda da calha do leito regular, 

independentemente da largura do curso d'água;

b) para imóveis com área entre 1 e 2 módulos 

fiscais: 8 m, contados da borda da calha do leito 

regular, independentemente da largura do curso 

d'água.

c) para os imóveis rurais com área entre 2 e 4 

módulos fiscais: 15 m, contados da borda da calha 

do leito regular, independentemente da largura do 

curso d'água.

d) para os imóveis rurais com área superior a 4 

módulos fiscais: conforme determinação do Plano 

de Regularização Ambiental - PRA, observado o 

mínimo de 20 e o máximo de 100 m, contados da 

borda da calha do leito regular.

Nos casos de áreas rurais consolidadas em 

APP no entorno de nascentes e olhos d'água 

perenes, será admitida a manutenção de 

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou 

de turismo rural, sendo obrigatória a 

recomposição de:

Raio mínimo de 15 m.

Para os imóveis rurais que possuam áreas 

consolidadas em Áreas de Preservação 

Permanente no entorno de lagos e lagoas 

naturais, será admitida a manutenção de 

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou 

de turismo rural, sendo obrigatória a 

recomposição de faixa marginal com largura 

mínima de:

a) 5 m, para imóveis rurais com área de até 1 

módulo fiscal;

b) 8 m, para imóveis rurais com área entre 1 e 2 

módulos fiscais;

c) 15 m, para imóveis rurais com área entre 2 e 4 

módulos fiscais;

d) 30 m, para imóveis rurais com área superior a 4 

módulos fiscais.

Nos casos de áreas rurais consolidadas em 

veredas, será obrigatória a recomposição das 

faixas marginais, em projeção horizontal, 

delimitadas a partir do espaço brejoso e 

encharcado, de largura mínima de:

a) 30 m, para imóveis rurais com área de até 4 

módulos fiscais;

b) 50 m, para imóveis rurais com área superior a 4 

módulos fiscais.

Área de 

Preservação 

Permanente
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Embora estejam apresentadas na Tabela 4 as áreas mínimas de recomposição de APP 

em áreas consolidadas, o Novo Código, através do artigo 61-B, define que aos 

proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de 2008, detinham 

até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam atividades agrossilvipastoris nas áreas 

consolidadas em APP, é garantido que a exigência de recomposição, nos termos desta 

Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do imóvel, não ultrapassará: 

10% da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até 2  módulos fiscais; e 

20% da área total do imóvel, para imóveis rurais com área entre 2 e 4 módulos fiscais. 

Outro ponto favorável aos proprietários de imóveis rurais que detinham, em 22 de julho 

de 2008, área de até 4 módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em 

percentuais inferiores ao apresentado na Tabela 3, é o fato de a RL ser constituída com a 

área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas 

conversões para uso alternativo do solo (BRASIL, 2012). 

As áreas que se enquadrarem nas condições de áreas consolidadas, indicado nas 

disposições transitórias, deverão ser informadas no Cadastro Ambiental Rural – CAR 

para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de 

conservação do solo e da água que visem à mitigação dos eventuais impactos.  

De acordo com o Novo Código Florestal, o CAR, criado no âmbito do Sistema Nacional 

de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA, consiste em um registro público 

eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a 

finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, 

compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 

econômico e combate ao desmatamento. Essa ferramenta proporciona a identificação do 

imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas 

geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, 

informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de 

Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas consolidadas e, caso 

existente, também da localização da Reserva Legal – neste último caso o registro no 

CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis (BRASIL, 2012). 



 

18 

 

Após o registro dos imóveis e posses rurais no CAR é iniciado monitoramento das áreas 

e verificação da necessidade de adequação da propriedade rural às condições 

estabelecidas na lei. Caso sejam identificados passivos ambientais o proprietário ou 

possuidor poderá, por meio de celebração de um Termo de Compromisso, aderir ao 

Programa de Regularização Ambiental – PRA, visando à recuperação das áreas (APP, 

RL, áreas de uso restrito). 

3.2 Desmatamento no Brasil 

3.2.1 Contexto histórico 

O monitoramento do desmatamento, tanto no Brasil quanto no mundo, é algo recente, 

proporcionado pelos avanços tecnológicos, em especial das imagens via satélite. Porém, 

a supressão vegetal é um fato histórico e, por essa razão, é fundamental uma análise 

integrada do processo de supressão assim como sua relação com as atividades 

econômicas. 

No caso do Brasil, logo após o descobrimento existia a expectativa por parte dos 

portugueses de encontrar abundância de riquezas minerais no país, o que não ocorreu 

nos primeiros anos de colonização. Assim, a exploração do pau-brasil, árvore então 

abundante na Mata Atlântica, foi a primeira atividade econômica desenvolvida pelos 

portugueses em terras brasileiras e manteve sua importância até suas reservas naturais 

começarem a esgotar-se, no século XVIII. Aliado à extração de pau-brasil, o avanço da 

ocupação humana provocou escassez das madeiras de lei nas matas litorâneas, sendo 

muitas destas suprimidas para dar lugar à cultura canavieira (RESENDE, 2006). 

Observando o declínio da oferta de pau-brasil e a ascensão da cana-de-açúcar no 

mercado internacional, áreas florestadas, concentradas principalmente em áreas férteis 

do litoral nordestino, foram suprimidas para a consolidação deste cultivo e atendimento 

à demanda de lenha para abastecer as caldeiras no beneficiamento do produto. Pautado 

no modelo da Plantation, ou seja, monocultura, latifúndio e trabalho escravo, voltado 

para o mercado externo, o cultivo da cana-de-açúcar provocou intenso uso do solo e 

abertura de novas fronteiras agrícolas, e ainda constitui-se o berço do escravismo, motor 
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propulsor do cultivo e beneficiamento do açúcar, resultando na base histórica mais forte 

do atraso social da região e do país (YOUNG, 2006). 

Como auxiliar da cultura canavieira desenvolveu-se a pecuária. O gado era utilizado 

como fonte de alimento e couro assim como força de trabalho nos campos de cultivo e 

nos engenhos. Essa atividade representou significativa pressão sobre o desmatamento 

devido à expansão em direção ao interior do país, acarretando graves impactos 

ambientais pelo emprego das queimadas. 

Assim como a pecuária, a mineração, atividade intensa ao longo do século XVIII, foi 

outro importante vetor do desmatamento no interior do país, sobretudo na região de 

Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso (RESENDE, 2006). Young (2006) destaca que 

tanto exploração mineral quanto a pecuária não se estabeleceram de forma sustentável, 

de forma que os benefícios sociais foram temporários ou de pequena magnitude e as 

riquezas obtidas não foram reinvestidas em outras formas de produção. 

O ciclo do café, importante atividade desenvolvida durante o século XIX e início do 

XX, representou a principal fonte de divisas do país neste período, mas o legado de sua 

ocupação foi a acelerada perda de áreas florestadas na região sudeste do Brasil. 

Incialmente desenvolvida no Vale do Paraíba a atividade avançou rumo à oeste, onde 

encontrou os solos de terra roxa (principalmente em São Paulo e Paraná), mais 

adequados ao cultivo e provocando novamente conversão de área florestada em área 

agricultável (YOUNG, 2006). 

Portanto, Young (2006) ressalta que, apesar das enormes diferenças nas formas de 

produção e distribuição dos produtos gerados entre o descobrimento do Brasil e o início 

do século XX (pau-brasil, açúcar, gado, ouro e café), todas essas atividades estiveram 

ligadas ao uso predatório de recursos naturais, com graves danos ao meio ambiente, e 

não constituíram formas sustentáveis que possibilitassem a superação das contradições 

econômicas e sociais do período. 

Resende (2006) reforça que desde o período colonial até 1930, o ordenamento jurídico 

ambiental brasileiro visava em especial à proteção dos bens econômicos de interesse, 

com disposições de proteção aos recursos florestais pouco significativas, e ainda assim, 
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quando eram confrontados: recursos florestais com o poderio econômico, os primeiros 

eram preteridos, pois, os governantes eram fazendeiros, que defendiam seus interesses. 

A partir da década de 30 a preocupação com os recursos naturais ganhou maior 

representatividade, em especial após a aprovação do Código Florestal de 1934. Porém, 

nesse mesmo período o Brasil esteve voltado à expansão industrial e urbanização, como 

pode ser verificado nos governos de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e na ditadura 

militar, com o chamado “milagre econômico”, cuja filosofia era o crescimento 

econômico a qualquer custo, mesmo que de forma predatória (RESENDE, 2006). 

Mesmo com os avanços mais recentes da legislação ambiental e da conscientização das 

limitações dos recursos naturais, observa-se que a degradação ambiental se mantém por 

diversos fatores, tais como, extrativismo vegetal, geração de energia, mineração, 

expansão industrial e urbana, abandono de áreas degradadas e, principalmente, avanço 

da atividade agropecuária. 

3.2.2 Aspectos quantitativos do desmatamento 

Segundo o relatório State of the World’s Forests, da Food and Agriculture Organization 

of United Unions – FAO, em 2010 o Brasil era um dos 5 países mais ricos em florestas 

do mundo, com aproximadamente 13% de toda a área florestal global, e ainda o país 

com a maior extensão de florestas tropicais. Neste mesmo levantamento foi estimado 

que da área total do país, 8.459.420 km², 62 % era coberto por florestas, o equivalente a 

5.195.220 km² (FAO, 2011).  

Apesar de os números apresentados no relatório da FAO demonstrarem ampla cobertura 

vegetal no Brasil, nos últimos anos as áreas florestadas vêm sofrendo fortes pressões, 

conforme observado na taxa de desmatamento anual entre os anos 1990 a 2000 e 2000 a 

2010, cujos valores foram de 28.900 km² e 26.420 km², respectivamente (FAO, 2011). 

Vale destacar ainda que atualmente a riqueza florestal não está distribuída 

uniformemente ao longo do território brasileiro, mas sim concentrada, principalmente, 

na região compreendida pela Amazônia Legal, que abrange os estados de Acre, Amapá, 

Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Estado do 

Maranhão. Entre os biomas brasileiros, a Amazônia é um dos mais bem preservados. 
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Segundo dados do IBGE (2012), dos 4.196.943 km² originalmente recobertos por 

florestas na Amazônia, verifica-se que, atualmente, a área total desflorestada se 

aproxima dos 20% da área original deste bioma e 15% da área total da Amazônia Legal. 

Como se pode observar no GRÁFICO 1 o ritmo do desflorestamento bruto anual foi 

intenso entre 1997 e 2004 enquanto nos anos de 2005 a 2011 houve uma tendência de 

desaceleração, culminando com um desflorestamento bruto acumulado de 

aproximadamente 750.000 km² ao final do período avaliado (IBGE, 2012).  

Gráfico 1 – Desflorestamento bruto acumulado na Amazônia Legal no período entre 

1991 e 2011. 

Fonte: Adaptado de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – Brasil 2012 (IBGE, 2012). 

Já os biomas extra-amazônicos, com exceção do Pantanal, encontram-se em processo 

mais avançado de supressão vegetal. Conforme apresentado na Tabela 5, no Cerrado, 

Caatinga e Pampa a vegetação suprimida até 2008 estava em torno da metade da área 

total de cada bioma. A situação mais crítica é representada pelo bioma Mata Atlântica, o 

terceiro maior bioma do país e o mais explorado ao longo dos diversos ciclos 

econômicos, cuja área remanescente em 2008 era de aproximadamente 22% (PMDBBS, 

2015). 
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Tabela 5 – Apresentação da área total, vegetação suprimida e 

remanescente dos biomas extra-amazônicos até o ano de 2008. 

 

Fonte: Adaptado de Projeto de Monitoramento do Desmatamento dos 

Biomas Brasileiros por Satélite (PMDBBS ,2015). 

Apesar das tentativas de conter o desmatamento na Mata Atlântica, como por exemplo, 

através da Lei 11.428 de 2006, a supressão de vegetação ainda persiste conforme pode 

ser observado na Tabela 6. De acordo com a Atlas dos Remanescentes Florestais da 

Mata Atlântica, período 2012-2013, em 2012, somados os fragmentos de floresta nativa 

superior a 3 hectares, restam apenas 164.069 km² de área florestada, o equivalente a 

12,5% da área original (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014).  

Tabela 6 – Apresentação do histórico do desmatamento do bioma 

Mata Atlântica no período entre 1985 a 2013. 

 

Fonte: Adaptado de Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 

Atlântica – Período 2012-2013 (Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 

2014). 

Bioma Área original (km²) Classe até 2008 (%)

Área desmatada 45,39

Vegetação remanescente 53,62

Área desmatada 47,84

Vegetação remanescente 51,56

Área desmatada 75,88

Vegetação remanescente 22,25

Área desmatada 53,98

Vegetação remanescente 36,06

Área desmatada 15,18

Vegetação remanescente 83,14

844.453

2.030.000

1.103.961

177.767

151.313

Caatinga

Cerrado

Mata 

Atlântica

Pampa

Pantanal

Desmatamento Observado
Total Desmatado 

(ha)

Intervalo 

(anos)

Taxa anual 

(ha)

Período de 2012 a 2013 23.948 1 23.948

Período de 2011 a 2012 21.977 1 21.977

Período de 2010 a 2011 14.090 1 14.090

Período de 2008 a 2010 30.366 2 15.183

Período de 2005 a 2008 102.938 3 34.313

Período de 2000 a 2005 174.828 5 34.966

Período de 1995 a 2000 445.952 5 89.190

Período de 1990 a 1995 500.317 5 100.063

Período de 1985 a 1990 536.480 5 107.296
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De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica – Período 

2012-2013 (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2014), Minas Gerais foi o 

estado que registrou a maior área desmatada entre 2012 e 2013, com supressão de 8.437 

ha de mata. Este bioma se estende por 276.234 km², o equivalente a 47% da área total 

do estado. Em 2013, Minas Gerais apresentava uma área florestal remanescente de 

28.645 km², ou seja, apenas 10,4% da área original do bioma. Na Tabela 7 observa-se a 

evolução do desmatamento do bioma Mata Atlântica em Minas Gerais desde o início do 

monitoramento, em 1985, até o ano de 2013. 

Tabela 7 – Apresentação do histórico do desmatamento do bioma 

Mata Atlântica no estado de Minas Gerais no período entre 1985 a 

2013. 

 

Fonte: Adaptado de Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 

Atlântica – Período 2012-2013 (Fundação SOS Mata Atlântica; INPE, 

2014). 

Como já citado anteriormente, em Minas Gerais ocorreram intensos processos de 

conversão do uso e ocupação do solo ao longo da história, sendo que em muitos casos 

estas alterações acompanharam supressão de amplas áreas de vegetação nativa e 

deixaram como legado áreas degradadas e pouco produtivas. Recentemente, Carvalho, 

Scolforo e Cavalcanti (2009) verificaram, através de monitoramento do 

desflorestamento em Minas Gerais, realizado entre 2005 a 2007, que a maioria das áreas 

desflorestadas foi convertida para pecuária (48,4%), agricultura (11,4%), 

reflorestamentos (21,2%) e solo exposto (12,4%), sendo que as áreas que se encontram 

nesta última situação serão, provavelmente, transformadas em uma das outras classes de 

uso. O autor destaca ainda que este monitoramento refere-se à tendência geral de 

Desmatamento Observado
Total Desmatado 

(ha)

Intervalo 

(anos)

Taxa anual 

(ha)

Período de 2012 a 2013 8.437 1 8.437

Período de 2011 a 2012 10.752 1 10.752

Período de 2010 a 2011 6.339 1 6.339

Período de 2008 a 2010 12.467 2 6.234

Período de 2005 a 2008 32.728 3 10.909

Período de 2000 a 2005 41.349 5 8.270

Período de 1995 a 2000 121.061 5 24.212

Período de 1990 a 1995 88.951 5 17.790

Período de 1985 a 1990 48.242 5 9.648
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ocupação do solo no período avaliado e, portanto, não deve ser considerado como um 

retrato histórico de conversão do uso em Minas Gerais. 

3.2.2 Uso e Ocupação das APPs 

Segundo a definição da Lei 12.651 de 2012, a Área de Preservação Permanente possui a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica 

e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas. Dessa forma observa-se que as APPs têm papel 

fundamental no estabelecimento do equilíbrio natural, garantindo a manutenção dos 

serviços ambientais em relação ao local em que está inserida.  

Diante das dificuldades de se planejar, monitorar e aplicar as leis que regem o uso e 

ocupação do solo verifica-se que, atualmente, as APPs estão sendo utilizadas de forma 

irregular como áreas de expansão urbana, agricultura, pecuária, entre outros usos, 

provocando o desequilíbrio natural e consequente degradação ambiental. Alguns dos 

impactos decorrentes do uso indevido das APPs são, processos erosivos, perda de solo 

fértil, assoreamento de cursos d’água, nascentes e reservatórios, aumento da turbidez da 

água, maior vulnerabilidade do corpo d’água em relação a poluição e contaminação, 

redução da infiltração de água no solo, evasão da fauna e outros. 

Entre estudos realizados com o intuito de avaliar o uso e ocupação das APPs, verificou-

se que para as diversas classificações destas áreas (nascentes, rios, reservatórios, topo de 

morro, encostas) não há cumprimento das faixas mínimas previstas pela legislação. Em 

trabalho realizado na região de Alfenas, sul de Minas Gerais, constatou-se elevado grau 

de alteração das margens do lago de Furnas, com substituição das matas ciliares por 

atividades agrossilvipastoris e uso residencial (SANTOS e MARTINS, 2010). Já em 

estudo realizado na bacia do Rio Tijuco, município de Ituiutaba – MG, Valle Júnior et 

al. (2010) identificaram uso indevido em 45% das APPs de curso d’água, sendo 

observado atividades agropecuárias e áreas desmatadas nesta porção de APP. De forma 

similar, analisando a microbacia do rio Preto, região norte do Espírito Santo, Celin 

Filho (2014) observou que 25% das APPs de nascentes, cursos d’água e reservatórios 
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apresentam uso antrópico em desacordo com a legislação vigente, sendo citada a 

atividade agropecuária como principal uso irregular do solo. 

Vale destacar que em alguns casos os estudos foram anteriores ao novo código florestal 

e, portanto caso fossem replicados atualmente com as novas faixas mínimas de APP os 

resultados obtidos, possivelmente, seriam distintos. 

3.3 Uso de geotecnologias no monitoramento e controle do desmatamento 

Geotecnologias são o conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e 

oferta de informações com referência geográfica. Dentre as geotecnologias podemos 

destacar: Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), cartografia digital, sensoriamento 

remoto, sistema de posicionamento global (GPS, do inglês Global Positioning System) 

(ROSA, 2005). 

Desenvolvidas originalmente para fins militares, atualmente, estas tecnologias 

apresentam uso crescente para fins não militares (SILVA e ZAIDAN, 2012). Dentre a 

ampla gama de aplicações pode-se citar o planejamento urbano, logística, energia, 

saneamento, turismo, agricultura, pecuária, silvicultura e meio ambiente, salientando 

neste último caso a multidisciplinaridade das análises. 

Destacam-se neste tópico as ferramentas de sensoriamento remoto, GPS e SIG que 

foram empregadas neste trabalho. O Sensoriamento Remoto é uma ciência que visa ao 

desenvolvimento da obtenção de imagens da superfície terrestre por meio da detecção e 

medição quantitativa das respostas das interações da radiação eletromagnética com os 

materiais terrestres (MENESES e ALMEIDA, 2012). Entre as aplicações desta 

ferramenta pode-se citar o monitoramento de focos de queimadas e incêndios florestais 

detectados por satélites (INPE, 2015), o controle do desmatamento através do 

monitoramento de mudanças na cobertura vegetal nativa, identificadas em imagens de 

satélites (PMDBBS, 2015) e mapeamento das Áreas de Preservação Permanente 

seguido da caracterização dos diferentes usos e ocupações nestas áreas (ZANATA et al., 

2012). 
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O GPS é um dos sistemas englobados pelo GNSS (Global Navigation Satellite System), 

denominação genérica que contempla sistemas de navegação com cobertura global. 

Consiste em um sistema de posicionamento por satélites artificiais que proporciona 

informações de tempo e posição tridimensional em qualquer instante e lugar do planeta 

(IBGE, 2008). Pode ser empregado em delimitações de propriedades rurais, reserva 

legal, áreas de proteção ambiental, unidades de conservação e outras áreas de interesse.  

O Sistema de Informações Geográficas – SIG consiste em sistemas que realizam o 

tratamento computacional de dados geográficos e recuperam informações não apenas 

com base em suas características alfanuméricas, mas também através de sua localização 

espacial (CÂMARA e QUEIROZ, 2001). Faz-se necessário ressaltar que o SIG destina-

se à manipulação computacional de dados obtidos através de outras ferramentas, como 

os satélites e GPS, por exemplo. Dessa forma objetiva-se tratar os dados levantados para 

que se tornem informações pertinentes para solução de problemas ambientais, 

proporcionando ainda economia de tempo e recursos. Seguindo este conceito de 

integração das geotecnologias, observa-se que os resultados da aplicação do SIG estão 

presentes, por exemplo, na delimitação de APPs e RL, assim como adequação de 

propriedades rurais à legislação ambiental (OKUYAMA et al, 2012); verificação do uso 

do solo, análise da  capacidade de uso das terras e identificação de áreas de conflito 

(RODRIGUES, ZIMBACK e PIROLI, 2001); mapeamento de áreas florestais sujeitas a 

incêndios e desmatamento (INPE, 2015; PMDBBS, 2015), entre outros. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo compreende o Sítio Bela Vista, localizado no município de Juiz de 

Fora, na mesorregião da Zona da Mata Mineira. O estudo foi realizado na propriedade 

rural do Sr. Antônio Eustáchio Chamhum Alves da Silva entre Janeiro de 2014 e Julho 

de 2015, sendo que os levantamentos de campo concentraram-se entre Abril e Julho de 

2014. 

4.1 Caracterização da área de estudo 

O local de estudo situa-se na área rural do município de Juiz de Fora, a uma distância de 

aproximadamente 42 km do centro urbano, com coordenadas geográficas 21°57'06" de 

latitude sul e  43°31'52" de longitude oeste. A área em questão está inserida no bioma 

Mata Atlântica, apresentando, segundo a classificação de Köppen, clima temperado 

úmido com inverno seco e verão quente – Cwa. O relevo do local é predominante 

ondulado a fortemente ondulado e o solo classificado como latossolo vermelho-amarelo 

(SÁ JÚNIOR, 2009; CPRM, 2013; PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2014). 

De acordo com o registro do imóvel, a propriedade possui 69,7 ha. Considerando-se 

que, para o município de Juiz de Fora, o módulo fiscal equivale a 24 ha, verifica-se que 

esta propriedade é classificada, segundo o Paragrafo único do artigo 3° do Código 

Florestal, como pequena propriedade rural – até 4 módulos fiscais. 

A principal atividade desenvolvida na propriedade é a bovinocultura de leite, em 

sistema semiextensivo, ou seja, animais criados a pasto com suplementação volumosa 

na época de menor crescimento do pasto. As suplementações disponíveis na propriedade 

são a capineira, formada por capim Napier, e a cana-de-açúcar. Ao percorrer o local 

verificou-se a presença de cursos d’água, nascentes, fragmentos de remanescentes 

florestais, assim como áreas degradadas e outras em estágio de regeneração natural. 

4.2 Levantamento da base de dados 

As informações de interesse a serem identificadas no presente trabalho abrangem as 

Áreas de Preservação Permanente, remanescentes florestais, visando à locação da 
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Reserva Legal, áreas de cultivo permanente e por fim as divisas da propriedade rural. O 

levantamento, manipulação e seleção da base de dados mais adequada ao trabalho foi 

realizado empregando o conjunto de materiais composto pelo GPS de Navegação, 

imagens de satélite disponibilizadas pelo Google Earth e Geo Catálogo – RapidEye e, 

finalmente, o ArcGis for Desktop 10.2.1. 

Cabe mencionar, que as informações levantadas com estas geotecnologias servem ao 

propósito de identificação dos aspectos ambientais presentes na área de estudo, não 

sendo estipulada no Novo Código Florestal Federal a precisão mínima dos dados. O 

emprego de cada geotecnologia foi pautado na melhor aplicabilidade para cada 

informação desejada. 

4.2.1 GPS de Navegação 

O levantamento realizado com o GPS de Navegação foi realizado entre Abril e Junho de 

2014 seguindo o método de posicionamento absoluto ou isolado, utilizando-se apenas 

um receptor Garmin eTrex® 30. Geralmente, o emprego do GPS de navegação 

proporciona precisão de ordem métrica (em torno de 15 m), não sendo, portanto, 

utilizado em levantamentos topográficos e geodésicos (IBGE, 2008). Franco (2009) 

ressalta que os erros referentes ao GPS de navegação são incontroláveis e aleatórios, 

sendo que as medidas obtidas possuem diferentes graus de precisão porque sofrem 

influência do tempo (relógio impreciso do receptor de navegação), do número de satélites e 

sua geometria, multicaminho, entre outros fatores.  

Ao percorrer a propriedade foram coletados os pontos contornando-se as feições de 

forma a possibilitar a obtenção de pontos representativos de cada área de interesse. Ao 

término da coleta os dados foram transferidos para o programa GPS TrackMaker e em 

seguida manipulados no ArcGis for Desktop 10.2.1, onde procedeu-se a formação dos 

polígonos e linhas através da ligação entre os pontos. A FIGURA 1 ilustra a forma 

como se realizou a coleta de um ponto isolado (a) e a disposição dos pontos coletados 

após transferência dos dados do GPS para o programa GPS TrackMaker (b). 
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Figura 1: Levantamento de campo realizado com o GPS de navegação modelo Garmin 

eTrex® 30 (A) e posterior processamento dos dados no programa GPS TrackMaker (B). 

Fonte: Acervo do autor. 

4.2.2 Google Earth 

No segundo método a demarcação das áreas de interesse foi realizada com o programa 

Google Earth Pro, versão 7.1, através da digitalização em tela de imagens de satélite. 

Destaca-se que as informações disponibilizadas no programa citado advêm de uma 

ampla gama de fontes, sendo que as imagens são coletadas ao longo do tempo e, 

portanto, não são em “tempo real” (GOOGLE, 2015).  As imagens referentes à área de 

estudo foram disponibilizadas pela Digital Globe, datadas de Junho de 2014. As 

ferramentas utilizadas nesta aplicação foram: Adicionar marcador, Adicionar Polígono e 

Adicionar Caminho, que geram pontos, polígonos e linhas, respectivamente. Tais 

ferramentas podem ser visualizadas na barra de ferramentas do programa, conforme 

destacado na FIGURA 2. Os possíveis métodos de desenho dos polígonos e linhas são 

Forma em Desenho Livre e Forma Regular. O primeiro consiste em clicar no botão do 

mouse, mantê-lo pressionado e arrastar o cursor de forma a contornar a feição desejada. 

O segundo consiste em clicar com o botão do mouse em pontos subsequentes que serão 

automaticamente unidos até gerar a feição desejada. 

No presente trabalho adotou-se o segundo método, visto que sua metodologia se 

assemelha às demais empregadas, proporcionando uma forma mais apropriada de 

comparação entre os métodos de levantamento de dados. 

A B 
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Figura 2: Exemplificação das ferramentas de digitalização em tela (marcador, linha e 

polígono) do Google Earth Pro. 

Fonte: Acervo do autor. 

4.2.3 RapidEye 

As imagens captadas dos satélites RapidEye utilizadas no terceiro método de 

delimitação das áreas de interesse foram obtidas através do portal Geo Catálogo, 

disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Tais imagens foram adquiridas 

pelos satélites em Novembro de 2013, sendo ortorretificadas com resolução de 5 m. O 

processamento dos dados foi realizado no ArcGis for Desktop 10.2.1 através da 

digitalização em tela, formando os polígonos, linhas e pontos de interesse. A FIGURA 3 

ilustra uma imagem obtida a partir do satélite RapidEye da área de estudo. Este banco 

de dados foi empregado visando reproduzir o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e 

avaliar as informações geradas a partir deste instrumento. 
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Figura 3: Ilustração de uma imagem do satélite RapidEye referente à área de estudo, 

circunscrita no polígono em vermelho. 

Fonte: Acervo do autor. 

4.2.4 ArcGis for Desktop 10.2.1 

O ambiente de aplicação das ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas – 

SIG utilizado no mapeamento das áreas foi o ArcGis for Desktop 10.2.1, uma 

plataforma amplamente empregada no gerenciamento de dados geográficos. O ambiente 

do ArcgGis for Desktop é composto por diversas aplicações e extensões, sendo que as 

principais utilizadas no trabalho foram o ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox. 

O ArcMap é o principal aplicativo do ambiente. Através dele é possível criar, visualizar, 

consultar, editar, manipular, analisar e publicar dados (SISTEMA LABGIS, 2015). Na 

FIGURA 4 pode-se observar a interface deste aplicativo. 
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Figura 4: Ilustração da interface do ArcMap. 

Fonte: Acervo do autor. 

O ArcCatalog administra e organiza os dados. Este aplicativo fornece uma série de 

ferramentas típicas de SIG que simplificam os dados, que em geral compreendem 

diversos arquivos (SISTEMA LABGIS, 2015). A FIGURA 5 ilustra a sua interface. 

Figura 5: Ilustração da interface do ArcCatalog. 

Fonte: Acervo do autor. 

Por fim, o ArcToolbox é um aplicativo que agrupa e organiza as diversas ferramentas da 

plataforma ArcGis for Desktop. Dentre as principais, destacam-se: análises espaciais, 
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conversões, gerenciamento de dados, entre outras (SISTEMA LABGIS, 2015). A 

FIGURA 6 ilustra a interface do ArcToolbox. 

 

 
Figura 6: Ilustração da interface do ArcToolbox. 

 Fonte: Acervo do autor. 

4.3 Comparativo de área e análise visual 

A avaliação dos métodos empregados no presente trabalho consistiu na comparação 

entre áreas e análise visual dos resultados. No primeiro caso foi avaliada a diferença 

entre a área total obtida em cada método e a área indicada no registro do imóvel, tida 

como referência. Esta diferença verificada consiste no erro associado a cada método de 

delimitação em função de diversos parâmetros, por exemplo, resolução das imagens, 

acurácia do aparelho, interpretação visual do avaliador. O cálculo do erro seguiu a 

Equação 1, sendo o resultado apresentado em percentual. 

Erro = 
∆A

ARef
×100 

Em que,  

ΔA é a diferença em metros quadrados entre a Área de Referência e a Área obtida pelo 

método de levantamento e, 

ARef é a Área de Referência em metros quadrados. 

No segundo caso foi realizado um comparativo visual das imagens disponibilizadas pelo 

Google Earth e Ministério do Meio Ambiente (Rapid Eye), avaliando-se a qualidade da 

imagem através da identificação de objetos, feições e classes de uso de solo. Ressalta-se 

Equação 1 
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que a interpretação e comparação das imagens está aliada ao conhecimento de campo 

das áreas mapeadas por parte do pesquisador. 

4.4 Delimitação das Áreas de Preservação Permanente, faixas de recomposição e 

Área de Uso Restrito 

Para realizar a delimitação das Áreas de Preservação Permanente – APP foram 

inicialmente relacionadas quais as formas de APPs passíveis de serem constatadas no 

local de estudo. Partindo-se da análise de campo dos recursos hídricos e relevo do local 

e comparando as feições observadas com definições de APPs apresentadas no Novo 

Código Florestal, conclui-se que, a priori, deveriam ser comprovadas as seguintes 

situações de APP: curso d’água, nascente, topo de morro e encostas ou parte destas com 

declividade superior a 45°. No caso de déficit de APP será indicada a faixa destinada à 

recomposição de acordo com as medidas estabelecidas no Novo Código Florestal. 

Adicionalmente, analisou-se a incidência de áreas de uso restrito. 

4.4.1 Delimitação das APPs em curso d’água e suas faixas de recomposição 

A rede hidrográfica do local foi obtida através de levantamento em campo com o GPS 

de Navegação, visto que a largura dos cursos d’água são, majoritariamente, inferiores a 

um metro, inviabilizando a análise visual das imagens de satélite. Os dados coletados 

foram transferidos para o programa GPS TrackMaker e, posteriormente, logo 

manipulados no ArcMap, gerando as linhas que representam o leito do curso d’água. 

Considerando que todos os cursos d’água possuem largura inferior a 10 m, a faixa de 

APP que deve circundar ambas as margens dos mesmos é de 30 m, a partir da borda da 

calha do leito regular, conforme estabelecido no Novo Código Florestal Federal. Assim, 

foi acionado o comando Buffer, ilustrado na FIGURA 7, com o parâmetro de entrada de 

30 m, gerando o polígono que representa esta APP.  

De forma análoga foi determinada a faixa de recomposição das APPs degradadas, que 

segundo o Novo Código Florestal, deverá ser de 15 m, a partir da borda da calha do 

leito regular, para os casos de uso consolidado em propriedade cuja área está 

compreendida entre 2 e 4 módulos fiscais. 
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Figura 7: Representação do comando Buffer utilizado para determinação 

da APPs de curso d’água e de suas faixas de recomposição. 

Fonte: Acervo do autor. 

4.4.2 Delimitação das APPs de nascente e suas faixas de recomposição 

De acordo com o Novo Código Florestal a APP de nascente compreende um raio de 50 

m. Como a identificação das nascentes nas imagens de satélites poderia incorrer em 

erros de interpretação visual optou-se pelo levantamento dos pontos de nascentes com o 

GPS de Navegação. Os dados coletados foram transferidos para o GPS TrackMaker e, 

em seguida, manipulados no ArcMap. A determinação desta área foi realizada através 

do comando Buffer, com parâmetro de entrada de 50 m, conforme ilustrado na FIGURA 

8. De forma similar foi definida a faixa de recomposição, cujo raio mínimo deverá ser 

de 15 m nos casos de uso consolidado. 
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Figura 8: Representação do comando Buffer utilizado para 

determinação da APPs de nascente e de suas faixas de recomposição. 

Fonte: Acervo do autor.  

4.4.3 Delimitação das APPs de topo de morro 

Segundo a Lei 12.651/2012, no topo de morros, montanhas e serras, com altura mínima 

de 100 m e inclinação média maior que 25°, são consideradas APPs as áreas delimitadas 

a partir de 2/3 da altura em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 

determinado por planície, espelho d’água ou ponto de sela mais próximo da elevação 

(BRASIL, 2012). 

A delimitação desta categoria de APP foi realizada conforme metodologia de 

manipulação de Modelo Digital de Elevação (MDE) apresentada por Oliveira e 

Fernandes Filho (2013), desenvolvida no ambiente SIG  ArcGis 10 com base nos 

parâmetros indicados no Novo Código Florestal de 2012. Entre as vantagens deste 

procedimento de delimitação automática das APPs de topo de morros os autores citam 

maior celeridade, padronização das medições e menores custos na obtenção dos 

resultados. 

Foram selecionados dois MDEs distintos para aplicação da metodologia de delimitação 

das APPs de topo de morros, sendo o primeiro oriundo da Shuttle Radar Topography 

Mission – SRTM cuja resolução espacial é de 90 m e o segundo do Advanced 
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Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation 

Model – ASTER GDEM cuja resolução é de 30 m, sendo ambas georreferenciadas no 

sistema de coordenadas geográficas WGS84. (EMBRAPA, 2015; ASTER GDEM, 

2015). 

Conforme destacado por Laudau e Guimarães (2011), cada MDE avaliado possui suas 

vantagens e desvantagens de aplicação, que podem variar de acordo com o local 

analisado. Como pode-se observar no comparativo apresentado na FIGURA 9, o MDE 

ASTER se ajustou de forma mais apropriada ao contorno da propriedade rural, 

apresentando malha mais densa de dados altimétricos em relação ao MDE SRTM. 

Assim, no caso específico da área de estudo, considerando as dimensões da pequena 

propriedade rural optou-se por empregar o MDE ASTER nas análises. 

 
Figura 9: Ilustração comparativa dos Modelos Digitais de Elevação 

proveniente do ASTER (A) e SRTM (B). 

Fonte: Acervo do autor. 

 

4.4.4 Delimitação das APPs em encostas ou parte destas com declividade superior a 

45° 

A ocorrência de APP em encostas declivosas foi avaliada empregando o MDE ASTER, 

descrito anteriormente. A partir deste foi realizado o processamento da base de dados 

visando corrigir as imperfeições que ocasionalmente possam estar presentes, sendo para 
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isso utilizado o comando Fill, como indicado na FIGURA 10. Em seguida, aplicou-se o 

comando Slope (FIGURA 11) para gerar as declividades da área e, logo após, o 

comando Reclassify (FIGURA 12) para identificar as áreas com declividade acima de 

45°. 

 
Figura 10: Representação do comando Fill utilizado para determinação 

das APPs em encostas declivosas. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

 

 
Figura 11: Representação do comando Slope utilizado para determinação 

das APPs em encostas declivosas. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 12: Representação do comando Reclassify utilizado para 

determinação das APPs em encostas declivosas. 

Fonte: Acervo do autor. 

 

4.4.5 Delimitação das Áreas de Uso Restrito 

A delimitação das áreas de uso restrito procedeu-se empregando o MDE gerado a partir 

do ASTER. Os comandos aplicados seguiram a mesma sequência da delimitação das 

APPs em encostas declivosas, porém visando identificar as áreas com declividade entre 

25 e 45°.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Comparativo de bases de dados 

A divisa da propriedade rural foi delimitada através dos três métodos de levantamento 

descritos, o GPS de Navegação, a digitalização sobre a imagem disponibilizada pelo 

Google Earth e a digitalização sobre a imagem do RapidEye. Os resultados obtidos 

estão apresentados na FIGURA 13, na qual pode-se observar os polígonos gerados a 

partir de cada método. 

Figura 13: Mapa representando o comparativo das áreas delimitadas através do GPS de 

Navegação, Digitalização do Google Earth e Digitalização do RapidEye. 

Fonte: Acervo do autor. 

Analisando o mapa verifica-se que o levantamento realizado com GPS de Navegação se 

aproxima substancialmente do levantamento realizado através da digitalização do 

Google Earth, de tal forma que em alguns trechos ocorre a sobreposição dos polígonos 

formados. Este fato pode ter ocorrido em função da forma de levantamento dos pontos 

com o GPS de Navegação, contornando detalhadamente as feições, forma similar ao 

método de digitalização do Google Earth, que devido a nitidez das imagens de satélite 



 

41 

 

foi possível identificar os pontos próximos daqueles levantados em campo, fato 

proporcionado pela configuração do terreno e pelo conhecimento área de estudo pelo 

pesquisador – por exemplo, na identificação de cercas de divisa, formas de relevo e uso 

e ocupação do solo. 

Como pode-se observar no comparativo de imagens ilustrado na FIGURA 14, na 

imagem do satélite RapidEye as feições da área de estudo não são tão perceptíveis 

quanto na imagem disponibilizada pelo Google Earth. Assim, o polígono gerado através 

do RapidEye destoou em relação aos demais. 

  

 
Figura 14: Comparativo entre as imagens de satélite disponibilizadas pelo Google 

Earth (A) e pelo Ministério do Meio Ambiente – RapidEye (B). 

Fonte: Acervo do autor. 

O comparativo entre as áreas obtidas nos três levantamentos e a área de referência pode 

ser observado na Tabela 8. 

Tabela 8 – Comparativo de área entre os levantamentos 

realizados no estudo e o levantamento de referência. 

 

Os erros calculados corroboram o que havia sido constatado visualmente no 

comparativo de área (FIGURA 13). A área levantada com o GPS de Navegação se 

Levantamento Área (ha) Erro (%)

Referência 69,7665 -

GPS de Navegação 71,5168 2,51

Google Earth 71,2352 2,11

Rapid Eye 75,0408 7,56

A B 
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aproximou significativamente da área delimitada na digitalização do Google Earth, 

sendo os erros em relação à área de referência de 2,51 e 2,11%, respectivamente. Já a 

delimitação realizada nas imagens do RapidEye proporcionou um erro de 7,56% em 

relação ao levantamento de referência. 

Vale destacar que cada método empregado tem suas limitações de aplicação, que devem 

ser avaliadas de acordo com cada área. O levantamento com GPS de Navegação permite 

a identificação de nascentes e corpos d’água que são imperceptíveis nas imagens de 

satélite devido à região do entorno, dimensão dos corpos d’água e qualidade da imagem 

disponível para o local. Por outro lado, no levantamento de campo o operador do 

equipamento está sujeito a acidentes durante o trabalho, sendo que ainda pode ter o 

levantamento interrompido devido às condições do tempo e locais inacessíveis, aspectos 

evitados no emprego das imagens de satélite. Porém, em todos os casos os 

levantamentos são indicados apenas para conhecimento das características gerais da 

propriedade, não servindo ao propósito de levantamentos oficiais de imóveis rurais por 

georreferenciamento. Caso seja requerida uma maior precisão no levantamento 

recomenda-se a utilização do GPS Topográfico ou do GPS Geodésico. 

As análises subsequentes foram realizadas tomando-se como divisa da propriedade o 

polígono gerado através da digitalização do Google Earth, visto que o erro obtido foi o 

menor entre os métodos avaliados. 

5.2 Situação atual da propriedade 

Na FIGURA 15 está apresentado o mapa da situação atual da propriedade em relação 

aos recursos hídricos e vegetação nativa remanescente. Como pode-se observar, no local 

existem 7 nascentes que dão início aos cursos d’água indicados no mapa. Em geral, 

estes cursos d’agua possuem largura inferior a 1m e, portanto não são visualizados nas 

imagens de satélites empregadas no trabalho. Situação similar ocorre com as nascentes, 

visto que em alguns casos estão circundadas por vegetação e em outros não é possível 

identificá-las em meio à área de pastagem. Por esta razão, adotou-se o levantamento dos 

cursos d’água e nascentes com o GPS de Navegação. 
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Figura 15: Diagnóstico da situação atual da propriedade rural em relação aos recursos 

hídricos e vegetação nativa. 

Fonte: Acervo do autor. 

A área de vegetação nativa remanescente foi mapeada visualmente a partir das imagens 

do satélite RapidEye. Esta base de dados foi empregada no estudo em virtude da 

plataforma do Cadastro Ambiental Rural (registro obrigatório de imóveis rurais) 

disponibilizar estas mesmas imagens aos usuários. O que se verificou nas imagens é que 

em alguns casos não foi possível determinar a forma de contorno da vegetação nativa. 

Entre as limitações está o fato de que, em geral, a área de pastagem próxima ao 

fragmento florestal está mais propícia a desenvolvimento da vegetação, caracterizando 

tal área como pasto sujo. A diferenciação das diferentes classes de uso do solo pode 

tornar a declaração das áreas de vegetação nativa subjetiva, em especial, quando o 

usuário não tem o conhecimento de campo da área delimitada. 

O total de vegetação nativa representada no mapa da FIGURA 15 é de 12,37 ha, 

equivalente a 17,73% da área total da propriedade. Na condição atual da propriedade 

rural, o total de vegetação nativa, já incluída aquelas situadas em APP, é inferior à área 

de Reserva Legal de 20% estabelecida no Novo Código Florestal. Porém, vale ressaltar 
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que a área de estudo enquadra-se como pequena propriedade rural, cuja vegetação 

existente atualmente é a mesma daquele existente em 22 de Julho de 2008, portanto, 

segundo o artigo 67 do Novo Código Florestal, a Reserva Legal será constituída com a 

área ocupada com a vegetação nativa existente em 2008, ou seja, a própria área indicada 

no mapa. 

Relacionando a distribuição espacial da vegetação nativa com a disposição da rede de 

drenagem da área verificou-se que apenas 3 das 7 nascentes estão circundadas por 

vegetação nativa, enquanto que os cursos d’agua estão, em sua maioria, desprovidos de 

mata ciliar, como pode ser observado nas FIGURAS 16 e 17. 

 
Figura 16: Imagem de uma das nascentes da área de estudo desprovida de 

mata nativa em seu entorno. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 17: Imagem de um curso d’água inserido na propriedade de estudo 

desprovido de mata ciliar. 

Fonte: Acervo do autor. 

Conforme já citado anteriormente diversas razões contribuíram para o cenário atual do 

bioma Mata Atlântica – exploração mineral, pecuária, agricultura, expansão urbana. A 

causa específica do desmatamento na microrregião de estudo não foi identificada, 

porém observa-se que atualmente os principais agentes do desmatamento na zona rural 

no entorno da propriedade em questão são a agricultura e pecuária, atividades 

tradicionais da economia local. A principal atividade desenvolvida na área de estudo é a 

bovinocultura de leite e recria. Em segundo plano está a agricultura, voltada para a 

criação do gado, predominando na propriedade área de pastagem com capim Brachiaria 

seguida das plantações de cana-de-açúcar e capim Napier, destinadas à suplementação 

alimentar no cocho. 

Apesar das inovações tecnológicas desenvolvidas para aplicação no meio rural, o 

sistema produtivo desenvolvido na propriedade não favorece o manejo sustentável do 

solo e recursos hídricos. A justificativa se baseia em fatores como a resistência às 

mudanças, escassez de mão-de-obra qualificada, relevo acidentado, custos para 
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adequação, precariedade na assessoria técnica ao produtor, burocracia e ausência de 

incentivos à mudança, entre outros. Este panorama culmina na degradação do ambiente 

natural, como pode ser observados nas FIGURAS 18 e 19. A FIGURA 18 expõe um 

trecho de curso d’água desprovido de mata ciliar, cujo manejo exemplifica alguns dos 

fatores citados anteriormente, como talude exposto a agentes erosivos, pisoteio e pastejo 

de animais e resistência cultural às mudanças – constatada através de arbustos recém 

cortados dispostos no terreno. Já na FIGURA 19 é possível observar os efeitos do 

pisoteio dos animais conjugado à ação erosiva do escoamento de águas pluviais, 

formando os sulcos e voçorocas destacadas na imagem. 

 
Figura 18: Imagem das margens de um trecho 

de curso d’água vulneráveis à degradação. 

Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 19: Áreas da propriedade em que o processo erosivo já está 

instalado – presença de sulcos e voçoroca.  

Fonte: Acervo do Autor. 

5.3 Situação requerida pela legislação 

Ao se aplicar as metodologias de delimitação das Áreas de Preservação Permanente e 

Área de Uso Restrito (AUR) obtém-se o mapa representado na FIGURA 20. As áreas 

mapeadas na propriedade em estudo foram as APPs de curso d’água e nascentes e AUR. 

Como pode-se constatar, a propriedade rural não se enquadrou nos critérios de APPs de 

topo de morro e APPs em encostas ou parte destas com declividade superior a 45°. 
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Figura 20: Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente e de Uso Restrito 

existentes na área de estudo. 

Fonte: Acervo do autor. 

Conforme apresentado na Tabela 9 as APPs de curso d’água e nascente ocupam 13,94 

ha e 5,48 ha, respectivamente. Assim, verifica-se que o total de APPs é de 19,42 ha, o 

que representa 27,83% da área total do imóvel. Ademais, as AUR – declividade entre 25 

e 45° totalizam 12,31 ha, ou seja, 17,64% da área total. Considerando o somatório 

destas três classes de áreas observa-se que 31,73 ha, aproxidamente 46% da área total da 

propriedade, possuem algum tipo de restrição de uso do solo. 

Tabela 9 – Áreas de Preservação Permanente e Uso Restrito 

baseadas nas faixas definidas na Lei 12.651 de 2012, o Novo 

Código Florestal. 

 

 

Classe Faixa aplicável Área mapeada (ha)

APP de curso d'água 30 m 13,94

APP de nascente 50 m 5,48

Área de Uso Restrito 25° a 45° 12,31
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5.4 Comparação atual e legal 

Correlacionando as informações de APPs mapeadas e vegetação nativa obtém-se o 

mapa da FIGURA 21, que apresenta os fragmentos florestais existentes nas APPs. 

Analisando a distribuição espacial da vegetação verifica-se que, tanto as APPs de curso 

d’água quanto de nascente, não possuem a cobertura vegetal prevista. 

Figura 21: Mapa comparativo da situação atual e situação legal das APPs de nascente e 

curso d’água. 

Fonte: Acervo do autor. 

Conforme apresentado na Tabela 10 em relação ao total de 13,94 ha de APPs de curso 

d’água apenas 3,02 ha encontram-se vegetadas, o que representa um déficit 78,34%. Já 

no caso das APPs de nascente a área mapeada corresponde a 5,48 ha, porém apenas 0,9 

ha dispõem de vegetação nativa, ou seja, déficit de 83,58%. Este déficit de vegetação, 

somado ao uso atual do solo na forma de pastagem, torna estas áreas vulneráveis à 

degradação devido, por exemplo, ao pisoteio de animais e exposição do solo aos agentes 

erosivos, conforme observado nas FIGURAS 22 e 23.  
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Tabela 10 – Correlação entre área de APP e vegetação nativa existente 

nestas áreas. 

 

 

 
Figura 22: APP exposta à degradação ambiental em função da ausência de 

mata ciliar e pastejo e pisoteio de animais. 

Fonte: Acervo do autor. 

Classe de APP
Faixa 

aplicável

Área mapeada 

(ha)

Vegetação atual 

em APP (ha)

Déficit 

(%)

Curso d'água 30 m 13,94 3,02 78,34

Nascente 50 m 5,48 0,90 83,58
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Figura 23: Trecho de curso d’água com leito e margens erodidos devido à 

presença de animais e ausência de vegetação ciliar. 

Fonte: Acervo do autor. 

Embora as funções ecológicas e o regime de uso das APPs e AUR sejam distintas, em 

ambos os casos existem algumas restrições que devem ser observadas. No caso da 

propriedade em estudo, cuja área está compreendida entre 2 e 4 módulos fiscais e 

apresenta uso agrossilvipastoril consolidado nas APPs, é necessário recompor uma faixa 

marginal de 15 m ao longo dos cursos d’água e raio mínimo de 15 m no entorno das 

nascentes, visando garantir a preservação dos recursos hídricos, estabilidade geológica, 

biodiversidade, entre outros serviços ambientais (BRASIL, 2012). Já no caso das AUR 

a manutenção das atividades está condicionada ao emprego de boas práticas 

agronômicas, sendo vedadas novas conversões nestas áreas (BRASIL, 2012). 

O cenário de recomposição obrigatória de vegetação nativa pode ser observado na 

FIGURA 24. Vale ressaltar que embora as faixas de recomposição apresentadas sejam 

de 15 m para cursos d’água e nascentes, as APPs continuam sendo aquelas apresentadas 

anteriormente, ou seja, 30 e 50 m, respectivamente. 
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Figura 24: Mapa de disposição das faixas de recomposição obrigatória em APPs. 

Fonte: Acervo do autor. 

Na Tabela 11 estão apresentadas as áreas de recomposição mapeada para os cursos 

d’água e nascentes e a cobertura de vegetação nativa presente em cada área.  

Tabela 11 – Diagnóstico da situação atual nas faixas de recomposição obrigatória em 

APPs. 

 

Como pode-se verificar, no caso das APPs de curso d’água, a área de recomposição é de 

8,50 ha, sendo que atualmente existem 1,97 ha de vegetação nativa distribuída nestas 

faixas, indicando a necessidade de recomposição de, no mínimo, 6,53 ha, o equivalente 

a 76,82% da área prevista. Já a área de recomposição das APPs de nascente é de 0,49 

ha, sendo que atualmente já existem 0,17 ha de vegetação nativa nestas áreas, ou seja, 

há um déficit de 65,31%, o que representa 0,32 ha. Assim, considerando as APPs de 

Faixa de recomposição 

obrigatória

Área de recomposição 

mapeada (ha)

Vegetação atual na faixa 

de recomposição (ha)

Déficit 

(%)

Recomposição 

mínima (ha)

APP de curso d'água 15 m 8,50 1,97 76,82 6,53

APP nascente 15 m 0,49 0,17 65,31 0,32
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nascente e cursos d’água verifica-se a necessidade de recomposição mínima de 6,85 ha, 

aproximadamente 10% da área total do imóvel. 

Em estudo realizado na microbacia hidrográfica do Rio Preto, no estado de Espírito 

Santo, Celin Filho (2014) identificou a ocorrência de aproximadamente 10% de APPs 

em relação à área total da microbacia. Na análise do uso e ocupação do solo o autor 

observou que em torno de 60% das APPs eram constituídas de floresta natural, 

enquanto os usos agrossilvipastoris representavam 25%. 

Trabalho similar foi desenvolvido por Valle Júnior et al. (2010) na bacia do  Rio Tijuco, 

município de Ituiutaba, Minas Gerais. Neste estudo os autores avaliaram as APPs de 

cursos d’água baseado nas definições do Código Florestal de 1965. Os resultados 

obtidos revelam que as atividades agrossilvipastoris ocupam, aproximadamente, 76% da 

área total da bacia, enquanto a vegetação nativa está distribuída ao longo de 21% da 

área. As APPs de curso d’água totalizaram 3,85%, sendo que desta área aproxidamente 

50% não atende à legislação, ou seja, não possui cobertura florestal nativa. 

De forma a contribuir com os resultados obtidos considerou-se o trabalho realizado por 

Okuyama et al. (2012) no estado do Paraná, em que foi avaliada a adequação de 147 

propriedades rurais de base familiar ao Código Florestal de 1965. Os resultados indicam 

que o somatório das APPs de todas as propriedades rurais equivale a 20,4% da área total 

de estudo, sendo que destes 15,5% possuem vegetação nativa, enquanto 4,9% exigem 

recomposição. 

O panorama descrito nos estudos citados indicam variações no estado de conservação 

das APPs assim como no uso e ocupação do solo nestas áreas. Deve-se considerar que 

cada área de estudo representa as características particulares, destacando ainda que as 

áreas em que foram desenvolvidos os estudos são significativamente maiores que a 

propriedade em análise, o que contribui para mescla de áreas em níveis de conservação 

e exploração distintos.  

Apesar de o presente estudo avaliar apenas uma propriedade rural, avaliando-se os 

resultados obtidos com aqueles alcançados nos estudos citados, verifica-se a tendência 
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geral de inadequação das áreas rurais aos parâmetros definidos no Código Florestal 

Federal. 

5.5 Proposta de adequação da propriedade 

Constatadas as inadequações no que se refere à vegetação nativa em APPs de curso 

d’água e nascente, verifica-se a oportunidade de readequação destas áreas ao Novo 

Código Florestal Federal. A lei prevê a readequação das propriedades registradas no 

Cadastro Ambiental Rural através do Programa de Regularização Ambiental. De acordo 

com a legislação a recomposição mínima nas APPs, indicada no mapa da FIGURA 24, 

poderá ser implementada através dos seguintes métodos: condução de regeneração 

natural de espécies nativas; plantio de espécies nativas; plantio de espécies nativas 

conjugado com a condução da regeneração natural de espécies nativas; plantio 

intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas de 

ocorrência regional, em até 50% da área total a ser recomposta – no caso propriedades 

com até 4 módulos fiscais (BRASIL, 2012). 

Assim, analisando as particularidades da propriedade rural e os dispositivos previstos no 

Novo Código Florestal, podem ser consideradas algumas situações de recomposição e 

manejo das atividades a fim de conciliar os aspectos ecológico e econômico. 

A recomposição da vegetação nativa poderá ser promovida conjugando a condução da 

regeneração natural com o plantio de espécies nativas escassas ou dizimadas na região, 

buscando-se a diversificação de espécies. Nos casos das APPs ainda sujeitas a pisoteio 

de animais deve-se realizar o cercamento das áreas e nos casos em que for inevitável a 

transposição do curso d’água pelo gado recomenda-se a instalação de pequenas 

passagens suspensas para evitar a erosão das margens e degradação do recurso hídrico. 

Nos pontos de dessedentação dos animais recomenda-se a implantação de bebedouros 

d’água com instalação apropriada. Na área de estudos existem casos de instalações de 

bebedouros, como indicado na FIGURA 25, que por estarem desativados provocaram a 

degradação das margens e leito dos cursos d’água. 
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Figura 25: Bebedouro para dessedentação de animais desativado. 

Fonte: Acervo do autor. 

Devido ao fato de não ser prevista em lei a recomposição vegetal nas AUR e as boas 

práticas agronômicas citadas no Novo Código Florestal variarem em relação a fatores 

como, uso do solo, estabilidade natural do terreno, relevo, clima, disponibilidade 

tecnológica e outros, recomenda-se a divisão da área de pastagem em piquetes e a 

promoção do pastejo rotacionado, de forma a garantir a recuperação das pastagens e 

evitar exposição do solo. Em locais de inclinação mais acentuada e de difícil acesso ao 

gado sugere-se a formação de florestas com espécies nativas e exóticas favorecendo a 

interligação de fragmentos florestais. Ademais, destaca-se que, havendo disponibilidade 

de áreas e interesse do produtor em diversificar a produção, pode ser implantado o 

sistema silvipastoril, observando técnicas sustentáveis de conservação do solo e 

recursos hídricos, conforme exemplificado na FIGURA 26. 
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Figura 26: Exemplo de sistema silvipastoril implantado em uma 

propriedade rural da Zona da Mata Mineira. 

Fonte: Acervo do autor. 
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6 CONCLUSÃO 

Diante do que fora apresentado no presente trabalho, pode-se concluir que: 

• As imagens do RapidEye disponibilizadas pelo Ministério do Meio Ambiente para 

realização do Cadastro Ambiental Rural da propriedade em estudo não proporcionam 

qualidade apurada para a identificação de algumas feições presentes no campo, 

sugerindo-se, portanto, a utilização da imagem disponibilizada pelo Google Earth para 

este propósito. 

• Na propriedade rural estudada estão presentes APPs de curso d’água e nascente, 

totalizando 19,42 ha. Apenas 3,92 ha de APPs estão cobertas por vegetação nativa, 

sendo obrigatória a recomposição de no mínimo 6,85 ha para adequação da propriedade 

ao Código Florestal Federal. 

• Para a recomposição da área mínima em APP são propostas medidas de manejo e 

ocupação do solo baseadas nas particularidades da propriedade rural e em técnicas de 

conservação e sustentabilidade do meio físico ambiental. 
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7 RECOMENDAÇÕES 

Após a conclusão do trabalho são válidas algumas recomendações para enriquecer a 

discussão acerca do tema exposto. Entre elas destacam-se: 

• Realizar um comparativo entre o Código Florestal Federal – Lei 12.651 de 2012 e o 

Código Florestal Estadual – Lei 20.922 de 2013; 

• Ao se realizar o Cadastro Ambiental Rural das propriedades, em especial as pequenas 

que não exigem responsável técnico, sugere-se que o responsável pelo cadastro tenha 

conhecimento de campo da área a ser cadastrada, visto que em alguns casos a 

interpretação das imagens de satélite pode gerar dúvidas e acarretar erros; 

• Discutir a adoção de imagens de satélite com melhor resolução para o registro das 

propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural minimizando equívocos na declaração 

das informações. 

• Replicar este trabalho em outras propriedades rurais com características semelhantes 

para averiguar a tendência a um padrão de uso do solo na região e consequente 

diagnóstico das APPs da região. 
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