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RESUMO 

Áreas legais de preservação (APP e RL) do Município de Engenheiro Coelho-SP: 
distribuição espacial e situação sócio-econômica visando um  

plano de intervenção 
 

Este trabalho realizou o levantamento das áreas de APP (Área de Preservação 
Permanente) e das áreas de RL (Reserva Legal) do município de Engenheiro Coelho - 
SP e alguns aspectos sobre a situação sócio-econômica dos proprietários rurais, 
partindo da hipótese de que as informações geográficas e sócio-econômicas podem ser 
úteis para guiar um plano de intervenção prático e viável, que proporcione ao município 
a otimização ao cumprimento legal em relação a estas áreas. A metodologia 
empregada envolveu a elaboração e aplicação de questionários, com a finalidade de 
obter dados suficientes para traçar parâmetros sobre os aspectos sociais e econômicos, 
relacionando-os com a aceitabilidade no momento da implantação de um plano de 
intervenção ambiental local. O uso de geoprocessamento da área e a elaboração de 
mapas através de SIG (Sistema de Informação Geográfica) foram fundamentais para 
conhecer a realidade do município em relação às áreas de preservação em cada 
propriedade, identificando-as e localizando as áreas com passivos de cobertura 
florestal. Para a adequação dessas áreas foi levado em consideração de critérios 
legais, para a recomposição da APP e RL, sendo que a RL foi estabelecida para facilitar 
a criação de corredores ecológicos. A área total de APP do município corresponde a 
9,96% da área total. Deste total 7,73% apresentaram uso inadequado com a legislação 
ambiental. Vários locais aparecem com uso agrícola ou até mesmo construção de 
imóvel. A RL para a região é de 20%, mas somente 4,41% está com cobertura vegetal, 
restando 15,59% para ser reflorestado adequadamente. Adequar estes locais ajuda no 
cumprimento da legislação, na diminuição da fragmentação e perda dos ecossistemas 
naturais. Espera-se que as informações diagnosticadas neste estudo sejam relevantes 
para o poder público municipal, estadual e federal, planejar e executar ações concretas 
para a adequação das áreas de preservação permanente de sua responsabilidade no 
município de Engenheiro Coelho-SP; bem como criar subsídios e incentivos aos 
proprietários rurais. Ao realizar ações de reflorestamento ou conservação das áreas, 
espera-se também que haja parcerias entre as instâncias pública, privadas e 
educacionais do município, e que outros trabalhos surjam em conseqüência deste. 

 
 

Palavras-chave: Área de preservação permanente; Reserva legal; Situação sócio-
econômica; Plano de intervenção  
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ABSTRACT 

Legally protected areas from Engenheiro Coelho municipality: spatial 
distribution and social-economic condition aiming an intervention plan 

 
The research was based on an inventory of the legally protected areas from 

Engenheiro Coelho municipality (State of São Paulo, Brazil) and the social-economic 
condition of the rural population to guide a practical and feasible intervention plan aiming 
the adjustment to legal requirements. The methods were based on field surveys with 
questionnaires to build an empirical database of social and economic information that 
were related to the acceptance of an environmental adjustment plan. The use of 
geotechnologies resulting in Geographic Information System based maps was 
fundamental for the identification of the environmental standard of each rural property 
allowing the identification of areas that should be protected by natural forests and were 
used for other proposes. Legal criteria were considered for the adjustment plan of 
riparian forests (APP) and legal reserves (RL). RL were recommended to maximize the 
establishment of ecological corridors between the forest fragments. The APP 
corresponded to 9.96 % of the municipalities’ area. From these, 7.73 % didn’t conform to 
legislation, i.e. were not covered by forests. Agricultural land use and even construction 
sites were observed in APP. The legal area of RL for this region is 20 %, but only 4.41 % 
was covered with forests, remaining 15.59 % to be reclaimed by natural forest 
plantations. The more adequate use of these land according environmental legislation 
contributes to reduce landscape patchiness and fragmentation and the lost of natural 
ecosystems. We hope that this academic information is useful to allow the municipal, 
state and federal governments plan and put into practice concrete actions to adjust 
legally protected areas of their responsibility in the municipality of Engenheiro Coelho; 
and also reinforce financial subsidy to encourage the rural land holders. The resulting 
reclamation and conservation actions may encourage cooperation among private, 
educational and public stakeholders bringing to new initiatives in the environmental 
sector. 

 
 

Keywords: Riparian area;Legal reserve; Social-economic condition; Intervention plan 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Considerações iniciais 

À medida que o novo século se desdobra, um dos maiores desafios é o de 

desenvolver e manter comunidades sustentáveis. Segundo Fritjof Capra (2003, p. 19), 

“a humanidade tem a capacidade de atingir o desenvolvimento sustentável, ou seja, de 

atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações de atender às próprias necessidades”. Contudo, algumas providências 

precisam ser tomadas, principalmente, em relação às questões ambientais. 

A sociedade mundial está entendendo que o momento é de assumir a 

responsabilidade em relação ao ambiente planetário. O que até bem pouco tempo era 

uma previsão ou alerta de alguns exagerados ecologistas, agora começa a ser visto de 

forma real e preocupante. Camargo (2003, p. 21) cita que “a concepção de que 

podemos deixar às próximas gerações um mundo onde não se possa viver, recoberto 

de zonas proibidas com riscos verdadeiramente incomensuráveis, não é mais uma 

visão da imaginação”. A Terra entrou em um período de mudanças ambientais que 

difere dos episódios anteriores de mudança global, no sentido de que as mudanças 

atuais têm uma origem predominantemente humana. A ciência reconhece que as 

principais conquistas civilizatórias introduziram perturbações na biosfera, alterando 

ecossistemas vitais. 

Essa realidade tem provocado na sociedade atual reflexões quanto às formas de 

interação entre o homem e o ambiente. Relacionar a dinâmica ambiental com as ações 

antrópicas por meio do planejamento é algo primordial. Diagnosticar, investigar, 

elaborar gestão e executar programas requer o envolvimento de pessoas, estudo e 

técnica. Segundo Simões (1996, p. 23), a “implantação de um sistema georreferenciado 

adequado ao planejamento físico-territorial, contribui para a integração das variáveis e 

monitoramento dos processos físicos” e possibilita o início de levantamentos para uma 

gestão. As técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto constituem hoje, um 

importante conjunto de ferramentas aplicáveis ao planejamento geográfico para 

obtenção de dados a serem utilizados no planejamento e zoneamento, tanto em níveis 

regionais e municipais. De fato tem sido um desenvolvimento marcante das 

geotecnologias que disponibilizam uma série de ferramentas que auxiliam sobremaneira 
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a investigação da adequação em relação às áreas de preservação permanente 

(AUCILINO et al., 2000; COSTA et al., 1996). 

Como promover mecanismos comuns a diferentes interesses e que estes tragam 

benefícios ao ambiente e à sociedade? Como fazer do diagnóstico  e do planejamento 

meios convincentes para a realização de mudanças nas ações administrativas e nas 

atitudes sociais? 

Partindo destas interrogações, este trabalho levantou a hipótese de que a 

informação geográfica e sócio-econômica de uma área pode ser útil para guiar um 

plano de intervenção prático e viável, otimizando o cumprimento das leis às áreas 

ambientais desejadas.  

O meio ambiente é complexo e repleto de sistemas frágeis, que muitas vezes se 

tornam fortes para manter seu ciclo, sua natureza, suas espécies. Todos os 

ecossistemas estão interligados e são dependentes. O estudo de uma área requer uma 

reflexão total dos componentes envolvidos. Este trabalho teve um olhar global sobre o 

meio, mas se ateve de forma mais profunda no aspecto da vegetação natural e/ou 

original, especialmente nas áreas destinadas à preservação ambiental. 

A identificação e localização da Área de Preservação Permanente (APP) e da 

Reserva Legal (RL) do Município de Engenheiro Coelho-SP, juntamente com o 

levantamento situacional à condição sócio-econômica dos proprietários do município 

para a elaboração de um plano de intervenção em conformidade com as leis 

ambientais, foi o foco principal dessa pesquisa.  

 

1.2 Objetivo geral 
Fazer o levantamento da Área de Preservação Permanente (APP), da Área de 

Reserva Legal (RL) e da situação sócio-econômica dos proprietários do Município de 

Engenheiro Coelho – SP, elaborando um plano de intervenção de acordo com as leis 

ambientais, possibilitando com estas informações, maior aceitabilidade junto a 

comunidade e aos órgãos ambientais, a parceria necessária para ações concretas e 

viáveis em relação à recuperação dessas áreas. 
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1.3 Objetivos específicos 

• Fazer o levantamento atual da área de APP e RL do município de Engenheiro 

Coelho-SP;  

• Localizar espacialmente todas as áreas de APP e RL, identificando-as em cada 

propriedade; 

• Fazer um levantamento da situação sócio-econômico dos proprietários rurais do 

município; 

• Relacionar os aspectos sócio-econômicos com questões ambientais, 

especialmente as ligadas às áreas de APP e RL; 

• Identificar os locais passivos para a recuperação das áreas de APP e RL; 

• Relacionar as leis ambientais referentes à APP e RL com a realidade municipal; 

• Propor medidas de intervenção que possam ser viáveis para a recuperação 

ambiental do município e que facilite o fomento das ações por órgãos ambientais. 

 

1.4  Resultados esperados 
Espera-se que os poderes públicos local, estaduais e federais realizem ações 

concretas para a adequação das áreas de preservação permanente de sua 

responsabilidade, bem como possibilitem a criação de subsídios e incentivos aos 

proprietários rurais. Que o governo e instâncias privadas sejam parceiros para a 

adequação dessas áreas. 

 Ao fazer o reflorestamento ou conservação das áreas, espera-se também que 

haja uma real mudança e que outros trabalhos surjam em conseqüência deste, bem 

como a viabilidade de parcerias entre o poder público, privado e as instituições 

educacionais que existem no município, possibilitando a própria educação ambiental, e 

que esta faça a diferença na vida dos cidadãos do município de Engenheiro Coelho-SP. 
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2   DESENVOLVIMENTO 
2.1 O despertar da consciência ambiental 

A história do homem na Terra sempre evidenciou uma grande interação com o 

meio. De acordo com Hutchison (2000, p. 61), ao longo da história é possível constatar 

três etapas principais da interatividade do homem com a natureza. Nos primórdios, o 

homem era subjugado pela natureza e a considerava indomável. Na segunda fase, por 

volta da Revolução Industrial, o homem considerava-se superior à própria natureza e 

percebeu que poderia dominá-la. Na terceira fase, entretanto, o homem é interligado à 

natureza em vários níveis, incluindo o cultural e psicológico; sendo que esta última tem 

levado a humanidade à reflexão sobre a necessidade de compreender as 

transformações no próprio meio, buscar adaptações para que possa prosseguir a vida 

em conformidade com os limites da própria natureza. Segundo Camargo (2003, p. 24), 

“os sistemas humanos e os sistemas ambientais encontram-se em dois pontos: onde as 

ações humanas causam diretamente mudança ambiental e onde as mudanças 

ambientais afetam diretamente o que os seres humanos valorizam”. Ainda de acordo 

com Camargo (2003, p. 16), 

 
É preciso que se enfatizem a importância e a necessidade de todos os 
indivíduos, como atores sociais, possuírem uma macrovisão dos 
problemas socioambientais da sociedade global em que estão inseridos, 
a fim de poderem, dentro de suas realidades e funções, desenvolver e 
implementar ações mais conscientes e direcionadas às soluções de 
problemas socioambientais e assim contribuir para a consolidação de 
um futuro mais promissor.  
 

Após a Segunda Guerra Mundial, as discussões sobre a interação homem-

natureza foram sendo marcadas pelo modelo de crescimento. Este modelo passou a 

ser exigido pela própria recuperação da economia mundial, levando a parte designada 

para a natureza a oferecer os recursos para tal desenvolvimento. Porém, essa parceria 

desigual foi alcançando patamares nos quais o desequilíbrio tornou-se insustentável. 

Para Ophuls1 (1977 apud CAMARGO, 2003, p. 29),  

                                                 

1 OPHULS, W. Ecology and the politics of scarcity. New York: Freeman and Company, 1977. In: 
CAMARGO, A. L. B. Desenvolvimento Sustentável: dimensões e desafios. 2. ed.  Campinas: Papirus, 
2003. p.29 
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O problema ecológico humano é que todas as atividades que 
denominamos desenvolvimento tendem a implicar interferência nos 
ecossistemas naturais. Os recursos não renováveis não têm poder para 
se autoproduzirem na velocidade exigida pela lógica do crescimento 
acelerado. Por outro lado, os ecossistemas não têm a capacidade de 
absorver indefinidamente os detritos gerados pela sociedade industrial. 
 

A desigualdade entre o que o homem deseja e o que a natureza pode oferecer 

tem provocado estudos que modificaram conceitos, e estes estudos têm revelado que 

muitas fontes, anteriormente consideradas inesgotáveis, na verdade não   o são. Estas 

e outras discussões estão contribuindo para novas posturas frente à relação homem-

natureza.  

O cenário mundial tem sido marcado por inúmeras conferências, dentre elas a de 

Estocolmo, em 1972, considerada o marco para as discussões ambientais planetárias; 

e de forma assustadora, num período extremamente curto, vemos hoje a sociedade 

mundial voltar-se para a temática com muito mais zelo e preocupação. Vários e novos 

conceitos e interpretações estão surgindo, envolvendo as questões sobre 

“Desenvolvimento Sustentável”. Em todas as áreas têm sido comuns estudos 

integrando o meio ambiente, e a utilização do prefixo ECO tem sido preferível em 

muitos títulos. O importante de tudo isso é que as sociedades mundiais, em seus 

diversos setores, estão incluindo e discutindo novas posturas para possibilitar que as 

futuras gerações tenham um planeta próprio para viver. Conforme destaca Sallier 

(1990,  p. 65), “o conceito convida-nos a administrar nosso presente tendo em vista o 

futuro dos outros, através de uma abordagem entre o desejável e o possível egoísta”.  

Segundo Lester Brown (2003), a economia global está fora de sincronia com o 

ecossistema da Terra. A Ecoeconomia para um Mundo Sustentável, segundo o 

fundador da WWI - Worldwatch Institute e do EPI – Earth Policy Institute, Lester R. 

Brown, passa pela substituição dos combustíveis fósseis por energias renováveis, 

especialmente a eólica e a solar, a criação de novos sistemas de transporte, a 

reciclagem dos produtos e a estabilização populacional do planeta.  
 A construção da Ecoeconomia é uma meta que não poderá ser 
comprometida. Para que possamos reestruturar a economia no tempo 
que nos resta, todos precisarão estar envolvidos. De uma forma ou de 
outra, a escolha será feita por nossa geração. Mas afetará a vida na 
Terra para todas as gerações futuras. (p. 15). 
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O fator mais crítico do modelo econômico atual, que, segundo Brown, acelerará o 

processo da adoção de ferramentas da Ecoeconomia, será o aumento do preço dos 

alimentos. Isso porque a produção agrícola mundial enfrentará desafios cada vez 

maiores, causados por problemas já existentes, como a escassez da água disponível 

para irrigar lavouras e as alterações climáticas.  

O conceito está relacionado com a sustentabilidade, para além da economia e da 

ecologia. A Ecoeconomia inclui abordagens da economia a curto e longo prazo e um 

novo conceito de cidadania global.  
Sem uma “economia sustentável”, a Terra continuará apenas sendo 
considerada como espaço de nosso sustento e de domínio técnico-
tecnológico, objeto de nossas pesquisas, ensaios, e, algumas vezes, de 
nossa contemplação. Mas não será o espaço de vida, o espaço do 
aconchego, de "cuidado". (BOFF, 1999, p. 18). 

 

Segundo Ferreira e Leite (Org.), (2004, p. 43),  
É necessário trazer ao debate público os perigos que nascem das 
transformações e as conseqüências que poderão advir da simples 
adoção de mecanismos que apenas tem como objetivo mascarar uma 
situação que é real e, de certo modo irreversível. É essencial reconhecer 
e conhecer os riscos ecológicos e, a partir de então, iniciar a construção 
de uma verdadeira sociedade ambiental.  
 

Conforme o pensamento de Hugo Penteado em seu livro EcoEconomia - Uma 

Nova Abordagem (2004, p. 17), 
O desenvolvimento sustentável tem sido visto de forma crítica, como um 
componente econômico e ecológico: a preservação do meio ambiente 
depende de uma consciência ecológica e a formação da consciência 
econômica. Ela é uma economia para a promoção de um alerta geral 
para uma futura crise econômica por conta de uma falta de 
planejamento na área ecológica e no crescimento desordenado. 
 

           De acordo com o jornalista e comentarista do Globo Log., Cezar T. Chede 

(2007), 
Uma economia ecoeficiente rompe com os atuais paradigmas da 
economia, perdulária e consumista, demandando uma nova revolução 
industrial, na qual o modelo de desenvolvimento sustentável incorpore 
pelo menos três aspectos essenciais: a preservação do potencial da 
natureza como geradora de recursos renováveis; a consideração com os 
limites dos recursos não-renováveis e o respeito para com a capacidade 
de autodepuração e auto-regeneração dos ecossistemas naturais. O 
mundo atual demanda uma visão integrada entre economia, ambiente e 
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sociedade, praticada e conduzida em conjunto por governo, sociedade 
civil e empresariado, de outra forma, será complicado falar em 
comunidade sustentável. (Acesso em: 28 mar. 2007) 

 

O despertar da consciência ambiental requer estudos que gerem informações, e 

estas devem chegar aos governos e às sociedades para que ações concretas 

possibilitem mudanças.   

 

2.2 Legislação ambiental: aliada eficaz da natureza 
O Meio Ambiente não se resume a componentes naturais que nos cercam, pois 

existem independentemente da vontade dos homens, resultantes de transformações e 

construções que vêm ocorrendo há muitos anos na crosta terrestre. Contudo, também 

se consideram como meio ambiente algumas criações que se situam no campo cultural, 

social e na tradição de povos antigos; porém, a maior atenção tem sido em relacionar o 

meio ambiente com os aspectos físicos e, apesar de não ser somente este aspecto, ele 

já é suficiente para que a humanidade realmente se volte para a conservação, 

preservação e manutenção da vida com mais responsabilidade.  

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente, refere-se ao meio ambiente como 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” (art. 3º). Aqui já é possível evidenciar que o meio ambiente inclui 

bem mais que a estrutura natural ou física que nos rodeia. 

O Brasil tem na sua Lei Máxima todo um capítulo dedicado ao Meio Ambiente, 

ressaltando que “todos têm direito a um 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 para a presente e futuras 

gerações” (art.225). 

Antônio Herman V. Benjamin2 (1993, apud CONTAR, 2004. p. 7), após 

mencionar constituições de vários países que, antes da nossa, já dispunham sobre a 

                                                 

2 BENJAMIN, A.H.V. Dano ambiental preservação, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1993. p.57. In: CONTAR, Alberto. Meio ambiente: dos delitos e das penas: doutrina, 
legislação e jurisprudência. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004. p. 7. 
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proteção deste patrimônio natural, como Portugal, Espanha, Chile e Grécia, entre 

outros, assinala que não obstante a falta de pioneirismo, a Constituição Brasileira de 

1988a é “de todas a que ostenta o melhor e mais complexo texto de tutela ambiental”.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988 instituiu pela primeira vez um capítulo 

inteiro sobre o meio ambiente (Art. 225). “Do ponto de vista puramente legislativo, 

nosso país encontra-se em uma posição elogiável, sendo certo que, em muitos 

aspectos, o nosso arcabouço legislativo é mais bem estruturado do que de o de muitos 

países do chamado Primeiro Mundo” (CONTAR, 2004, p. 36). 

O prof. Paulo Affonso Leme Machado3 (1995 apud CONTAR, 2004, p. 7) também 

confirma que a Constituição Brasileira foi a primeira a prever a realização de impacto 

ambiental para atividades que se supõem modificadoras do meio ambiente. Apesar de 

se ter na Lei amparo para que o meio ambiente seja protegido e resguardado, “o que 

assistimos na realidade é uma indiferença que raia à irresponsabilidade, quase que ao 

suicídio ou criminalidade, pois o homem vem destruindo, como num processo 

organizado, todos os elementos de que necessita para sobreviver” (CONTAR, 2004, p. 

2). As leis ambientais existentes estão gradualmente se tornando a grande aliada da 

natureza, e as infrações e multas têm proporcionado ao ambiente o único resgate real 

de sua restauração. O que se propõe é uma cultura de auxílio consciente para com o 

meio, mas ainda estamos no processo de uma educação através da imposição e 

vigilância pela lei. 
 

2.2.1 Área de Preservação Permanente (APP)  
O Código Florestal (Lei no 4.771, de 15/09/65, alterada pela Lei no 7.803, de 

8/08/93a), no seu Artigo 2o, define como Área de Preservação Permanente (APP) locais 

onde devem ser mantidas todas as florestas e demais formas de vegetação natural. 

Estes locais foram definidos como de proteção especial, pois representam áreas frágeis 

                                                                                                                                                              

 

3 MACHADO, P.A.L. Direito ambiental brasileiro. In: CONTAR, A. Meio ambiente: dos delitos e das 
penas: doutrina, legislação e jurisprudência. Rio de Janeiro:Editora Forense. 2004. p. 7. 
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ou estratégicas em termos de conservação ambiental, não devendo ser modificadas 

para outros tipos de ocupação. A permanência da vegetação natural nestes locais 

contribui para o controle de processos erosivos e de assoreamento dos rios, para 

garantir qualidade dos recursos d'água e mananciais e para a proteção da fauna. 

Também ajuda a manter a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 

gênico de flora e fauna, o solo e assegurar o bem estar da população local.    
Por sua relevância, faz-se, por parte da legislação, uma necessária proteção a 

estas áreas, que estabelece medidas para a proteção de florestas existentes nas 

nascentes dos rios e ao longo do seu curso. Há uma classificação para tipos diferentes 

de cobertura vegetal e existe uma lei específica para matas ciliares, matas reservadas 

dentro da propriedade, que correspondem a 20% do tamanho da propriedade e que 

recebem o nome de Reserva Legal, e as matas que ocupam locais íngremes e topos de 

morros. Juntas, estas áreas formam a APP, e recebem ordem jurídica especial por 

serem locais intocáveis. A seguir, a disposição dos artigos que legisla sobre essas 

áreas. 

A Área de Preservação Permanente é definida, de acordo com o art. 2º do 

Código Florestal (Lei n.º 4.771/15.09.65b): 

Art. 2o. Considera-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas:  

• Ao longo dos rios, ou de qualquer curso d’água desde seu nível mais alto em 

faixa marginal cuja largura mínima seja: 

• De 30 (trinta) metros para os cursos d’água a menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

• De 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) metros 

a 50 (cinqüenta) metros de largura; 

• De 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

• De 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) 

a 600 (seiscentos) metros de largura; 

• De 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros;  
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• Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;  

• Nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olhos d’água”, 

qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) 

metros de largura; 

• No topo de morros, montes, montanhas e serras; 

• Nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º (quarenta e cinco 

graus), equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 

• Nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

• Nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

• Em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação. 

Parágrafo Único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as 

compreendidas nos perímetros urbanos definidas por lei municipal, e nas regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á 

o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os 

princípios e limites a que se refere este artigo. 

  À luz do artigo citado observa-se que as faixas situadas ao longo de rios cuja 

largura entre as margens varia de acordo com o tamanho, as faixas ao longo de lagos 

e represas, aquelas situadas ao redor das nascentes ou mananciais, nas encostas ou 

partes destas, nas bordas ou tabuleiros ou chapadas, e em topos de morros e montes, 

é considerada Área de Preservação Permanente (APP).  Nota-se que, por serem de 

fundamental importância, não só para o meio ambiente como também para o homem, 

estas áreas receberam previsão legal (Lei 4.771/1965b), sustentadas pela nossa 

Constituição Federal em seu art. 225, § 1o, III: 

Art. 225. Todos têm direito a um 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 a presente e futuras 

gerações. 

§ 1o. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
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III – Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.                                       

Para o presente trabalho será necessário o esclarecimento mais detalhado da 

alínea “c” do art. 2º do Código Florestal (Lei n.º 4.771/15.09.65c): “nas nascentes, ainda 

que intermitentes, e nos chamados “olhos d’água”, qualquer que seja sua situação 

topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura”.                             

Esses chamados “olhos d’água”, ou nascentes, devem receber especial 

importância, pois são neles que começa a existência de grandes cursos d’água, que 

aumentam com a junção de outras nascentes em seu percurso até a foz. 

Porém, além das áreas estipuladas pelo art. 2º do Código Florestal, considera-se 

de preservação permanente aquelas que são expressamente declaradas pelo “Poder 

Público”, expressão que abrange tanto o Poder Federal (União) como os Estaduais e 

Municipais.  Consta no art. 3º do Código Florestal (Lei 4.771/1965d) que,  

Art.3º. Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim 

declaradas por ato do Poder Público, as florestas e as demais formas de vegetação 

natural destinadas: 

• a atenuar a erosão das terras; 

• a fixar as dunas; 

• a formar faixas de proteção  ao longo de rodovias e ferrovias; 

• a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 

• a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 

• a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

• a manter o ambiente necessário a vida das populações silvícolas; 

• a assegurar condições de bem estar público.  

§1º A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será 

admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária a 

execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse 

social. 
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2.2.2 Reserva Legal (RL) 
 Em relação a Reserva Legal, o Código Florestal em vigor, lei 4.771/1965, 

declara que é uma 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. A legislação ambiental, 

então, destinou um espaço físico no interior das propriedades, de no mínimo 20% da 

propriedade, para atingir os objetivos nela previstos e para que a propriedade 

efetivamente cumpra sua função sócio-ambiental, conforme previsto na Constituição 

(FELIPE, 2005).  Ela varia de acordo com o bioma e o tamanho da propriedade, e pode 

ser de 80% da propriedade rural localizada na Amazônia Legal, de 35% da propriedade 

rural localizada no bioma cerrado dentro dos estados que compõem a Amazônia Legal, 

e de 20% nas propriedades rurais localizadas nas demais regiões do país. 

A Constituição Federal (1988c) diz que "é competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal: preservar as florestas" (art. 24 "caput" e seu inciso VI). 

Importa sobremaneira saber quem é autoridade competente para autorizar na Reserva 

Florestal Legal, bem como para sancionar nessa área. A União, representada pelo 

IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis), pela 

reforma de 1989 (art.18 da Lei 7.803), afirmou sua vontade de intervir em toda a 

exploração e manejo florestal. Entretanto, a capacidade do órgão federal exercer esse 

poder de polícia ambiental não impede que os Estados, ao mesmo tempo, ajam com 

poder de polícia idêntico. Havendo choques ou justaposições conflitantes, o Poder 

Judiciário poderá decidir, salientando-se, contudo, na hierarquia ou supremacia na 

execução das normas protetoras da Reserva Florestal Legal. O direito que melhor 

proteger federal ou estadual (e municipal, se houver interesse local) é que deve ser 

levado à prática, prevenindo ou sancionando. 

A reserva legal tem como objetivo a conservação de trechos de mata dentro de 

cada propriedade rural, para proteger os animais e plantas. Nela, esses animais e 

plantas podem encontrar abrigos e o sustento necessário para a sua sobrevivência, 

promovendo assim a manutenção da diversidade de formas de vida existentes na 

região e o equilíbrio da natureza. 
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A lei federal não estabelece critérios para a localização da área de Reserva 

Legal, porém ela deve ser medida, demarcada ou delimitada, e esta área total do imóvel 

rural deve ser averbada no registro de imóveis. 

 

2.3 Serviços ambientais 
2.3.1 Recursos hídricos 

Ao diagnosticar as áreas de APP e de RL nas propriedades, a temática sobre a 

água acaba sendo abordada. Todos os elementos bióticos e abióticos estão integrados 

no meio natural e, através do levantamento de um deles, os outros são 

conseqüentemente inseridos. Como a temática relativa à “água” é ampla, possibilitando 

até mesmo outra pesquisa, o que propomos neste trabalho é ressaltar sua importância, 

e como as áreas naturais de vegetação são também integradas à questão da 

manutenção e existência dos mananciais e cursos d’água.  

Segundo Contar (2004, p. 8): 
Rios em todo o mundo estão ficando imprestáveis para o uso ordinário 
do homem, devido ao volume de poluentes que diariamente são 
lançados em seu interior e que as derrubadas das matas nas nascentes 
e margens dos rios trazem como conseqüências à fome crônica em 
vários países na África e na Ásia, uma vez que por esse motivo, 
inexistindo florestas, o clima se desestabiliza, o regime de chuvas se 
altera e os solos, sem água, tornam-se inóspitos à agricultura. Até 
mesmo as águas subterrâneas não estão mais imunes à degradação, 
pois a quantidade de efluentes líquidos despejados pelas indústrias e 
pelo chorume dos lixões nos lençóis freáticos faz com que estes aflorem 
com certo grau de contaminação em vários locais do globo.  
 

A mata ciliar é um suporte importante para o processo de infiltração das águas 

das chuvas que, conseqüentemente, abastecem os reservatórios subterrâneos, e 

funcionam como obstáculo aos poluentes e dejetos que escoam das áreas altas para as 

áreas mais baixas, onde geralmente estão os cursos d’águas.  

 

2.3.2 Conservação de solos  
A conservação da água, da vegetação e do solo é essencial para a manutenção 

das condições físicas, biológicas e químicas, pois é a base para a produtividade e o 

desenvolvimento da própria vida. O solo é um recurso natural que deve ser utilizado 



30 

 

como patrimônio da coletividade, independente do seu uso ou posse. É um dos 

componentes vitais do meio ambiente e constitui o substrato natural para o 

desenvolvimento dos vegetais, constituindo ainda o reduto dos minerais. Faz-se 

necessária uma atenção especial sobre o aspecto da conservação do solo. 

 Segundo Araújo et al. (2006, p. 43): 
A solução dos problemas decorrentes da erosão não depende da ação 
isolada de um produtor. A erosão produz efeitos negativos para o 
conjunto dos produtores rurais e para as comunidades urbanas. Um 
plano de uso, manejo e conservação do solo e da água deve contar com 
o envolvimento efetivo do produtor, do técnico, dos dirigentes e da 
comunidade. Dentre os princípios fundamentais do planejamento de uso 
das terras, destaca-se um maior aproveitamento das águas das chuvas. 
Evitando-se perdas excessivas por escoamento superficial, podem-se 
criar condições para que a água pluvial se infiltre no solo. Isto, além de 
garantir o  suprimento de água para as culturas, criações e 
comunidades, previne a erosão, evita inundações e  assoreamento dos 
rios, assim como abastece os lençóis freáticos que alimentam os cursos 
de água. Uma cobertura vegetal adequada assume importância 
fundamental para a diminuição do impacto das gotas de chuva. Há 
redução da velocidade das águas que escorrem sobre o terreno, 
possibilitando maior infiltração de água no solo e diminuição do 
carreamento das suas partículas. A escolha dos métodos e práticas de 
prevenção à erosão é feita em função dos aspectos ambientais e 
socioeconômicos de cada propriedade e região.  Cada prática, aplicada 
isoladamente, previne apenas de maneira parcial o problema. Para uma 
prevenção adequada da erosão, faz-se necessária a adoção simultânea 
de um conjunto de práticas. 

A presença da cobertura vegetal é importante para a prevenção dos problemas 

de erosão do solo, e as áreas de vegetação natural exercem um benefício a mais, pois 

conservam também a fauna local. Tomando como foco as áreas designadas para 

preservação permanente, pode-se constatar que tanto a água como o solo também 

participarão dos benefícios advindos com uma adequação nos locais designados e 

apontados pela lei. Afirmar que uma área adequada em relação a sua vegetação pode 

destinar toda uma mudança local nos outros fatores ambientais é algo passivo de mais 

investigação, mas colocar que é um bom começo para proporcionar melhoria no 

conjunto ambiental é algo relativamente aceito. 
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2.3.3 Aquecimento global e seqüestro de carbono 
As respostas emitidas pela natureza estão provocando no homem um repensar e 

um agir mais imediato, e as questões relativas ao aquecimento global têm sido a mola 

mestra para tal reflexão, pois são reais e envolvem a todos. 

O recente relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) 

fez um alerta que ninguém pode ignorar. As ameaças não são teorias, mas reais e 

indiscutíveis. Se não houver uma mudança, as condições de vida do planeta serão 

comprometidas, afetando de forma irreversível as futuras gerações. A crescente 

demanda por energia vai continuar sendo atacada, buscando-se com intensidades cada 

vez maiores o emprego de energias alternativas e limpas.  

            Os estudos relacionados com a questão climática planetária apresentaram uma 

vertiginosa escala de projeção rápida em pouco tempo. Já em 1995, um relatório 

divulgado no Intergovernmental Panel on Climate Change, que representava a então 

opinião da maioria dos cientistas de clima do mundo, dizia claramente que surpresas 

nas mudanças do clima eram perfeitamente possíveis. E um relatório de 2002 da 

National Academy of Sciences dos EUA dizia que o reconhecimento da possibilidade de 

mudanças abruptas no clima global constituía uma mudança significativa no 

pensamento científico. O relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC – www.ipcc.ch) divulgado no dia 02 de fevereiro de 2007 revelou que 

o aquecimento global é irreversível e que a Terra está passando por mudanças muito 

negativas.  O relatório foi elaborado por cerca de 2.500 cientistas de 153 países.  

O fator aquecimento global é tão sério que mesmo os que não querem aceitar as 

evidências são levados a viver no dia-a-dia os seus efeitos. As ocorrências são visíveis 

e não há como escondê-las. Não existem mais dúvidas que o aquecimento global é 

real, e o tempo disponível para se evitar uma catástrofe mundial está cada vez mais 

curto.  

Se, por um lado, a realidade do aquecimento global é real, por outro, ainda não 

são tão reais as formas de reverter toda esta dramática questão. Um dos passos 

importantes para auxiliar na resolução do problema é a prática do reflorestamento e/ou 

proteção da cobertura vegetal, pois a grande atuação natural para amenizar o problema 

do aquecimento passa pelo processo de absorção do gás carbônico e produção do 
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oxigênio. Este “mecanismo de compensação” da natureza, possível através da 

vegetação, é algo que nenhuma máquina, por mais bem projetada que seja hoje, 

conseguiria realizar e produzir os mesmos resultados. 

O conceito de seqüestro de carbono foi consagrado pela Conferência de Kyoto, 

em 1997, com a finalidade de conter e reverter o acúmulo de CO2 na atmosfera, e 

visando a diminuição do efeito estufa. Dessa forma, os países desenvolvidos e as 

indústrias criaram uma nova utilidade e um novo mercado para o carbono, que consiste 

no carbono capturado e mantido pela vegetação. O interesse e o investimento no 

seqüestro de carbono e a comercialização de créditos de carbono são a forma pelo qual 

estas indústrias e os países industrializados podem equilibrar suas emissões e mantê-

las a níveis seguros. As normas e regras de comercialização e as quantidades de 

carbono retidas pela vegetação ainda não são totalmente conhecidas e estabelecidas, 

fato este que ressalta a importância dos projetos de pesquisa desenvolvidos nesta área.  

Segundo El Khalili, 
Os Créditos de Carbono são certificados que autorizam o direito de 
poluir. O princípio é simples. O Protocolo de Kyoto obrigou os países 
industrializados e responsáveis por 80% da poluição mundial a 
diminuírem suas emissões de gases formadores do efeito estufa, como 
o monóxido de carbono, enxofre e metano em 5,2%, base 1990, entre os 
anos de 2008 e 2012. O sistema criado pelo Protocolo chama-se MDL – 
Mecanismo do Desenvolvimento Limpo. Por esse mecanismo os países 
ricos compram o direito de poluir, investindo em projetos que são postos 
em prática nos países em desenvolvimento. (05/02/2007). 
 

Os maiores efeitos do aquecimento global considerados por alguns cientistas 

são: os efeitos que a mudança climática causará na produção mundial de alimentos, 

mudanças na agricultura e a venda de commodities (o que poderá modificar a estrutura 

do comércio mundial). A redução do desmatamento poderá contribuir muito 

consideravelmente para a redução do ritmo de aumento dos gases causadores do 

efeito estufa, possibilitando outros benefícios, como a conservação dos solos e da 

biodiversidade.  

Ressaltar o adequamento das áreas naturais em torno das nascentes e dos 

cursos d’água tem a finalidade de fornecer ao ambiente, mesmo que local, um equilíbrio 

também climático. Porém, o cuidado para que estas áreas sejam conservadas e não 
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sejam queimadas é de extrema necessidade e de grande importância, a fim de evitar 

acúmulo maior de poluentes, o que impulsionaria o aquecimento local e global. 

 

2.3.4 Conservação da biodiversidade 
Na WW-F Brasil (2006), o termo biodiversidade ou diversidade biológica 

descreve a riqueza e a variedade do mundo natural, como as plantas, os animais e os 

microrganismos que fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima 

industrial consumida pelo ser humano. De acordo com esta agência de pesquisa, para 

entender o que é a biodiversidade, deve-se considerar o termo em dois níveis 

diferentes: todas as formas de vida, assim como os genes contidos em cada indivíduo, 

e as inter-relações, ou ecossistemas, na qual a existência de uma espécie afeta 

diretamente muitas outras. A diversidade biológica está presente em todo lugar. 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Eco-92), em 1992, 175 países, incluindo o Brasil, assinaram a 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB), que foi ratificada em 1994 pelo Brasil. A 

partir daí foram traçados planos de estratégia para a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade, de modo a atender as exigências da CDB. Entre os projetos mais 

amplos estão aqueles que tratam da biodiversidade dos principais biomas: Amazônia, 

Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, muitos dos quais só restam áreas 

fragmentadas e que são extremamente frágeis. 

A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira 

agrícola em detrimento dos habitats naturais, a expansão urbana e industrial, tudo isso 

está levando muitas espécies vegetais e animais à extinção. A cada ano, 

aproximadamente 17 milhões de hectares de floresta tropical são desmatados. As 

estimativas sugerem que, se isso continuar, entre 5% e 10% das espécies que habitam 

nas florestas tropicais poderão ser extintas dentro dos próximos 30 anos (WW-F, 2006). 

A sociedade moderna, particularmente nos países ricos, desperdiça grande 

quantidade de recursos naturais. A elevada produção e uso de papel, por exemplo, é 

uma ameaça constante às florestas. A exploração excessiva de algumas espécies pode 

causar a sua completa extinção. A introdução de espécies animais e vegetais em 
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diferentes ecossistemas também pode ser prejudicial, pois coloca em risco a 

biodiversidade de toda uma área, região ou país. 

A presença da cobertura vegetal, sobretudo a natural, é de considerável valor 

para a biodiversidade e para a promoção harmônica do ciclo que a envolve, bem como 

promoverá corredores ecológicos para a comunicação da fauna da região.  

 

 2.3.5 Fontes difusas de poluição  
As inúmeras atividades do homem introduzem ao meio ambiente substâncias 

diferentes daquelas que a natureza produz. Este processo acaba por gerar a poluição. 

Assim como as atividades desenvolvidas pela humanidade são muito variáveis, também 

o são as formas e níveis de poluição. As fontes difusas de poluição são as que 

contaminam áreas extensas, normalmente causadas por poluentes transportados por 

correntes aéreas, chuva e pela atividade agrícola. Em aglomerados urbanos, onde não 

haja rede de esgotamento sanitário, as fossas sépticas e sumidouros estão de tais 

formas regularmente espaçadas que o conjunto acaba por ser uma fonte difusa de 

poluição. A poluição proveniente das fontes difusas se caracteriza por ser de baixa 

concentração e atingir grandes áreas. 

Um aspecto relevante e ao mesmo tempo preocupante é em relação à água, pois 

os poluentes que penetram o solo podem atingir os reservatórios subterrâneos, os 

aqüíferos. Os sumidouros de esgotos domésticos, comuns em comunidades rurais, 

podem se tornar um desses agentes poluidores. A presença de árvores ajuda no 

controle desses poluentes tanto pela barreira vertical aérea quanto pela ação 

subterrânea de oxigenação proporcionada pela penetração das raízes.  

 

2.3.6 Conforto térmico e particulados 
O sucesso do funcionamento dos organismos vivos depende do seu 

relacionamento com o ambiente externo. A condição de conforto térmico está 

relacionada com as condições da temperatura interna sem a necessidade de serem 

acionados os mecanismos termos-reguladores, ou seja, é necessário que o organismo 

humano se encontre em balanço térmico com o meio ambiente. 
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Os seres humanos avaliam como exigência para atingir um perfeito conforto 

térmico as seguintes variáveis: temperatura, temperatura radiante média do ambiente, 

umidade relativa e velocidade do ar, Akutsu e VIttorino (1992, p. 21). 

Segundo Gomes e Amorim (2003, p. 94),  

A vegetação é, pois, um importante componente regulador da 
temperatura urbana, pois absorve com muito mais facilidade a radiação 
solar que é utilizada nos seus processos biológicos: fotossíntese e 
transpiração. Assim como as áreas mais arborizadas das cidades, 
àquelas localizadas próximo aos grandes corpos d’água como os 
reservatórios tendem a apresentar temperaturas mais amenas. 
(01/04/2007). 
 

De acordo com Lombardo (1985, p. 215), a maior quantidade de vegetação 

implica na mudança do balanço de energia, devido à necessidade de as plantas 

absorverem o calor em função de seus processos vitais. Além disso, as plantas também 

auxiliam na absorção de partículas poluentes, contribuindo para amenizar os efeitos da 

poluição, sobretudo dos particulados. 

Entre os poluentes atmosféricos estão incluídos o monóxido de carbono, o 

ozônio, o dióxido de enxofre, os óxidos de nitrogênio e os particulados. Estes poluentes 

advêm principalmente da queima de combustíveis fósseis, particularmente das usinas 

elétricas a carvão e automóveis movidos por gasolina. Os óxidos de nitrogênio podem 

levar à formação de ozônio ao nível do solo. Particulados são lançados de uma 

variedade de fontes, principalmente dos motores a diesel. 

O “smog”, uma expressão inglesa híbrida utilizada para descrever a mistura de 

fumaça e nevoeiro que envolve algumas cidades, compõe-se basicamente de ozônio e 

particulados.  

Ainda segundo Gomes e Amorim (2003, p. 95): 
O ar, na maioria das áreas urbanas, contém uma mistura de poluentes, 
podendo cada um aumentar a vulnerabilidade das pessoas aos efeitos 
dos outros poluentes. A exposição ao monóxido de carbono causa 
lentidão dos reflexos e sonolência, uma vez que suas moléculas se 
ligam à hemoglobina, reduzindo a quantidade de oxigênio que 
transportam os glóbulos vermelhos. O dióxido de nitrogênio pode 
agravar a asma e reduzir as funções do pulmão, como também tornar as 
vias respiratórias mais sensíveis a alérgenos. O ozônio também causa 
inflamação do pulmão, reduzindo suas funções e capacidade. 
Particulados menores, especialmente aqueles com 10 micrômetros de 
diâmetro (1 micrômetro é igual a uma milionésima parte de um metro - 
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1/2.400 de uma polegada) ou menores, podem se alojar nos alvéolos do 
pulmão. São responsáveis por um número maior de hospitalizações de 
pessoas com problemas respiratórios e um maior índice de mortalidade, 
notadamente por doenças respiratórias e cardiovasculares. À medida 
que as concentrações de particulados no ar aumentam também se 
elevam as taxas de mortalidade. (01/04/2007)  
 

A presença da vegetação natural nas áreas urbanas e no seu entrono já 

proporcionariam modificações na atual realidade dos centros urbanos. No espaço rural 

parece que essa situação é menos grave, mas os problemas poderão alcançar índices 

bem menores se a cobertura vegetal for pelo menos o que exige a lei. Conforto térmico, 

diminuição dos particulados nas cidades e o predomínio de ciclos mais equilibrados são 

apenas alguns dos benefícios possíveis com a existência das áreas naturais, sobretudo 

as de preservação permanente.  

 

2.3.7 Áreas de recreação e turismo 
De acordo com Moacir Gadotti (1999, p. 16): 

Não aprendemos a amar a Terra só lendo livros. A experiência própria é 
o que conta. Plantar e seguir o crescimento de uma árvore ou de uma 
plantinha, caminhando pelas ruas da cidade ou aventurando-se numa 
floresta, sentindo o cantar dos pássaros nas manhãs ensolaradas, 
observando como o vento move as plantas, sentindo a areia quente de 
nossas praias, olhando para as estrelas numa noite escura. Há muitas 
formas de encantamento e de emoção frente às maravilhas que a 
natureza nos reserva. É claro existe a poluição, a degradação ambiental 
para nos lembrar de que podemos destruir essa maravilha e para formar 
nossa consciência ecológica e nos mover à ação. (11/04/2007) 

 

Além dos fatores de sustentabilidades gerados pela existência das áreas 

naturais, os componentes relativos ao “prazer e entretenimento” poderão ocasionar um 

bem estar até mesmo psicológico na população, que vislumbrará o quanto o cenário 

natural produz conforto 

De acordo com Sousa e Mota (2006, p. 37): 
As interações existentes entre o homem e o meio ambiente se acentuam 
em uma perspectiva estritamente utilitária, voltada, notadamente, para a 
exploração econômica. Nesse aspecto, a crise ambiental por que passa 
o mundo contemporâneo tem se instaurado, na medida em que se 
dispõe de recursos ambientais limitados, em contraposição a uma 
sociedade cada vez mais consumista, cujas aspirações são ilimitadas. 
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Surge então, a inter-relação das atividades econômicas, o meio 
ambiente e o bem estar social, tanto para as gerações presentes quanto 
para as futuras, constitui o tripé desse novo paradigma. Inseridas nesse 
contexto, as áreas de recreação oferecem uma variedade de benefícios, 
desde aqueles que podem ser valorados em mercados formais, até os 
considerados intangíveis, que necessitam da aplicação de técnicas para 
estimar os seus valores. Dessa forma, considerando os benefícios 
socioambientais que representam estudos de valoração econômica com 
vistas a quantificá-los são de extrema importância para subsidiar o 
processo de gestão das políticas públicas ambientais.  

 

As áreas naturais são locais que oferecem belezas em vários aspectos e 

poderão ser usadas como fonte de renda, gerando recreação a muitos outros que 

anseiam por modalidades diferentes da vida urbana. Mesmo dentro das áreas urbanas, 

os locais que proporcionam paisagens naturais ou ornamentais devem receber especial 

atenção e preservação, não só pelo belo, mas, sobretudo pelo equilíbrio que exercem. 

 

2.4  Políticas públicas ambientais e educacionais 
Segundo Lustosa (2003, p. 135-137), a política ambiental no Brasil passou por 

algumas fases e desde a criação do Código Florestal em 1934 (Dec. 23.793), que 

tratava das matas nativas, reformulado em 1965 (Lei 4.771), considera-se a importância 

de se legislar sobre a vegetação. Depois, elaborou-se o Código das Águas, também em 

1934 (Dec. 24.643), que estabeleceu normas para uso dos recursos hídricos, com 

atenção para seu aproveitamento hidroelétrico. Formou-se em 1947 a Comissão 

Executiva da Borracha (Lei 86), reestruturada em 1967, e em 1962 surgiu a 

Superintendência do Desenvolvimento da Pesca (SUDEPE). Em 1973, criou-se a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema), seguindo modelo de gestão norte-

americano: grande nível de descentralização e um acentuado viés regulatório, baseado 

nos instrumentos de comando e controle. Em 1981 (Lei 6.938) estabeleceram-se os 

objetivos, ações e instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Instrumentos da 

Lei 6.938, cujos princípios foram mantidos na Constituição de 1988, estabeleceram 

padrões de qualidade ambiental, zoneamento ambiental, avaliação de impactos 

ambientais, licenciamento e revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 

Varela (2003, p. 52) descreve o ambiente institucional da política ambiental no 

Brasil em três esferas de poder - o Federal, o Estadual e o Municipal. No âmbito federal, 
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os órgãos são Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA). À União cabem questões de interesses geral, nacional, ao passo 

que aos Estados, as matérias de interesse regional, e aos Municípios, os assuntos de 

interesse local (MERICO, 2001). 

Hoje, política ambiental é necessidade fundamental em qualquer gestão. Ela 

garante a legalidade da reestruturação ambiental e é a força que move as ações. A 

presença de políticas públicas ambientais em um município denota o grau de 

preocupação dos seus governantes para com o ambiente, mas, além desse aspecto, 

elas planejam adequadamente ações cabíveis e traçam cronogramas de prática e 

avaliações, que poderão proporcionar benefícios incalculáveis.  

Elaborar políticas ambientais por imposição legal pode ocasionar erros graves e, 

muitas vezes, o que seria melhoria torna-se problema para todo o ambiente. Ter a 

oportunidade de elaborar políticas com a participação de técnicos e da comunidade em 

ambiente democrático é privilégio de poucos municípios ou regiões. Porém, é um 

caminho que cada governo terá que colocar na pauta de sua gestão. Se a sociedade 

precisa repensar seu modo de vida, os governos precisam assumir suas 

responsabilidades, para que juntos alcancem mudanças coletivas. Segundo Merico 

(2001, p.81), “a presença dos municípios na gestão ambiental é, na verdade, um 

imperativo para a mudança dos padrões ambientais brasileiros”. 

As políticas públicas ambientais no âmbito legislativo existem e são bem 

estruturadas; o que carecem é de uma aplicabilidade real e constante. 

Outro aspecto relevante para o planejamento ambiental é incentivar a ação 

prática local envolvendo a participação da sociedade, e neste aspecto as instituições 

educacionais são fundamentais. Segundo Nunes (2002),  
As políticas educacionais devem contemplar a educação ambiental e 
incluir a visão de que a educação é uma das mais poderosas alavancas 
de transformação social e que precisa interferir na produção, no 
consumo e na cultura do desperdício e da obsolescência, a fim de que o 
compromisso com o desenvolvimento sustentável seja real. O ensino é 
também fundamental para conferir consciência ambiental e ética, valores 
e atitudes, técnicas e comportamentos em consonância com o 
desenvolvimento sustentável e que favoreçam a participação pública 
efetiva nas tomadas de decisão. Para ser eficaz, o ensino sobre meio 
ambiente e desenvolvimento deve abordar a dinâmica do 
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desenvolvimento do meio físico/biológico e do sócio-econômico e do 
desenvolvimento humano (11/03/2007). 

 

A caracterização das instituições educacionais, e de forma mais específica a 

Universidade, que é vista pela sociedade como um lugar do saber, da liberdade 

acadêmica e da inteligência, livre do dirigismo, por melhor intencionado que seja, é um 

pressuposto básico da autonomia. A Universidade deve ser capaz de olhar além dos 

limites e de conjunturas momentâneas. É importante que se estimule a diversidade dos 

saberes que ali habitam e convivem, respeitando as especificidades de cada área do 

conhecimento. As questões relativas com as atitudes de cada um em relação aos 

outros e ao ambiente é um tema que deveria existir normalmente nas academias. 

Segundo Kawasaki (1997, p. 9), 
As Universidades, indiscutivelmente, têm um compromisso com o saber 
sistematizado, mas têm, também, um sério compromisso com problemas 
e desafios concretos colocados pela sociedade. Não é papel da 
Universidade dar retornos imediatos ou resolver os problemas sociais, 
mas cabe a ela formar quadros críticos, ou seja, profissionais com 
competência técnica, científica e social, para o enfrentamento dos 
desafios e impasses postos pela sociedade.  
 

Os indicadores apontam para a necessidade das Universidades desenvolverem 

projetos integrados de pesquisa e educação que atendam às áreas de indiscutível 

relevância social e econômica, energia, preservação e controle ambiental, transportes, 

saúde pública, produção de alimentos, educação básica, pobreza, desemprego e 

administração urbana. Tais projetos devem buscar parcerias com setores da sociedade, 

visando o desenvolvimento de estudos que possam subsidiar intervenções na realidade 

local e regional. É importante salientar que não se trata de uma parceria entendida 

como uma forma de 'terceirização’, em que as Universidades prestam serviços ao setor 

produtivo, mas uma parceria em que as partes interessadas conjugam seus esforços 

para a resolução de problemas locais e regionais. Entende-se que os ideais de 

integração das Universidades com setores da sociedade são importantes, não somente 

como estratégias ativas de especialização e complementação produtiva e tecnológica, 

mas como possibilidades reais de mudanças sociais.  
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A educação que enfoca os aspectos ambientais em suas atividades, sobretudo 

as que são direcionadas à sociedade, contribuem de forma relevante para que as ações 

aconteçam e resultem em respostas positivas para o meio. “Num futuro próximo, a 

humanidade vai depender da educação ambiental, da capacidade do ser humano 

compreender os princípios básicos da ecologia e viver de acordo com eles”. Lustosa 

(2003, p. 103).  Isso significa que essa educação deve estar presente na qualificação 

dos políticos, líderes empresariais e profissionais de todas as áreas, sendo um dos 

assuntos mais importantes da educação primária, secundária e principalmente superior, 

pois é a partir deste estágio que novos profissionais se formarão e entrarão em contato 

com as decisões dos rumos desse planeta.  

Segundo Sachs (1993, p. 25-27), existem cinco dimensões de sustentabilidade: 

• Sustentabilidade social, fundamentada na consolidação de outro tipo de 

desenvolvimento e orientada por outra visão do que é a boa sociedade. Objetiva-

se construir uma civilização do ser, que exista maior eqüidade na distribuição do 

ter; 

• Sustentabilidade econômica, possibilitada por uma gestão mais eficiente dos 

recursos e por um fluxo regular do investimento público e privado. A eficiência 

econômica deve ser avaliada por critérios macrossociais, não apenas em termos 

da lucratividade microempresarial; 

• Sustentabilidade ecológica, que pode ser incrementada pelo uso de algumas 

alavancas: intensidade do uso dos recursos potenciais com um mínimo de dano 

aos sistemas de sustentação da vida; limitação do consumo de combustíveis 

fósseis e de outros produtos facilmente esgotáveis ou ambientalmente 

prejudiciais; redução da carga de poluição; autolimitação do consumo material 

pelos países ricos; intensificação da pesquisa de tecnologias limpas; definição de 

regras para uma adequada proteção ambiental; 

• Sustentabilidade espacial, voltada para um equilíbrio urbano-rural, com melhor 

distribuição territorial de assentamentos humanos e atividades econômicas; 

• Sustentabilidade cultural, traduz-se na busca do eco-desenvolvimento em uma 

pluralidade de soluções particulares que respeitem as especificidades de cada 

ecossistema, cultura e local. 
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Todas essas formas de sustentabilidades estão presentes nas políticas 

educacionais e, para contribuírem no aspecto cultural da preservação ambiental, 

necessitam de maior praticidade. “O desenvolvimento sustentável tem sido visto de 

forma crítica, como um componente educativo formidável: a preservação do meio 

ambiente depende de uma consciência ecológica, e a formação da consciência 

depende da educação” Gutiérrez e Prado (1998, p. 25). 

  
2.5 Metodologia 
2.5.1 Justificativa 

Este trabalho se justifica pelo levantamento das informações sobre os aspectos 

sócio-econômicos dos proprietários do Município de Engenheiro Coelho-SP, e pelo 

diagnóstico em relação à Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal 

(RL), evidenciando para o produtor rural, bem como para os poderes públicos 

municipal, estadual e federal, opções e informações adequadas para ações concretas e 

viáveis na implantação de um plano de intervenção ambiental. 

O trabalho relativo à cobertura vegetal e sobretudo das áreas de APP acaba por 

estimular a discussão em outros ramos ambientais, tais como: o local adequado para o 

depósito do lixo rural e urbano, o processo que envolve a reciclagem, a qualidade do ar 

na região e a forma como as florestas, inclusive as urbanas, desempenham papel 

fundamental para a diminuição dos problemas causados pela poluição; a recuperação e 

prevenção em relação ao solo e processos de erosão, à qualidade e quantidade de 

água nos reservatórios naturais. Assim, o que se nota é que um estudo sobre gestão 

ambiental, focando a cobertura vegetal, acaba possibilitando e incentivando o 

desenvolvimento de trabalhos em outras áreas, que juntas trarão para a sociedade a 

almejada melhoria na qualidade de vida. 

 

2.5.2 Fundamentação teórica 
O desenvolvimento do trabalho iniciou-se com leituras referentes às ações 

práticas e novos conceitos diante da necessidade urgente de se repensar as atitudes 

em relação ao meio ambiente. Vários autores de diferentes formações contribuíram com 

a estruturação teórica e já foram aqui abordados, porém, ainda se faz necessária a 
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participação de outros que fornecerão ao longo do trabalho bases fundamentais para a 

compreensão das questões ambientais e o desenvolvimento social e econômico. De 

modo geral, as leituras proporcionaram a investigação sobre como a gestão e estudo de 

um plano de intervenção ambiental pode ser um diferencial e como o planejamento 

continua sendo o caminho mais seguro para o início de mudanças na sociedade e no 

ambiente. 

Economistas, sociólogos, educadores, teólogos, juristas e ecólogos falam hoje a 

mesma linguagem ao se posicionarem diante dos acontecimentos ambientais 

planetários, e procurou-se incluir na parte teórica deste trabalho os pensamentos de 

vários destes especialistas.  

A divisão estabelecida nos capítulos procurou respeitar à temática que envolve a 

área de APP, RL, perfil sócio-econômico e a elaboração de um plano de intervenção 

ambiental. Para o início da fundamentação teórica a abordagem geral sobre o despertar 

da consciência ambiental e um pouco do processo histórico deste despertar foi 

relevante para que alguns conceitos fundamentais fossem surgindo ao longo da escrita. 

Como ainda é relativamente novo o termo “ecoeconomia”, a discussão e significado 

tornou-se importante. As leis ambientais, mas especificamente as relacionadas com as 

áreas de APP e RL, em suas várias esferas (Federal, Estadual e Municipal) foram 

colocadas para focar com maior clareza os benefícios já previstos pela própria lei sobre 

as questões de preservação, seja da vegetação, água, solo e outros. Os serviços 

ambientais são muitos e neste trabalho foram abordados os que mais diretamente estão 

ligados com a questão das áreas relativas à vegetação. O tema sobre Políticas Públicas 

Ambientais e Educacionais procurou mostrar que parcerias são possíveis e que as 

ações serão viáveis a partir do momento que governo, instituições e sociedade 

cumprirem corretamente seus papéis. A parte metodológica descreveu os passos da 

pesquisa e como ela desenvolveu-se em cada etapa. A caracterização do município de 

Engenheiro Coelho-SP se fez necessária por ser o espaço geográfico em que se 

desenvolveu o trabalho. A discussão e análises dos dados levantados e as 

considerações finais concluíram as abordagens deste trabalho.  
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2.5.3 Conhecendo a realidade 
2.5.3.1 Aplicação de questionário 

Para conhecer a realidade do município de Engenheiro Coelho-SP foi necessária 

visita a campo, com aplicação de questionários (anexos A, B e C) que visaram 

diagnosticar o perfil sócio-econômico dos proprietários e verificar a existência ou não de 

APP e de RL dentro das suas terras.  As respostas foram organizadas em quadros 

comparativos e gráficos, dando à pesquisa uma natureza quantitativa nesta fase. Para a 

elaboração dos questionários foi realizado um prévio diagnóstico nos tamanhos das 

propriedades, facilitando assim a classificação e o foco das perguntas. A classificação 

obedeceu ao seguinte critério: as propriedades de zero a 10 hectares (10.000m2) foram 

agrupadas na classe de pequenas propriedades; as de 11 a 100 ha, na classe das 

médias; e, acima de 101 ha, foram classificadas como grandes propriedades. A 

realidade do município é bastante desproporcional. Poucas propriedades apresentam 

áreas superiores a 500 ha enquanto outras, em número bem maior, aparecem com 

áreas de 01 ou até menor que 01 ha. O hectar foi a base de conversão da área, pois é a 

metragem usada pela prefeitura nos registros oficiais e a mais citada pelos proprietários 

durante as entrevistas. Os dados foram colocados em tabelas que também foram 

analisadas através de estatísticas no programa do Excell, e em análise de regressão 

múltipla do programa Bio-Estat, as quais serão melhor explicadas no próximo item.  

O método de pesquisa utilizado nesta fase do trabalho foi quantitativo, onde 

foram utilizados questionários pré-elaborados que admitiram respostas alternativas, e 

cujos resultados apresentados de modo numérico permitiram uma avaliação 

quantitativa dos dados. “A pesquisa quantitativa é apropriada para medir tanto opiniões, 

atitudes e preferências como comportamentos” (DANTAS, 2001, p.75). Todas as 

informações originaram um banco de dados que foi vinculado aos mapas produzidos 

através do geoprocessamento da área do município. A pesquisa pode ser classificada 

quanto aos seus objetivos em uma pesquisa exploratória, e informativa quanto aos 

procedimentos em levantamento de dados, tendo as fontes de informações no campo, e 

se caracterizando quanto à natureza em uma pesquisa dialética, ou seja, usando 

métodos quantitativos e qualitativos (GONSALVES, 2001,  p. 64). 
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2.5.3.2 Geoprocessamento da área 
O trabalho identificou as áreas de APP e as áreas de RL do município de 

Engenheiro Coelho-SP através de fotos aéreas (ortofotos-2000) da região, obtidas pela 

empresa BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A. De acordo com esta empresa, não 

existe ortofoto mais recente do município.  A visita a campo confirmou algumas 

mudanças locais.  As fotos aéreas foram georrefereciadas através das cartas 

topográficas do IBGE nas escalas de 1:10.000 e trabalhadas em ambiente de Sistemas 

de Informação Geográfica (SIG). O programa escolhido para trabalhar as imagens e 

produzir os mapas foi o Mips TNT 6.8. Este programa tem sido utilizado em diversos 

trabalhos de geoprocessamento na ESALQ - USP e suas ferramentas têm possibilitado 

maiores opções nas interpretações dos dados, alcançando satisfatoriamente os 

resultados desejados no uso das geotecnologias. O objetivo desta etapa foi identificar e 

delimitar as áreas de APP e RL do município e confirmar a rede hidrográfica e a 

declividade do terreno nas micro-bacias, vetorizando todas as informações.  

Os mapas obtidos foram comparados com mapas oficiais: topográfico, 

pedológico e hidrográfico, elaborados pela CATI regional, com sede em Mogi Mirim. A 

estrutura fundiária foi vetorizada a partir da malha oficial municipal, porém para uma das 

três microbacias, a inexistência de material oficial obrigou a realização de um 

mapeamento exploratório com ida nas propriedades, e traçado do limite com auxílio de 

GPS e de informações dos proprietários.  

Depois foi elaborada a projeção legal da área destinada a APP através de um 

programa que projeta em 30 metros a área no entorno das nascentes e ao longo dos 

cursos d’águas. Todos os córregos do município não ultrapassam 10 m de largura, e, 

de acordo com a lei a metragem estabelecida para a existência da vegetação consiste 

em 30m (Lei n.º 4.771/15.09.65/ art. 2º). O programa que executa esta projeção recebe 

o nome de “buffer”, que significa entorno. Nos mapas, a indicação da projeção do 

“buffer” mostra a área correspondente à APP. Essa projeção indica o que o município 

deveria ter em cobertura vegetal para que as áreas de APP correspondessem ao 

estipulado pela lei. 

Ainda na parte de geoprocessamento, foram vetorizados todos os locais com 

presença de mata, seja em área de APP ou não. As matas externas às áreas de APP 
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foram designadas como RL para cada propriedade. Foram separados, dentro das áreas 

de APP, os lugares com mata, sem mata e com outro uso, ou seja, em algumas áreas 

destinadas à APP foi constata a presença da agricultura (geralmente cana-de-açúcar ou 

laranja), ou até mesmo a presença de imóveis rurais. 

Os mapas com a projeção ideal para as áreas de APP e os mapas com os 

cenários mais viáveis para a adequação das áreas de RL nas propriedades resultaram 

na proposta final, levando em considerações os critérios legais e a proximidade dos 

núcleos de matas, a fim de projetar os corredores ecológicos. 

 

2.5.3.3 Análises estatísticas 
Os questionários aplicados geraram um banco de dados que foi estruturado em 

duas tabelas, uma no Excell e outra no Access. Ambas foram analisadas e a opção 

para uma comparação entre os dados foi estabelecida através de análises no programa 

Excell, que resultaram nas interpretações sobre a situação sócio-econômica dos 

proprietários do município. Alguns fatores pesquisados levaram-nos a perguntar se 

estes poderiam ter de alguma forma, influenciado na existência da área atual de mata 

dentro da propriedade. Então, foram selecionados alguns componentes das respostas 

para a realização de outro tipo de análise.  A média da renda, o tempo de escolaridade 

e a idade do chefe, foi separado para o processamento da análise de regressão 

múltipla, através da aplicação da comparação linear múltipla. Está análise foi realizada 

no programa BioEstat, que é um programa usado para fazer estatística, principalmente 

na área física e biológica.   

 

2.5.4 Critérios legais para as áreas de preservação ambiental 
2.5.4.1 Critérios relativos às áreas de APP 

A principal base legal para a existência das Áreas de Preservação Permanente 

(APP) está na própria Constituição Federal Brasileira, no art. 225, e no Código Florestal 

(Lei no 4.771, de 15/09/65, alterada pela Lei no 7.803, de 8/08/93), no seu Artigo 2o. Os 

locais e as metragens relativas à APP já foram mencionados anteriormente e os vetores 

estimados neste trabalho para indicar as áreas já existentes e as áreas que necessitam 

de ações de recuperação ou de plantio, obedeceram aos critérios estabelecidos na lei.  
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O buffer, que corresponde à APP, foi delimitado em 30m no entorno das 

nascentes e dos cursos d’águas, pois como já mencionado, todos os cursos 

apresentam uma largura que não ultrapassam 10m.  A média de 30m também foi 

padronizada para os reservatórios, apesar da resolução do CONAMA (resolução nº 

302, de 20 de março de 2002a) dispor sobre os parâmetros, definições e limites de 

Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do 

entorno em 15m.  
Art 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura 
mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, 
medida a partir do nível máximo normal de... 
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados 
em abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até vinte 
hectares de superfície e localizados em área rural. 
 

Existem no município algumas represas e para todas foi estipulada a mesma 

média de 30m de vegetação no entorno. Toda área que correspondeu à APP foi 

calculada em 30m. 

 

2.5.4.2 Critérios relativos às áreas de RL 
O fato de inexistir cobertura arbórea na propriedade não elimina o dever do 

proprietário de instaurar a reserva florestal. A Lei de Política Agrícola nº 8.171 de 17 de 

janeiro de 1991 previu a obrigatoriedade do proprietário rural de recompor em sua 

propriedade a Reserva Florestal Legal, prevista na Lei 4.771 de 1965, que corresponde 

a 20% da área total. No entanto, a legislação estadual, através do decreto n° 50.889 de 

16 de junho de 2006, estabelece que a manutenção, recomposição, condução da 

regeneração natural e compensação da Área da Reserva Legal das propriedades rurais 

no Estado de São Paulo são regidas pelo disposto nos artigos 16 e 44 da lei federal n° 

4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), com a redação dada pela medida 

provisória n° 2.166-67 de 24 de agosto de 2001, bem como pelas normas fixadas neste 

decreto (CULLEN, 20/09/2007). Nesta mesma lei, no artigo 1º, § 2º, item 1 na alínea c, 

encontra-se uma referência sobre a aceitação da área de APP como representante da 

RL nas propriedades menores que 30 hectares. No município de Engenheiro Coelho-

SP, 81,1% das propriedades rurais apresenta áreas menores que 30 hectares e, 

portanto, são contempladas com esta concessão. Diante deste quadro, a RL foi 
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calculada em duas etapas (anexos F e G), uma para as propriedades com áreas 

menores que 30 hectares, onde a APP pode ser considerada como RL, e outra para as 

propriedades com áreas maiores que 30 hectares, onde deve existir a APP e os 20% da 

RL. 

 Segundo o Código Florestal, nos casos de reposição florestal deverão ser 

priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas. É também 

desejável que as reservas legais e matas ciliares contemplem uma grande variedade de 

espécies, para manter sua função ambiental. Porém, para a Reserva Legal em 

propriedades rurais com até 30 hectares, a lei admite considerar os plantios já 

estabelecidos com espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio 

com espécies nativas. Para quaisquer propriedades, no entanto, quando não mais 

existir a vegetação na Reserva Legal, mesmo que apenas parcialmente, deverá ser 

restaurada com espécies nativas.  

A reserva legal pode se localizar em qualquer parte da propriedade, desde que 

não se situe em área de preservação permanente e que sua posição seja aprovada 

pelo Órgão Ambiental estadual competente. Segundo LOPES (20/02/2008), para 

localização da RL deve-se levar em considerações os seguintes critérios: princípio da 

função social da propriedade (PFS); o plano da bacia hidrográfica; o plano diretor; o 

zoneamento ecológico econômico; outras categorias de zoneamento; e a proximidade 

com outras áreas protegidas.  

A reserva legal não pode ser suprimida, ou seja, desmatada, mas pode ser 

utilizada sob regime de manejo florestal sustentável. 

 
2.5.4.3 Critérios designados para as áreas de preservação ambiental do Município 

de Engenheiro Coelho 
 Os critérios estabelecidos para a projeção das áreas de APP no município 

respeitaram as exigências previstas na lei, e foram estabelecidos os vetores em 30 

metros do entorno das nascentes e cursos d’águas.  

 Em relação às áreas de RL, os critérios obedeceram às normas legais quanto à 

aceitabilidade da APP como RL para as propriedades até 30 ha; considerou os critérios 

sugeridos por Lopes (2008) e estabeleceu 5 critérios principais: 



48 

 

1º Critério: proximidade às áreas de APP- quando o entorno da área de APP não 

apresentou uso agrícola ou outra finalidade, com base neste critério foi alocada a RL 

para o alargamento das faixas de preservação junto às nascentes e aos cursos 

d’águas; 

2º Critério: proximidade aos remanescentes florestais – quanto mais próximo a 

RL ficar de um remanescente florestal (RL já existente), maior a probabilidade de se 

criar um corredor florestal, e também maior será o núcleo do remanescente; 

3º Critério: declividade – com base neste critério foi possível alocar a RL em 

locais de maior declividade que estão mais sujeitas à erosão; 

4º Critério: distância da área construída ou urbanizada – essas áreas exercem 

interferências para a ecologia e o ideal é que a RL não fique próxima a esses locais.  

5º Critério: distância das rodovias e estradas – semelhante às áreas construídas 

e urbanizadas, as rodovias e estradas exercem interferências na ecologia e, portanto, 

com base neste critério a RL foi alocada o mais distante possível destas áreas. 

 
2.6 Resultados e discussão 
2.6.1 Caracterização física do município de Engenheiro Coelho 
2.6.1.1 Localização e demografia 

O município de Engenheiro Coelho localiza-se entre as coordenadas de 22º 

29’04” de latitude S e 47º 12’38”de longitude W, tendo sua área na parte leste do 

Estado de São Paulo, pertencente a região de Campinas, distante  176 km da capital 

São Paulo. Possui uma área territorial de 110,1 km2, contando com uma população 

estimada de 16.731 habitantes. A densidade demográfica é de 88,38 hab/km2 (IBGE, 

2004). Limita-se com os seguintes municípios: Artur Nogueira, Conchal, Araras, Limeira 

e Mogi Mirim. 
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Figura 1 – Localização geográfica da área em estudo do Município de Engenheiro Coelho- SP 
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Figura 2 - Região metropolitana de Campinas - destaque para o Município de Engenheiro Coelho 
                 Fonte: Classitotal, 2007 (Adaptado)  
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2.6.1.2 Clima 
O clima é do tipo Mesotérmico Subtropical Úmido, com máxima de 28ºC e 

mínima de 12ºC. Possui uma precipitação média anual de 1.350 mm. 

 

2.6.1.3 Geomorfologia e solos 
O Município encontra-se a 670 m de altitude em relação ao nível do mar. O 

relevo é suavemente ondulado na porção leste-nordeste e mais plano na porção 

central-sul e oeste.  

O tipo predominante de solo é o Latossolo Vermelho Escuro, Vermelho Amarelo 

com fase arenosa e Podzólicos, conferindo ao Município terras de alta qualidade fértil e 

produtiva, e algumas áreas com solo hidromórficos.  

 

2.6.1.4 Vegetação 
A região pertence ao bioma da Mata Atlântica, e a vegetação original deveria ser 

bastante diversificada. Existem hoje poucos fragmentos da mata nativa. 

 

2.6.1.5 Hidrografia 
A hidrografia do Município é composta por três microbacias que são: Ribeirão 

Guaiquica, pertencente à bacia do Mogi Guaçu, microbacia do Córrego dos Correias e 

Mato Dentro, pertencentes à Bacia do Piracicaba. Na fig. 3 estão os limites das 

microbacias, sendo que a microbacia do Guaiquica possui 6.026 hectares, a microbacia 

Córrego dos Correias,  2.553 ha,  e a microbacia Mato Dentro, 1.001 ha. Na fig. 4 estão 

os nomes dos principais ribeirões do município.  
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Figura 3 – Ortofoto do município com os limites das três microbacias 
                Fonte: CATI – Mogi Mirim. Adaptado para o trabalho 

 
Figura 4 – Mapa da Hidrografia do Município de Engenheiro Coelho 
                 Fonte: CATI – Mogi Mirim. Adaptado para o trabalho 
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2.6.2 Caracterização histórica do município de Engenheiro Coelho 
  Dentre os milhares de imigrantes europeus que desembarcaram no país no 

início do século passado, um deles era belga e se chamava Pedro Hereman. Estudando 

a região, acabou comprando, por volta de 1910, cerca de 420 alqueires (1.008 ha) de 

terra, formando a fazenda São Pedro, onde hoje está situada a cidade de Engenheiro 

Coelho. Estas terras pertenciam a Joaquim Cardoso de Moraes, e eram conhecidas 

como “Guaiquica”, sendo este nome o da maior microbacia, que é banhada pelas águas 

do ribeirão Guaiquica, o mais importante do município.  

 Pedro Hereman conseguiu alterar o traçado da Estrada de Ferro Funilense, que 

era um ramal da Sorocabana, para que esta passasse por suas terras, e isso acabou 

transformando num local de Estação da Estrada de Ferro na Colônia Guaiquica, que 

passou a ser conhecida como a Estação de Engenheiro Coelho do Bairro da Guaiquica, 

em homenagem ao Engenheiro Jose Luiz Coelho, que na época era inspetor de estrada 

de ferro e representante da Fazenda Estadual. 

 Com o desenvolvimento da região e as construções das estradas de rodagem 

ligando as cidades mais próximas, como Limeira, Mogi Mirim, Conchal e Artur Nogueira, 

a fazenda foi se tornando um ponto estratégico de parada, e algumas construções 

foram surgindo no cruzamento das rodovias. 

Em 1937/38 colocou-se a primeira linha de energia elétrica rural e, com a morte 

dos proprietários da Fazenda São Pedro, vieram os primeiros loteamentos, dando início 

à atual cidade de Engenheiro Coelho. Na década de 40 a cidade apresentou o seu 

maior surto de crescimento, e nos anos posteriores o ritmo foi mais lento. Em 1980 a 

localidade foi decretada como Distrito de Engenheiro Coelho, e em 03 de Outubro de 

1991 foi declarada a emancipação pela promulgação da Constituição Federal de 1988, 

onde foram eleitos o prefeito e a câmara de vereadores. 

 

2.6.3 Condições econômicas do município  
A economia do município sempre foi baseada em produção agrícola. Inicialmente 

a produção era o café, porém, o destaque hoje é a produção de citrus e cana-de-

açúcar. 



54 

 

No setor industrial, o município conta com duas grandes indústrias. Na indústria 

de sucos sobressai a Kiki, com 40 anos de participação no mercado. No início 

comercializando frutas in natura, mas há 11 anos, com a construção de uma unidade 

fabril no município de Engenheiro Coelho-SP, a Kiki passou a produzir sucos 

concentrados de laranja e limão, destinados praticamente em sua totalidade ao 

mercado externo, onde conseguiu obter 5% (cinco por cento) do mercado europeu. No 

segmento de suco pronto para beber começou a operar, há 03 anos, na micro-região de 

Artur Nogueira - SP, tendo expandido sua atuação para a Região Metropolitana de 

Campinas e, atualmente, já abrangendo todo o Estado de São Paulo, com o 

funcionamento de 4 sedes (Engenheiro Coelho, Campinas, São Paulo e Santos). A 

indústria tem na sua política de crescimento três pilares fundamentais: qualidade 

absoluta, preço competitivo e atendimento diferenciado.   A indústria pretende atingir a 

primeira colocação em "Market Share" no mercado brasileiro até o final de 2010. 

Paralelamente, iniciaram vendas ao mercado externo, com exportação realizada em 

Setembro de 2005. 

Outra importante indústria é a TRW Automotive, que opera no setor de 

Autopeças. A TRW Automotive Ltda está presente em praticamente toda a linha de 

veículos comercializada no país, e participa hoje dos projetos mais avançados em 

desenvolvimento pela indústria automobilística. Com sede em Limeira, interior de São 

Paulo, a TRW fornece para as montadoras e para o mercado de reposição, tanto no 

Brasil quanto no exterior, uma linha completa de sistemas de freio, direção e 

suspensão, módulos, sistemas eletrônicos e de segurança, além de válvulas para 

motores. Com 9 fábricas no Brasil e 4,3 mil funcionários, a TRW teve faturamento de R$ 

811,39 milhões em 2002. É uma empresa do Grupo Blackstone. No mercado mundial, a 

TRW é o 8º maior fornecedor de peças automotivas, com 64 mil funcionários e mais de 

US$ 10 bilhões em vendas.  

Mesmo com a presença dessas duas importantes indústrias, o município tem 

ainda sua economia amparada na agricultura. Além da citricultura, o município conta na 

sua área territorial com a presença de áreas com plantação de cana-de-açúcar para a 

indústria de álcool, as quais se destacam a Usina Ester e a Usina São João. Na área 

educacional, o grande destaque do município é o Centro Universitário Adventista de 
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São Paulo (UNASP), que traz anualmente para o município cerca de 3.000 novos 

alunos de todas as partes do Brasil e até do exterior. 

Enfim, a produtividade geral do município pode ser caracterizada pelas duas 

indústrias, Discos de Freio (Indústria Automotiva), Suco Concentrado de Laranja 

(Exportação) e a agricultura, com destaque para laranja, cana-de-açúcar e mandioca. 

As grandes propriedades rurais assumem um caráter empresarial, seja no âmbito da 

agricultura ou da pecuária. A área rural está por volta de 11.098 hectares (108,34 km2), 

sendo que 9.699 ha são cultivados e 1.291 ha servem de pastagem para rebanho, que 

se divide entre bovinos e ovinos. A seguir, a tabela1 apresenta a média da 

produtividade do município em relação à agricultura permanente e a tabela 2, a 

produção agrícola temporária. 
Tabela 1 - Produção agrícola permanente 

Produção Agrícola Permanente 
Produto Quantidade 

produzida 
(Tonelada) 

Valor da 
produção  

(Mil Reais) 

Área 
plantada 

(ha) 

Área 
colhida 

(ha) 

Rendimento 
médio 
(kg/ha) 

Laranja 10.9531 16.101 4.980
 

4.980 21.994

Limão 147 21 37
 

6 24.500

Tangerina 4.700 846 192
 

192 24.479

Manga 300 84 24 24 12.500
 Fonte: IBGE, 2000 

Tabela 2 - Produção agrícola temporária 

Produção Agrícola Temporária 
Produto Quantidade 

produzida 
(Tonelada) 

Valor da 
produção (Mil 

Reais) 

Área 
plantada (ha)

Área 
colhida 

(ha) 

Rendimento 
médio 
(kg/ha) 

Cana 70.000 2.030 1.000
 

1.000 70.000

Mandioca 14.000 2.800 700
 

700 20.000

Milho 4.800 1.560 1.200
 

1.200 4.000

Arroz 24 13 10
 

10 2.400
Fonte: IBGE, 2000 
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2.6.4 Condições ambientais do município  
Apesar de relativamente jovem, o Município de Engenheiro Coelho teve seus 

recursos naturais explorados há mais de dois séculos, contanto com uma devastação 

quase que total das suas áreas naturais. O cultivo agrícola iniciado com o café 

proporcionou aos seus proprietários bons rendimentos, pois as terras com teor 

predominante de Latossolo Vermelho Escuro conferiram ao Município terras de alta 

qualidade fértil e produtiva. Os ciclos da produção agrícola transcorreram do café (1880 

a 1930) para o do algodão na década de 40, depois o do arroz, da mandioca, da cana-

de-açúcar, e finalmente o de citrus (a partir dos anos 50), com predomínio da laranja 

tipo exportação. As matas nativas constituintes de parte da Mata Atlântica foram sendo 

substituídas pelo avanço agrícola, e em menor escala o pastoril. Na porção mais plana 

do município (microbacia do Guaiquica), a devastação ocorreu de forma mais intensa, e 

nas outras microbacias (Correias e Mato Dentro), o terreno mais acidentado ocasionou 

maior dificuldade para a exploração agrícola, e isso contribuiu para que a devastação 

se processasse de forma mais lenta. 

 Em relação ao potencial de água, o município conta com boa irrigação natural, 

pois possui vários mananciais e nascentes; porém, o uso intenso de irrigação artificial 

(pivor central) é causa de preocupação em relação à água. Na classificação do 

CONAMA (Anexo D), as águas do município encontram-se na classe 2. A classe 2 

comporta as águas destinadas: ao abastecimento doméstico, após tratamento 

convencional; à proteção das comunidades aquáticas, à recreação de contato primário 

(esqui aquático, natação e mergulho); à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; à 

criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. O abastecimento da área urbana é feito pela estação de tratamento da água 

em uma área cedida pelos proprietários da fazenda Pinhalzinho, onde o poder 

municipal mantém a estação e funcionários no local. Esta estação está vinculada ao 

ribeirão Guaiquica, o maior em extensão e volume de águas. 

 Em relação ao lixo existe uma coleta constante em três dias da semana junto à 

comunidade urbana e de um dia em pontos estratégicos na área rural do município.  

Atualmente o município não conta com procedimentos de reciclagem.  
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A qualidade do ar não foi medida por equipamentos apropriados. Segundo a 

CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental), a qualidade do ar 

pode ser medida por unidades móveis ou difusores passivos. O difusor passivo é um 

dispositivo capaz de captar amostras de poluentes gasosos da atmosfera a uma taxa 

controlada por um processo físico, como a difusão, através de uma camada estática de 

ar, ou a permeação, através de uma membrana, mas que não envolve um movimento 

ativo de ar (CETESB, 2007). 

O que se pode relatar sobre a questão da qualidade do ar no município, mesmo 

sem uma medição apropriada, é que a região é coberta por plantações de citrus, e 

estes exigem com muita freqüência o uso de controladores de pragas através de 

produtos químicos, que são lançados ao ar.  

O solo tem uma caracterização de bom teor de ferro, e isso tem proporcionado 

grande fertilidade; porém, o uso agrícola não muito diversificado faz com que processos 

erosivos apareçam em alguns locais. A conservação do solo mediante a presença da 

vegetação e da água é essencial para a manutenção das condições da produtividade 

do município.  

A biodiversidade apresenta uma riqueza que deve ser preservada, sobretudo em 

relação a alguns mamíferos, como cervos, lobos e gambás, e de forma especial em 

relação às aves, que são inúmeras na região, pelo fato da existência de pomares. A 

criação de aviários também é bastante comum em função das floradas dos laranjais. 

O município de Engenheiro Coelho possui um valor cênico considerável, pois as 

fazendas apresentam certas simetrias com a disposição organizada da cultura dos 

citrus, e é palco de muitas fazendas a oferta do lazer como parte turística. O aspecto 

interiorano retrata belezas naturais que merecem atenção, cuidado e preservação. 

Na figura 7, o mapa da estrutura fundiária do município apresenta o predomínio 

de pequenas propriedades, que geralmente contam com o trabalho familiar, e isto 

contribui para caracterizar algumas propriedades como recantos de descanso e lazer. 

As propriedades maiores têm aspectos mais empresariais com a produção visando os 

grandes centros e a exportação. Muitas dessas arrendam terras das propriedades 

menores para aumentar a área de plantio. No entanto, é bastante comum que nas 
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propriedades menores o cultivo agrícola se diversifique um pouco focando a 

subsistência familiar. 

No mapa da estrutura fundiária foi criado um código para identificação dos 

proprietários, evitando assim citar os nomes ou registros oficiais das respectivas UPA 

(Unidade de Propriedade Agrícola). Os códigos relacionam as entrevistas com cada 

área e sua identificação nos mapas gerados. No total, foram identificadas 412 

propriedades, mas 13 delas correspondiam a áreas de loteamentos, perímetro urbano 

ou edificações de indústrias. Como o foco da pesquisa foi direcionado aos proprietários 

rurais, estas 13 áreas foram retiradas das análises, porém 85 questionários foram 

aplicados junto aos moradores de alguns desses loteamentos.   Das 399 propriedades 

rurais resultantes para a pesquisa, 350 receberam visita e os questionários foram 

aplicados. Algumas propriedades não têm moradores. Geralmente são terras 

arrendadas, acrescentadas às outras áreas maiores para o plantio de laranja ou cana-

de-açúcar, e isso impossibilitou a aplicação dos questionários. 

 
Figura 5 – Mapa da Estrutura Fundiária do Município de Engenheiro Coelho com os limites das três 

microbacias 
                 Fonte: CATI – Mogi Mirim. Adaptado para o trabalho 
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O município está dividido em três microbacias. A maior delas é a microbacia do 

Guaiquica, com 6.608 hectares, depois a microbacia Córrego dos Correias, com 2.284 

ha;  e por último, a menor, a microbacia Mato Dentro, com 1.309 ha.  

 

2.6.5 Características gerais da microbacia do Guaiquica 
A microbacia do Guaiquica é a maior do município, e nela existem 238 

propriedades entre áreas rurais e loteamentos. A área do perímetro urbano se localiza 

dentro dos seus limites.  

Esta microbacia tem na produção dos citrus a sua base econômica, com poucas 

propriedades pequenas de caráter familiar. As maiores extensões das terras são de 

proprietários que exportam a laranja; geralmente possuem grandes áreas e ainda 

arrendam áreas menores para a expansão do plantio e produção. O edifício da indústria 

de suco Kiki e da TRW-automotive, bem como a maior parte das terras do Centro 

Universitário Adventista, pertencem a esta microbacia, fazendo da sua economia um 

diferencial em relação às outras. As maiores propriedades rurais também se localizam 

nesta microbacia, conseqüentemente, ela apresenta a maior área correspondente a RL 

do município. 

Da área total dessa microbacia (6.608 ha) 378,81 ha deveriam corresponder às 

áreas de APP, e 1.321,63 ha seria de RL. Porém, o levantamento realizado identificou 

101,53 ha de APP e apenas 154,31 ha de RL. Somando essas áreas, que legalmente 

são designadas à preservação permanente, essa microbacia deveria possuir 1.700,44 

ha. Porém, 1.444,6 ha foram classificados como sendo áreas com passivos de 

cobertura vegetal, ou seja, apresentaram aspectos inadequados em relação ao exigido 

pela lei ou simplesmente não existem.  

Em relação à área total dessa microbacia, as áreas relativas à mata 

corresponderiam a 25,7%, mas foram identificadas 3,4%. Estes dados se tornam 

importantes para constatar a realidade em cada microbacia e podem servir como 

parâmetro no momento de indicar por qual microbacia se deveria iniciar a implantação 

de um plano de intervenção, se os agentes executores optarem por planejamento 

separados por microbacia. 
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Figura 6 – Ortophoto da microbacia da Guaiquica 
                 Fonte: CATI – Mogi Mirim, 2000. Limite da microbacia.  Adaptado, 2007  

 

2.6.6 Características gerais da microbacia Córrego dos Correias 
Tomando a extensão espacial das microbacias do município, a microbacia 

Córrego dos Correias fica com a classificação do porte médio (2.284,23 ha), pois é 

menor que a microbacia do Guaiquica e maior que a microbacia do Mato Dentro. O 

nome da microbacia se dá pela presença do Córrego dos Correias, que não é o mais 

extenso da microbacia, mas fica na porção central, enquanto o córrego Taperão, que é 

maior em extensão, sai da área do município para o município vizinho de Artur 

Nogueira, deixando para o córrego dos Correias a aplicação do nome da microbacia e a 
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responsabilidade de banhar as terras dessa microbacia dentro do município de 

Engenheiro Coelho.  

Esta microbacia possui 98 propriedades com uma característica bem diferente da 

microbacia do Guaiquica. Nela, a presença de pequenas propriedades, de caráter 

familiar, é predominante.  

A geomorfologia do relevo é um pouco mais ondulada, e isso possibilitou a 

presença de um número maior de fragmentos de mata no entorno dos cursos d’águas. 

Ainda, assim, as áreas destinadas a APP, que legalmente deveria ser de 295,32 ha, 

aparecem com 74,89 ha, e a RL que deveria corresponder a 456,84 ha, apresentou 

127,32 ha. No total existem 202,21 ha dos 752,16 ha que deveria existir. Então, nessa 

microbacia as áreas com passivos para cobertura vegetal alcançam 32% em relação a 

sua área total.  

 
Figura 7 – Ortophoto da microbacia Córrego dos Correias 
                Fonte: CATI – Mogi Mirim, 2000. Limite da microbacia. Adaptado, 2007  
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2.6.7 Características gerais da microbacia Mato Dentro 
A microbacia Mato Dentro (1.309,04 ha) é vizinha da microbacia Córrego dos 

Correias e assume o mesmo perfil: propriedades pequenas, que, juntas, somam 47 

propriedades. A característica predominante nesta microbacia é a da propriedade 

familiar, onde a diversidade agrícola é marcada pela produção de subsistência, com 

raras exceções no tocante a venda para exportação. Esta microbacia apresenta áreas 

com vegetação natural em proporções bem maiores do que as outras duas microbacias 

em relação ao seu tamanho geográfico. O terreno é mais acidentado, proporcionando a 

pastagem, fazendo com que os proprietários preservem mais no entorno dos cursos 

d’águas. Estes locais geralmente estão em áreas baixas de fundo de vale e servem de 

bebedouros para o rebanho.  

Esta microbacia (1.309,04 ha) deveria ter 274,94 ha de APP e 261,81 ha em RL, 

mas foram localizadas 46,71 ha de APP e 116,35 ha em RL. Do total que deveria existir 

em relação a essas áreas, os locais inadequados correspondem em 373,69 ha. Essa 

relação mostra um percentual de 69,6% em áreas com passivos para reflorestamento.  
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Figura 8 – Ortophoto da microbacia Mato Dentro 
                Fonte: CATI – Mogi Mirim, 2000. Limite da microbacia. Adaptado, 2007. 

 

2.6.8 Área externa às três microbacias 
Esta área pertence ao município de Engenheiro Coelho, mas suas nascentes 

vão desaguar nos ribeirões que se localizam no município de Artur Nogueira. Foram 

identificadas 29 propriedades nesta área, e a maioria delas fazem limite de município e 

se prolongam para o outro município vizinho. 

O perfil dos proprietários dessa localidade é semelhante ao restante. A renda 

média é de dois salários mínimos e a característica familiar de produção está voltada 

principalmente para o cultivo da cana-de-açúcar. 

Esta área possui 836,2 ha, e tem uma rede hidrográfica com inúmeras 

nascentes, ocasionando ao local 150,65 ha em APP, e destes 22,96 ha encontram-se 

adequados conforme a lei. A área de RL deveria corresponder a 167,24 ha e 
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atualmente existem 89,22 ha. Em relação a área total, existe 13,4% em áreas com 

passivos para adequação. 

 
Figura 09 – Ortophoto da área externa as microbacias 

                   Fonte: CATI – Mogi Mirim, 2000. Limite da microbacia. Adaptado, 2007 

 

Todo o levantamento sobre as áreas designadas a preservação e os locais que 

apresentam passivos para adequação serão retomados na discussão final deste 

capítulo, quando serão apresentados detalhes da vetorização dessas áreas nos mapas 

e a projeção do planejamento para a adequação das mesmas. No entanto, a tabela 3 

faz um demonstrativo geral dos dados apresentados. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – Comparativo das áreas de APP e RL em cada microbacia, na área externa e no total do município 

APP Guaiquica Correias Mat.Dentro Área Ext. Município 

 ha % ha % ha % ha % ha % 

Área total 6.608,13  2.284,23  1.309,04  836,2  11.037,6  

APP Necessária 378,81  295,32  274,94  150,65  1.099,72  

APP Existente 101,53 26,08 74,89 25,4 46,71 16,99 22,96 15,24 246,09 22,38 

APP Diferença 277,27 73,2 220,43 74,6 228,23 83,01 127,69 84,76 853,63 77,62 

RL Necessária 1.321,63  456,84  261,81  167,24  2.207,52  

RL Existente 154,31 11,7 127,32 27,84 116,35 44,44 89,22 53,35 487,2 22,07 

RL Diferença 1.167,32 88,3 329,52 72,13 145,46 55,56 78,08 46,65 1.720,32 77,93 

Total APP + RL 
Necessária 1.700,41 25,73 752,16 32,92 536,75 41,00 317,89 38,02 3.307,24 29,96 

Total APP + RL Existente 255,84 3,87 202,21 8,85 163,06 12,46 101,04 12,08 733,29 6,64 

Total APP + RL Diferença 1.444,60 21.86 549,95 26,04 373,69 28,55 216,85 25,93 2.573,95 23,31 
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2.6.9 Levantamento da situação sócio-econômica dos proprietários rurais do 
Município de Engenheiro Coelho-SP: aspectos relevantes para a 
implantação de um plano de intervenção ambiental 

 
O levantamento das informações junto aos proprietários rurais para conhecer a 

estrutura sócio-econômica que caracteriza o município deve como finalidade maior 

fazer a relação entre estes aspectos e a aceitabilidade da implantação de um plano de 

intervenção ambiental nas áreas de preservação permanente que apresentaram 

passivos para adequação, sobretudo em conformidade com a legislação que regem 

sobre essas áreas.  

O conjunto das informações sócio-econômicas e os condicionantes identificados 

da inadequação nas áreas de APP e RL podem facilitar a aprovação de recursos 

destinados a esses fins junto aos órgãos ambientais estaduais e federais, possibilitando 

ao poder público municipal, aos proprietários e à esfera privada informações atuais e 

orientação para a execução de ações concretas. 

 

 2.6.9.1 Infra-estrutura e moradia 
  Um dos fatores interessantes da pesquisa foi constatar que a grande maioria 

dos proprietários rurais já vive no município há muitos anos, alguns com mais de 60 

anos, e a posse da terra foi passando de geração a geração. Na figura12 está o 

demonstrativo de que cerca de 90% dos proprietários já residiam em suas propriedades 

a mais de cinco anos. Os vizinhos se relacionam em comunidades religiosas ou em 

encontros de vendas (comércio rural). Como vivem há muito tempo no local, a grande 

parte deles conhece bem a região e relatam as transformações ocorridas com o tempo. 

Esse tipo de informação se torna relevante para a implantação de um plano de 

intervenção ambiental, porque demonstra que a comunidade tem boa comunicação e 

pode facilitar a discussão no momento em que o poder administrativo local oferecer 

projetos neste sentido. 
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Figura 10 - Tempo de moradia no município. 

 

Todas as 399 propriedades rurais pesquisadas possuem energia elétrica, rádio, 

TV e telefonia celular. Não existe telefone fixo, com exceção das propriedades que 

apresentam um caráter empresarial. Na figura 13 está o percentual de computadores, e 

as propriedades que possuem esta máquina também têm acesso à internet. As 

estradas que levam às propriedades não têm pavimentação, com exceção das 

localizadas ao lado das rodovias que fazem as ligações entre as cidades da região.  

Esses aspectos contribuem para diversificar as formas de comunicação junto à 

comunidade rural e as informações sobre os pontos positivos relacionados com a 

adequação ambiental pode alcançar a todos de maneira mais eficaz. Uma limitação 

seria por meio de sites, porque ainda, são poucas as propriedades que possuem 

internet como meio de informação. A propagação de informações por meios de 

comunicação, rádio e TV, ou por contato de telefonia celular demonstrou ser viável. 
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Figura 11 - Percentual de computadores nas propriedades rurais. 

 

Existe ônibus municipal que transita pelos sítios em determinados horários para 

levar e trazer as crianças para a escola, que se localiza na área urbana. Alguns 

moradores aproveitam este meio de transporte também, mas todos informaram que 

possuem algum meio de transporte particular, como se pode constatar na figura 14. Um 

aspecto interessante é que a maioria possui trator, mesmo que a propriedade não seja 

grande, e não existe entre eles um sistema de cooperativa para uso desta máquina.  

As mudanças que ao longo do tempo poderá ser ocasionada pela implantação 

da recuperação ambiental das áreas de preservação em todo o município, 

provavelmente serão percebidas por todos, pois a comunidade rural tem diariamente 

meios de locomoção, e isso evidencia uma sociedade ativa, em constante integração 

com a área urbana. Este aspecto é positivo para a divulgação e esclarecimento junto à 

comunidade, pois todos terão a oportunidade de trocar informações e emitir suas 

opiniões, quando no município houver a implantação de ações direcionadas ás 

questões ambientais. As escolas poderão se tornar importantes parceiras para a 

promoção da educação ambiental junto aos filhos dos proprietários rurais, e vários 

projetos poderá chegar até a propriedade rural via trabalho escolar e participação da 

família nas atividades educativas dos filhos. 
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Figura 12 - Propriedades com veículos. 

2.6.9.2 Característica familiar 

              Em relação ao perfil das famílias, alguns fatores merecem atenção. Como já 

mencionado, as famílias vivem na região há muito tempo, e a terra foi sendo transferida 

de pai para filho; então, é comum encontrar dois ou mais núcleos familiares numa 

mesma propriedade; 86% das propriedades visitadas possuíam mais de um núcleo 

familiar (figura15). 

Cada família pode ser alcançada com a mesma estratégia, pois como vivem 

próximos, geralmente possuem as mesmas características e valores, sendo desta 

forma um aspecto positivo para responderem às orientações, que por ventura, forem 

necessárias no momento de implantar um plano de intervenção nas áreas de 

preservação ambiental. 

Cerca de 22% dos proprietários possuem outra residência, e estas geralmente 

estão na área urbana de Engenheiro Coelho ou de Artur Nogueira, que é um dos 

municípios vizinhos. Dentro deste percentual estão também os proprietários que 

possuem outra propriedade rural, localizada no mesmo ou em outro município. Porém, 

a maioria possui uma propriedade, como mostra a figura 16. Este fator vem 

complementar o aspecto positivo de que as informações relativas a um plano de 
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intervenção ambiental local pode alcançar a maioria em seu próprio local de moradia, 

além de evidenciar no local, os pontos positivos oriundos da conservção e adequação 

da vegetação natural, bem como esclarer dúvidas de forma conjunta a toda a família.  

 
Figura 13 - Quantidade de famílias na propriedade. 

 

 

Figura 14 - Proprietários com mais de uma residência. 

             A média salarial dos pequenos e médios proprietários não ultrapassa 3,5 (três 

salários e meio). A maioria informou que seu ganho mensal fica até 2 (dois) salários 

mínimos, que era de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) no período em que foram 
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feitas as entrevistas. Alguns possuem uma renda um pouco maior, e as respostas 

acabaram gerando uma média de 3,5 salários, como mostra a figura 17. Este tipo de 

pergunta pressupõe respostas não muito exatas, pois se percebe na hora que a 

intenção da maioria é informar a renda inferior ao que se ganha na realidade. Nas 

propriedades maiores as respostas foram de âmbito geral. Porém, pela produtividade, 

pode-se deduzir que a renda fica bem superior aos 10 (dez) salários mínimos (figura 

17).  

Este aspecto sobre a renda é importante para análise da viabilidade da 

implantação de um plano de intervenção ambiental, pois 86% dos proprietários rurais 

precisariam contar com algum auxílio dos órgãos governamentais ou não 

governamanetais para realizar a recuperação das áreas com passivos de cobertura 

florestal. De acordo com esta informação a busca de aprovação do plano de 

intervenção ambiental por órgão financiadores nacionais e internacionais, bem como 

parcerias entre os setores privados, é ponto primordial para a existencia das ações 

locais no município. 

 

Figura 15 - Média salarial dos proprietários (salário mínimo=R$380,00). 

               A renda familiar é proviniente da própria terra. Apenas 13% possuem outras 

atividades fora da propriedade que geram renda complementar, ou, em alguns casos, 

que envolve a classe menos favorida, a renda é resultado da aposentadoria (figura 18). 

Este aspecto confirma o que já foi mencionado na questão anterior, pois a necessidade 
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de parcerias para viabilizar as ações é uma realidade para a maioria dos prorietários de 

terras do município. 
 

 

Figura 16 - Origem da renda nas propriedades. 

            De forma geral, os proprietários rurais do município de Engenheiro Coelho 

apresentam uma vida simples, com núcleos familiares próximos. A escolaridade não 

ultrapasssa o nível fundamental para o chefe da família (figura19), mas também há uma 

cultura de se trabalhar a terra em família e, portanto, os estudos dos filhos não 

avançam além do ensino médio. Ao contrário das famílias ricas, onde todos possuem 

curso superior e atuam na produção da terra de forma empresarial. Os membros da 

família são os próprios sócios nos negócios da fazenda.  

              As famílias apresentaram uma queda no índice de natalidade, pois na geração 

passada o número de filhos era bem superior aos das atuais. O que se constatou foi 

que as famílias não são numerosas em quantidade de filhos, mas, como moram na 

mesma propriedade, a conotação que fica é de família grande. Mais da metade dos 

chefes das famílias  estão com idade superior aos 50 anos (figura 20).  

Mesmo com a caraterização de uma população rural que caminha para o 

envelhecimento dos seus líderes familiares e onde a maioria, inclusive os mais jovens, 

apresentam escolaridade baixa, o que se observou de forma geral, foi o interesse de 

todos em receber maiores informações sobre as questões ambientais. Esse é um ponto 
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positivo para que a aceitabilidade ocorra e aconteça no momento da implantação de um 

plano de recomposição florestal. 

 

 
Figura 17 – Média da escolaridade do chefe. 

 

 

Figura 18 – Média da idade do chefe. 

Este levantamento possibilitou algumas considerações relativas aos aspectos 

sócio-econômicos dos proprietários rurais do município de Engenheiro Coelho - SP, 

pois a maioria são pequenos agricultores e a estrutura econômica visa a subsistência, 
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e, por outro lado, existe o grande produtor, que tem seu olhar voltado para o mercado 

exterior. Porém, um ponto comum a essas duas classes sócio-econômicas é que vivem 

da terra já por muitos anos, e nesta mesma região. Grandes e pequenos prezam por 

uma estrutura de trabalho familiar, seja para subsistência ou para o agronegócio. 

 O município apresenta uma infra-estrutura boa em relação às redes de 

comunicação, rodovias e serve a população rural com transporte público escolar 

diariamente. Todas as propriedades estão interligadas e não há problemas com o 

deslocamento da produção. A renda média ficou no patamar da renda média nacional, 

ou seja, de 02 salários mínimos, e o grau de escolaridade também equivale aos 

padrões da classe trabalhadora rural, por volta dos 06 anos de estudo. Apesar de ser 

um município próximo à area mais próspera do país, região metropolitana de Campinas, 

o perfil sócio-econômico da maioria dos proprietários rurais é semelhante ao restante 

das outras realidades rurais do país. A presença dos  grandes produtores melhora a 

economia municipal, mas não causa transformações na vida social da maioria, apesar 

de serem grandes empregadores. 
 

2.6.9.3 Conhecimento relativo às questões ambientais 

             Além do levantamento social e econômico dos proprietários, foi também 

objetivo da aplicação dos questionários a obtenção de informações relativas à 

percepção do entrevistado quanto às questões ambientais de sua propriedade. Destes, 

83% disseram ter mata em suas terras (figura 21), sendo que 45% reconhecem estas 

matas como área de preservação (figura 22).  
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Figura 19 - Propriedades que possuem florestas ou bosques. 

 

Figura 20 – Propriedades com áreas protegidas por lei. 

Quando foi perguntado sobre o que se pode fazer na área de preservação em 

relação ao seu uso, como, por exemplo, plantar mais árvores, cultivar lavoura, retirar 

árvores, usar como pasto ou não usar de forma alguma; as respostas mostraram que 

89% dos proprietários, incluindo alguns com escolaridade superior, não sabe o que se 

pode ou não fazer nestas áreas (figura 23). Porém, 75% sabe que se tratanto de áreas 

de preservação, o assunto deve ser levado ao conhecimento do IBAMA, órgão 
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apontado como sendo o responsável para orientar alguma ação nestes locais (figura 

24). 

 

Figura 21 – Percepção ambiental em relação ao uso da APP. 

 

 

Fiura 22 – Noções sobre os órgãos ambientais. 

              Em relação à área de preservação permanente (APP), se a existência da 

mesma era averbada, qual seria a metragem estabelecida por lei e se estas áreas 

recebiam um nome próprio, o resultado mostrou que, em relação ao nome da área e à 
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metragem da mata, a maioria sabe (gráficos 25 e 26), mas, quanto ao registro 

(averbação), 34% não soube responder, e 25% não fez, mas 41% afirmaram ter a área 

registrada em cartório (figura 27). Porém, como mostra a figura 28, cerca de 80%  

tiveram respostas evazivas em relação a existência da RL. 

 

Figura 23 - Largura da mata ciliar.  

 

 

Figura 24 – Sabe nome da faixa na beira de rios  
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Figura 25 – Propriedades que têm averbada a APP e RL. 

 

 
Figura 26 – Existência da Reserva Legal. 

 

            Em relação à substituição da mata por outras atividades ou uso, cerca de 61% 

disseram que não gostariam de retirar a mata (figura 29), mas não vêem a necessidade 

de plantar mais árvores (figura 30), porque, na visão deles, o espaço da propriedade 

não comportaria. Porém, todos revelaram o desejo de contribuir para melhoria 

ambiental da região em relação a preservar a mata existente e recuperar as áreas 

passivas de sua responsabilidade.  
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Figura 27 – Proprietários que gostariam de substituir a mata.  

 

Figura 28 – Proprietários que gostariam de plantar mais árvores. 

           Referente ao plantio de espécies nativas na propriedade, 77% dos entrevistados 

disseram nunca ter plantado e 71% também confirmaram não ter plantado outras 

árvores, como, por exemplo, o eucalipto (figura 31 e 32). 
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Figura 29 – Propriedades que plantaram floresta nativa. 

 

 

Figra 30 – Propriedades que plantaram eucaliptos. 

            Os passivos ambientais em relação às áreas de APP e principalmente relativas 

às RL são comuns para a maioria das propriedades. Todos estão dispostos a contribuir 

para melhoria ambiental local e esperam do poder público as iniciativas e informações 

para ações de plantio, manutenção e preservação. Alguns já plantaram áreas 

destinadas para preservação permanente por iniciativa própria, com auxílio de técnicos 
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ambientais do município. Porém, esse levantamento retrata que existe uma falta de 

informação geral em relação às questões ambientais e está pode ser um aspecto 

relevante para modificar ações, muitas destas, erradas para com o ambiente. A 

implantação de um plano de intervenção que ofereça uma discussão local poderá 

ocasionar na população o conhecimento que necessitam para agir e buscar recursos 

que auxiliem as ações que desejam efetuar em suas propriedades. 

 
2.6.9.4 Aspectos sócio-econômico visando um plano de intervenção  

O diagnóstico relativo às áreas de APP e RL do município de Engenheiro 

Coelho-SP, e da situação sócio-econômica dos proprietários rurais, foram levantados 

neste trabalho visando contribuir para um plano de intervenção no município nas áreas 

destinadas à preservação permanente. “Um plano de intervenção ambiental consiste no 

levantamento geral das condições de uma região destinada a preservação, e pressupõe 

uma opção relevante para planejar de forma adequada as ações nas áreas ambientais” 

(VALENTE, 2005, p. 101). 

A proposta principal foi que, ao indicar os locais que apresentam áreas com 

passivos de cobertura florestal, seja possível a formação dos corredores ecológicos, e 

que os dados e informações gerados possibilitem ao poder público, ações que tragam 

uma melhoria ambiental local.  

Trabalho semelhante foi realizado no município de Santo Antônio do Pinhal. As 

áreas de APP em suas diversas modalidades legais foram à prioridade no 

levantamento, e a produção de documentos cartográficos serviu para subsidiar ações 

das autoridades ambientais responsáveis pelas áreas na região (CATELANI; BATISTA, 

1980). 

Observando os critérios descritos na parte metodológica deste trabalho, que teve 

como base a legislação ambiental, a proposta para iniciar uma intervenção local, nas 

áreas de preservação, foi preencher as áreas de APP, principalmente nos locais em 

que não apresentam mata.  Possibilitar o aumento do entorno dessas áreas, quando a 

declividade e o tipo do solo impossibilitam o uso para a agricultura, contribuindo desta 

maneira com uma maior proteção das nascentes, cursos d’águas e na conservação da 

biodiversidade. Geralmente, nestes locais está uma área de brejo com capim alto e que, 
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se plantadas árvores condizentes com a tolerância a umidade do solo, poderá fazer 

parte da área de reserva legal, que a legislação ambiental federal (Código Florestal – 

Lei nº. 4.771/65) determina.  

A legislação federal, através da lei n° 8.171 de janeiro de 1991, que dispõe sobre 

a política agrícola, estabelece a obrigatoriedade de recomposição da reserva legal das 

propriedades rurais. A legislação estadual, através do decreto n° 50.889 de 16 de junho 

de 2006, estabelece que a manutenção, recomposição, condução da regeneração 

natural e compensação da Área da Reserva Legal das propriedades rurais no Estado 

de São Paulo são regidas pelo disposto nos artigos 16 e 44 da lei federal n° 4.771 de 

15 de setembro de 1965 (Código Florestal), com a redação dada pela medida provisória 

n° 2.166-67 de 24 de agosto de 2001 (CULLEN, 20/09/2007). Nesta mesma lei, no 

artigo 1º, § 2º, item 1 na alínea c, encontra-se uma referência sobre a aceitação da área 

de APP como representante da RL nas propriedades menores que 30 hectares. No 

município de Engenheiro Coelho, 81,1% das propriedades rurais são contempladas 

com esta concessão, e mesmo assim as áreas que apresentam passivos referentes às 

áreas de APP, para que estas sejam consideradas como RL, são grandes.   

Em segundo lugar, a proposta foi planejar o plantio da RL de cada propriedade 

localizando-as em conformidade com as áreas do entorno das nascentes e cursos 

d’águas, em locais íngremes e distantes de estradas ou construções. O foco foi projetar 

as áreas de mata, distribuindo-as conforme a necessidade de adequação legal de cada 

propriedade, criando conectividade entre as matas, possibilitando assim a criação dos 

corredores ecológicos. 

Para cada propriedade foi calculada a área correspondente a APP com mata, 

APP sem mata, APP com uso, RL existente e RL que falta para atingir os 20%. Foi 

especialmente calculada a área para as propriedades maiores que 30 ha, fazendo a 

projeção da APP necessária e da RL; e para as propriedades menores que 30 ha foram 

considerados a APP existente e a APP que precisa ser adequada como parte da RL 

conforme permite a lei. No anexo F está a tabela 8, com os cálculos das áreas de APP 

com floresta, APP sem floresta, APP com outros usos, Reserva Legal existente, e a 

porcentagem que falta para atingir os 20% em cada propriedade com área menor do 

que 30 ha; e no anexo G está a tabela 9, com as mesmas informações referentes às 



83 

 

propriedades com áreas maiores do que 30 ha. Essas informações podem facilitar no 

momento do reflorestamento, pois informa o tamanho da área que precisa ser 

replantada em cada propriedade.  

Os dados levantados em relação aos aspectos sócio-econômicos são 

importantes para direcionar algumas ações no momento da prática em um plano de 

intervenção, e também ajuda a entender melhor alguns fatores que ocasionaram a 

realidade atual. No caso deste estudo a relação entre a existência da área de 

preservação e os fatores sócio-econômicos foram inter-relacionados para ver se existia 

algum fator mais preponderante, que exerceu maior influência na existência atual da 

cobertura vegetal nas propriedades. O processo foi calculado no programa BioEstat, 

usando a análise da regressão múltipla, através da comparação linear múltipla. Três 

variáveis foram selecionadas para fazer a correlação, a média da renda dos 

proprietários, a escolaridade em anos cursados do chefe familiar,  e a idade do chefe. 

Em relação aos aspectos sócio-econômicos levantados, através das perguntas 

elaboradas, estes três aspectos foram julgados como os que poderiam revelar a relação 

entre o fator social e econômico com a presença da área de preservação na 

propriedade. De acordo com Carvalho e Nodari (2003) aspectos relacionados com a 

renda e escolaridade são importantes para identificar algumas práticas desenvolvidas 

por agricultores a respeito à floresta e sua inter-relação com ela. 

A análise de regressão múltipla obedeceu a uma função simples, onde a variável 

dependente “y” correspondeu a área de APP e RL de cada propriedade.  As varáveis 

independentes foram representadas por “x1, x2, x3”. O modelo de regressão foi 

representado pela a equação a seguir.  

Y = a + b1 x1+ b2 x2 + b3 x3  +v 

Onde, 

 

y= área de APP e RL de cada propriedade  

a = Intercepto da reta de regressão 

b1= coeficiente x1 

b2= coeficiente x2 

b3= coeficiente x3 
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v=erro aleatório 

 

Correspondência dos coeficientes: 

 

Y= área de APP e RL de cada propriedade 

a = corresponde ao ponto de início da reta de regressão, quando as varáveis     

x1, x2, x3 forem nulas.  

 

X1=  renda familiar mensal (reais) 

x2 = idade do chefe da família (anos) 

x3 = escolaridade do chefe da família (anos) 

 

A análise de regressão múltipla dos componentes renda, idade e escolaridade 

em função da área de APP e RL existentes, seguiu a equação abaixo: 

 

Y = a + b1X renda+ b2 X idade+ b3 X escolaridade 

 

APP e RL = - 0,05535 + 0,0503 X renda + 0,0205 X idade + 0,0687 X escolaridade 

           (t= -0.4975)      (t= 4.8531)            (t= 1.2500)             (t= 1.1994) 

Variância = ∑ (Xi – X) 2  

                 n – 1 

onde,  

 

∑ = somatória 

Xi =  

X =  

n -1 = 

 

A tabela 4 apresenta as intersecções processadas. 
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Tabela 4 – Análise de regressão múltipla 

QM SQ GL Fontes de variação 

87.8227 263.4682 3 Regressão 

10.8553 4287.8515 395 Erro 

--- 4551.3197 398 Total 

--- --- 8.0903 F- regressão (3,395) 

--- --- 0.0001 (p)= 

--- --- 0.0579 Coef. Determinação múltipla (R2 yy)= 

--- --- 12.1662 F R2 yy (3,395)= 

--- --- < 0.0001 (p)= 

--- --- 0.0507 F R2 yy ajustado 

--- --- 0.2406 Coef.correlção múltipla (R2 yy)= 

p = 0.6198 t = -0.4975 -0.5535 Intercepto (a)= 

p < 0.0001 t = 4.8531 0.0503 Coef.parcial de regressão (b1)= 

p = 0.2137 t = 1.2500 0.0205 Coef.parcial de regressão (b2)= 

p = 0.2326 t = 1.1994 0.0687 Coef.parcial de regressão (b3)= 

p = 0.1089 t = 1.6149 --- Comparação: coef. (b1) e coef. (b2)= 

p = 0.7479 t = -0.3222 --- Comparação: coef. (b1) e coef. (b3)= 

p = 0.3547 t = -0.9290 --- Comparação: coef. (b2) e coef. (b3)= 

--- --- Coluna 1 Variável dependente 

   Y = a + b1 x 1 + b2 x 2 + b3 x 3 ...€ 

QM = Quadrado médio 

SQ = Soma de quadrados 

GL = Grau de liberdade 
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Através da análise pode-se notar na tabela 4 que o coeficiente parcial de 

regressão relativo à renda foi o que mais provalvemente tenha influenciado na presença 

da área de preservação (t= 4.8531). Porém, apenas 5,1% (0.0507) da variabilidade “y”, 

pode ser explicada pelas variáveis renda (b1),  idade (b2) e  escolaridade (b3). Isto indica 

que outros fatores, como por exemplo, fiscalização, multas, quantidade de nascentes, 

declividade do terreno, etc; ou seja, outros elementos não propriamente os relativos aos 

aspectos sócio-esconômicos selecionados aqui, acabam por exercer maior influência 

para a presença das áreas de APP e RL nas propriedades rurais do município de 

Engenheiro Coelho- SP. No entanto, é importante ressaltar que mesmo sendo pequeno 

o índice de influência relacionados com esses três fatores, a renda foi um fator 

importante  e que deve ser levado em consideração no momento de implantação de um 

programa de intervenção ambiental. 

Um plano de intervenção se torna uma opção viável à preservação, porque ele 

fornece informações atuais, levantamento da área e sua real situação. Estes dados 

direcionam as tomadas de decisões e possibilita que a ação prática seja mais coerente 

com a necessidade local. 

 

2.6.10 Levantamento das áreas de preservação ambiental: aspectos relevantes 
para a implantação de um plano de intervenção ambiental  
A tabela 5 relaciona os dados gerados pela vetorização das áreas de 

preservação permanente no município de Engenheiro Coelho- SP. Observa-se que as 

áreas com passivos da cobertura florestal existem em todas as propriedades. Da área 

total que deveria ter de APP, que seria de 1.099,72 ha, foi constatado apenas 22,38% 

existente, ou seja, 246,09 ha. Sendo que, a situação em relação às áreas de RL, que 

deveria ser de 2.207,52 ha, apresenta 22,07%.  Isso corresponde a 487,2 ha. Esses 

dados revelam a necessidade de um planejamento para recuperação das áreas legais 

dentro do município. 
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Tabela 5 – Comparativo das áreas de APP e RL no município 

Classes  
Área do 

Município 
Área p/ 

Lei % 
Existente
hectares

% em Relação 
ao Município 

% em Relação 
à Área p/Lei 

APP 11.037,6 1.099,72 9,96% 246,09 2,23% 
 

22,38% 
 

RL 
 

11.037,6 
 

2.207,52 
 

20% 
 

487,2 
 

4,41% 
 

 
22,07% 

 

Considerando os dados acima, os mapas seguintes mostrarão a localização das 

áreas ambientais de APP e RL que existem no município, e também apontará os locais 

onde deveria existir a APP, que no momento está inadequada. Para a RL não existente 

foi elaborado um mapa indicando os locais mais adequados para o plantio, levando em 

consideração os poucos critérios que a lei indica quanto a localização dessas áreas, os 

exemplos de trabalhos semelhantes em outros municípios e a própria realidade local. 
 

2.6.10.1 Áreas de APP existentes no município 
Na figura 31 estão identificadas as áreas correspondentes à APP com mata 

existente atualmente no município, bem como a rede hidrográfica. Juntas estas áreas 

somam 246,09 hectares. Porém, se existisse segundo o estimado pela lei, deveriam ser 

de 1.099,72 ha. Elas são mais comuns nos locais onde a rede hidrográfica é mais 

densa e o terreno mais íngreme.  
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Figura 31 – Mapa da APP existentes no município de Engenheiro Coelho. 
 
  
2.6.10.2 Áreas de RL existentes  
 Ressaltando a RL existente (figura 32), percebe-se que, assim com nas áreas de 

APP, existe uma necessidade de adequação dessas áreas em todo o município.  

A Lei 8.171 de 17 de janeiro de 1991, que dispôs sobre política agrícola, estatuiu 

em seu art. 104, que serão isentas de tributação e do pagamento do Imposto Territorial 

Rural as áreas dos imóveis rurais consideradas de reserva legal e de preservação 

permanente, previstas na Lei 4.771/65, com a nova redação dada pela Lei 7.803./89.  

 A Lei Federal nº 8.171/91, que dispõe sobre a política agrária, obriga a 

recomposição da reserva pelo proprietário rural, bem como o artigo 2º do decreto 

paulista nº 34.663 de 26/2/92, que exige o compromisso de recomposição das áreas de 

reserva legal para a autorização de exploração agrícola das várzeas no estado de São 

Paulo. Indica também que, mesmo que a mata e/ou a floresta sejam degradadas, o 

proprietário não está desobrigado do dever de constituí-las ou recompô-las. A reserva 

legal deve também ser averbada à margem da inscrição da matrícula imobiliária no 
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Cartório de Registro de Imóveis, conforme estipula a nova redação do artigo 16 do 

Código Florestal, dada pela medida provisória em votação. Mas isso não ocorre 

regularmente, e no município de Engenheiro Coelho essa realidade não é diferente.  

A  recomposição  da RL deve ser o foco principal para a elaboração de um  plano 

de intervenção,  pois estas áreas, se plantadas nos locais indicados, proporcionarão  os 

corredores ecológicos,  promovendo a  conectividade necessária para a manutenção de 

várias espécies da fauna e flora da região.                                 

 

 
Figura 32 – Mapa da área de RL existente. 

 

 Existe um grande potencial para atingir em relação a área de RL designada por 

lei em todo o município, sendo esta a mais séria necessidade de adequação para as 

áreas de preservação ambiental local. 
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2.6.10.3 Projeção da APP para o município (Buffer) 

A projeção da APP, que foi projetada no buffer do município, aponta o ideal para 

que todas as áreas de APP correspondam ao estipulado pelas leis referentes a estes 

locais (Código Florestal). O buffer foi delimitado em 30 metros no entorno das 

nascentes e dos cursos d’águas (figura 33), pois todos os cursos apresentam uma 

largura que não ultrapassa 10 metros.  

De acordo com (OLIVEIRA, 2001; SIMÕES, 1996; SPAROVEK et al., 2001), as 

definições legais têm mostrado que as faixas marginais aos cursos d’água destinados 

às áreas de preservação permanente nem sempre possuem a extensão necessária 

para exercer o papel de filtro para nutrientes (nitrogênio e fósforo, principalmente) e 

sedimentos transportados pela água proveniente das áreas agrícolas adjacentes. A 

padronização em 30 metros para todas as áreas já propõe o mínimo em relação ao 

passivo de adequação dessas áreas e, portanto, o critério foi a opção por este mínimo. 

De acordo com Gleick (1998), Lima e Zakia (2001), Rodrigues e Gandolfi, (2004):  
 
a erosão, a perda de fertilidade dos solos e o assoreamento dos rios e 
degradação dos cursos d'água foram os principais motivos que levaram 
ao estabelecimento da APP. Entretanto, a largura da faixa de proteção 
ciliar foi estabelecida sem o suporte científico necessário e sem 
considerar adequadamente as principais variáveis físicas (como tipo de 
solo, declividade e produção de sedimentos) e biológicas (como 
dinâmica e sucessão de florestas) da microbacia. Estas variáveis, que 
estão diretamente envolvidas no cumprimento das funções da Floresta 
Ribeirinha, assegurariam os benefícios ecológicos adequados e o bom 
funcionamento hidrológico da microbacia. Desta forma, pelo menos o 
estabelecido legalmente deve ser respeitado. 
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Figura 33 – Mapa da projeção da APP (Buffer). 

 

2.6.10.4 Área de APP inadequada 
Identificando as áreas de APP das propriedades rurais, foi evidenciada uma 

realidade preocupante, pois grande parte da área que legalmente deveria estar com 

mata encontra-se com outro uso, geralmente com laranja ou cana-de-açúcar, e em 

algumas propriedades até com imóveis rurais. Se a área designada para APP não está 

com mata, a ação de plantio é o indicado legalmente, mas se esta área, além de não ter 

a mata, ainda apresenta outro uso, a situação é um pouco mais séria, pois o 

proprietário, por lei, precisará retirar o uso ou até mesmo o imóvel construído naquele 

local e recompor a área, que de fato é para preservação permanente da fauna e flora. 

No entanto, o poder público será o responsável pela notificação e exigência da 

normalização local da área ambiental. Na figura 34 estão indicadas todas as áreas que 

apresentaram passivos quanto à não existência da mata ou quanto ao uso da área de 

APP para outras finalidades. 
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Figura 34 – Mapa da área de APP inadequada. 

 

2.6.10.5 Modelo de elevação digital (DEM)  
Além das áreas identificadas como locais com passivos de vegetação florestal, o 

fator declividade do terreno também se caracteriza como um aspecto relevante para 

indicações de propostas de adequação das áreas de preservação ambiental (APP e 

RL). Na figura 35 foi calculado o DEM (Modelo de Elevação  Digital ou Modelo 

Numérico do Terreno). Os cálculos tomaram como referencial o DEM do Sistema Brasil 

em Relevo (SRTM) da Embrapa. A articulação foi compatível com a escala 1:250.000 

(IBGE). Os modelos disponibilizados estão em Sistema de Coordenadas Geográficas, 

Datum WGS84 e num intervalo de 90 metros (MIRANDA, 2005).  
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A altitude das áreas do município estão entre 600 e 750 m, sendo que a 

microbacia do Guaiquica encontra-se em uma altitude maior e apresenta terreno mais 

plano.  

 

 
Figura 35 – Mapa da altitude do relevo no município de Engenheiro Coelho-SP. 

  

Através da altitude foi calculada a declividade (anexo E), considerando o  padrão 

adotado para mensurar o grau da declividade do terreno estabelecido para as áreas 

mecanizáveis ou não, quando se trata do cultivo da cana-de-açúcar. 
A Lei Estadual nº 11.241/02, que trata da redução gradativa da queima 
da palha da cana-de-açúcar, ou seja, a eliminação do fogo como método 
despalhador e facilitador do corte de cana, aplicou uma tabela válida 
para regiões próprias para substituição da colheita manual pela colheita 
mecanizada, exigindo que a queima em áreas mecanizáveis com 
declividade igual ou inferior a 12%, sejam consideradas. 
(Regulamentação ambiental, 2002). 
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É importante perceber que a declividade do município projeta uma divisão 

marcante entre a microbacia do Guaiquica e a microbacia Córrego dos Correias.  

 As terras do Guaiquica apresentam em 99,2 a declividade inferior a 12%, 

proporcionando uma geomorfologia plana em sua maior parte. A microbacia do Córrego 

dos Correias tem um terreno mais acidentado, com o percentual em 62,9 de declividade 

inferior a 12%, e a microbacia do Mato Dentro, que possui o terreno mais ondulado, 

aparece com 46,9 de área com declividade menor que 12%, ou seja, o fator declividade 

e rugosidade do terreno é considerável para constatar a presença ou não de áreas de 

vegetação natural.  

A declividade, a presença de nascentes, relacionadas ao número total de 

habitantes, o grau de instrução, a renda e o tempo de vida no local condicionaram ao 

município de Engenheiro Coelho algumas áreas com passivos em relação à cobertura 

vegetal que precisam receber especial atenção e intervenção.  

 

2.6.10.6 Corredores ecológicos: conectividade entre APP e RL 
A elaboração de corredores ecológicos é resultado de um estudo que visa às 

formas contínuas de conectividade através da recuperação de áreas de preservação 

permanente e áreas de reserva legal, que servem como corredores florestais entre 

fragmentos isolados na paisagem (CULLEN, 2007). Essas áreas devem existir 

legalmente, e é por meio delas que se deve começar um processo de melhoria e 

organização ambiental. 
Objetivando a restauração de áreas degradadas, plantios com espécies 
de rápido crescimento, consorciadas com espécies atrativas à fauna 
dispersora de sementes, podem acelerar significativamente o 
desenvolvimento de um sub-bosque de espécies nativas, favorecendo e 
catalisando um processo de sucessão necessário à recuperação da 
biodiversidade nas áreas de preservação permanentes e nas áreas de 
reserva legal.(20/09/2007).  

 

Ainda de acordo com Cullen (2007), programar corredores entre os fragmentos 

de floresta para promover fluxo gênico das espécies de fauna e flora, mantendo sua 

integridade ecológica; oferecer aos proprietários de terras a oportunidade de se 

adequar ambientalmente, através do reflorestamento, com espécies nativas, das áreas 

de proteção e preservação ambiental de suas propriedades rurais; desenvolver novas 
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técnicas de restauração florestal de menor custo e mais adaptada à realidade local 

tornou-se aspectos importantes nos projetos de recuperação de áreas de APP e de RL 

no pontal do Paranapanema. Modelo semelhante foi projetado neste trabalho para o 

município de Engenheiro Coelho. 

Em alguns locais, o proposto ultrapassa a delimitação estipulada para a área de 

APP. Porém, são locais que não estão em utilização agrícola e nem apresentam outra 

forma de uso, podendo ser acrescida com a vegetação natural, aumentando assim o 

potencial ecológico desses ambientes. Isso também porque, como foi discutido na parte 

teórica, o ideal para que haja corredores ecológicos e uma manutenção de espécies 

seria um tamanho superior ao estipulado pela própria lei. Metzger et al. (1997), “visando 

à conservação da biodiversidade, observaram que uma largura de floresta ribeirinha 

entre 60 a 90 m seria suficiente para manter a diversidade e a equabilidade de espécies 

de plantas”. Portanto, os locais que ultrapassam o limite da APP só estariam 

completando o ideal para a região, e poderão ser considerados na porcentagem das 

áreas de reserva legal (RL) das propriedades. As áreas destinadas à RL são 

praticamente inexistentes em todo o município, e o plano de intervenção possibilitará o 

reflorestamento dessas áreas indicando os locais específicos, promovendo assim o 

cumprimento às leis ambientais. Contudo, o mais relevante na elaboração desse plano 

é a indicação correta dos locais mais adequados para o reflorestamento das áreas de 

RL.  

Segundo Molin (2006, p. 40), 
Usualmente, as reservas legais são selecionadas e definidas utilizando 
critérios econômicos como áreas improdutivas, banhadas ou com muitas 
pedras. Dependendo do caso, essas decisões são extremamente 
prejudiciais a futura formação vegetal, pois influenciam no resultado 
satisfatório ou não da reserva.  
 

A utilização de ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para 

determinar uma reserva legal, resulta num estudo mais dinâmico, automático, objetivo e 

visual o que leva a uma restauração com maior probabilidade de acerto (VALENTE, 

2005). Os Sistemas de Informação Geográfica são aplicativos que permitem a criação, 

manipulação e extração de informações geográficas por meio de banco de dados onde 

a informação é associada às suas coordenadas geográficas. O banco armazena e 
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permite a geração de consultas e relatórios visuais personalizáveis, agilizando e 

otimizando a tomada de decisão (MOREIRA, 2003). 

Para obtenção das áreas com maior ou menor aptidão para a implantação da 

reserva legal foram utilizados mapas temáticos criados a partir da vetorização de 

características físicas do município, como hidrografia e de uso do solo, como Área de 

Preservação Permanente (APP) com floresta, APP requerida pela legislação (buffer) 

sem floresta, estradas e rodovias, construções (edificações) e fragmentos de mata 

remanescentes nas propriedades rurais (externos a faixa de APP) do município. Os 

mapas temáticos foram gerados a partir da delimitação dos polígonos sobre as fotos 

aéreas do município do ano de 2000 (ortofoto), utilizando-se o programa computacional 

de SIG (sistema de informações geográficas) TNT MIPs 6.8®. Usou-se os mapas 

temáticos como camadas sobrepostas, foram definidas regras para geração de um 

raster de distanciamento para cada camada. Utilizando-se uma grade regular (grid) de 

10X10 metros, foram gerados raster para cada camada a partir da ferramenta de 

geração de rasters de distância (distance raster) a partir dos limites externos de cada 

polígono. O resultado de cada distance raster é uma imagem raster, em grade regular 

de 10x10 metros onde os pixels representam os valores da distância, em metros, de 

determinado polígono (vetor). 

Como todos os distance raster foi utilizada a função de soma de raster para 

geração do raster final (potencial de adequação para reserva legal), a soma dos rasters 

foi definida pela função observada na equação abaixo: 

 

)...()...( 1111 iiii pesoatratorapesoatratorapesorepulsorapesorepulsoraPARL ×+×−×+×= on

de:  

PARL= potencial de adequação para reserva legal 

Repulsora= característica negativa a proximidade da reserva legal 

Atratora= característica positiva a proximidade da reserva legal 

Peso= peso determinado para cada variável 

 

A tabela 6, mostra os fatores atrativos e repulsivos utilizados, bem como os 

pesos atribuídos a cada um no cômputo da aptidão para o cultivo florestal em reserva 
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legal. Os fatores restritivos são representados por numeração negativa e os de 

característica atrativa com números positivos. 
 

Tabela 6 –  Características repulsivas e atratoras para implantação de reserva legal 

FATOR PESO CARACTERÍSTICA 

Rodovia - 4 Repulsora  
Estradas - 3 Repulsora 

 
APP com floresta 
(APP existente) 
 

 + 2 Atratora 

Matas remanescentes 
(RL existente) 

+ 3 Atratora 

Construções - 3 Repulsora 
 

Faixa de APP (projeção 
necessária pela legislação) 

+ 3 Atratora 

 

O mapa gerado pelos processamentos dos rasters, foi subdividido em 5 classes 

de intervalos iguais a partir da amplitude total do mapa de potencial gerado. Na tabela 7 

está o resultado obtido da área em hectar e em porcentagem do potencial em cada 

classe. 
 

Tabela 7 – Resultado da amplitude do potencial gerado em cada classe 

Divisão Área (ha) Área (% ) Característica 

Classe 1 90,5 1,15% Ideal 

Classe 2 032,53 13,25% Muito adequada 

Classe 3 2. 207, 76 26,80% Adequada 

Classe 4 3.547, 68 35,73% Restrita 

Classe 5 3. 260,85 23,97% Imprópria 
 

A legislação brasileira determina que, para as propriedade rurais alocadas na 

região sudeste, sejam reservados 20% de sua área total para o cultivo florestal na 

forma de reserva legal. No entanto, os critérios legais não determinam onde deve ser 

mantida a reserva legal em cada propriedade. Assim, restam aos proprietários e 
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planejadores sugerir a localização dessas áreas orientando-se pela realidade local de 

cada propriedade e pautanto-se na proximidade ou distanciamento dessas áreas em 

relação à outras formas de uso do solo. 

Neste trabalho foram utilizados como critérios o relacionamento das áreas de 

reserva legal com formas de uso benéficas a manutenção de áreas florestadas, 

chamadas de “atrativas”, e usos incompatíveis com metas de conservação florestal, 

chamadas aqui de “repulsoras”. Atribuindo-se pesos diferentes para cada característica 

atratora e repulsora, pôde-se indicar de forma objetiva quais as áreas mais aptas para o 

plantio da RL. Obtidas as áreas com maior potencial, deve-se ainda observar as 

características internas de cada propriedade, bem como os interesses de cada 

proprietário. 

Na figura 36 encontra-se a indicação para a localização mais adequada do 

plantio da RL no município de Engenheiro Coelho-SP. A cor azul é indicativa da área 

ideal para a localização da RL, sendo que as tonalidades em verdes podem ser vistas 

como áreas bastante adequadas. A área na cor amarela já entra no parâmetro de 

restrição para a localização da RL e a parte em vermelho é a mais restritiva, pois a 

proximidade com as áreas urbanas e industriais são os fatores mais restringíveis 

nessas áreas, além da  proximidade das rodovias e estradas. Na figura 37 está a 

vetorização das características atratoras (Buffer, APP com floresta e remanescente 

florestal) e na figura 38 estão as características repulsoras (estradas e edificações). 

As microbacias do Córrego dos Correias e do Mato Dentro são as mais indicadas 

para  receber por parte das autoridades ambientais auxílio na recuperação dos locais 

com passivos de cobertura vegetal, pois são nelas que se encontram o maior número 

de nascentes e cursos d’águas, bem como o terreno se mostra mais ondulado, mas 

susceptível a erosão. Porém, todos os proprietários, através deste levantamento, 

poderão planejar o local de plantio da RL em sua propriedade, pois nas tabelas 10 e 11 

(Anexos F e G) foram calculadas as áreas em hectares para que cada um tenha a 

informação correta do que precisam recuperar, sendo que a escolha para plantio, 

obedeça a realidade local e as orientações sugeridas neste estudo.  
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Figura 36 – Potencial de adequação para reserva legal. 
 

 
Figura 37 – Características atratoras. 
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Figura 38 – Características repulsoras. 
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3 CONCLUSÕES       

   A partir dos levantamentos realizados neste trabalho pode se chegar às 

seguintes conclusões:  

• O município de Engenheiro Coelho possui 11.037,6 hectares de área e destes 

1.099,72 ha deveria ser área de APP; o  que representa 9,96% da área total; 

• Dos 1.099,72 ha de APP que deveria existir por lei, 246,09 ha apresenta mata. 

Isso corresponde a 22,38% do que deveria existir; 

• Em relação aos 9,96% da área de APP, as áreas com passivos da cobertura 

florestal atingem 7,73%, ou seja 2,23% existem de forma adequada; 

• As áreas com passivos de cobertura florestal para a RL no município chegam a 

15,59% e estão localizadas por todas as propriedades; 

• Das 2.207,52 ha de área de RL, o município possui 487,2 ha; Isso corresponde a 

4,41% dos 20% estabelecido na lei, mesmo já considerando a concessão legal 

para as propriedades menores que 30 hectares.  

• No município existem 81,1% de propriedades que podem considerar a área de 

APP como RL, segundo concessão legal para as propriedades menores que 30 

hectares; 

• A situação sócio-econômica pode ser considerada no momento da implantação 

de um plano de reflorestamento ambiental, sendo que o fator renda mostrou ser 

o mais relevante para condicionar as ações, mas outros fatores devem ser 

analisados conjuntamente aos aspectos sociais e econômicos, tais como, a 

declividade, a fiscalização, o número de nascentes, etc.; 

• Os locais mais indicados para plantio de RL no município estão condicionados 

aos fatores físicos, principalmente à declividade e números de nascentes; 

• As microbacias Córregos dos Correias e Mato Dentro devem receber maior 

incentivo para recuperar suas áreas ambientais, pois nelas foram localizadas as 

áreas mais adequadas para o planto da RL. 

O que levou a realização deste trabalho foi o desejo de criar, para o Município de 

Engenheiro Coelho-SP, informações atuais para um plano de intervenção ambiental em 

relação às áreas, de preservação APP e RL. Fazendo o levantamento dessas áreas e 

também condicionando informações sobre a situação sócio-econômica dos proprietários 
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rurais para que estas informações facilitem a aprovação de projetos junto aos órgãos 

ambientais, governamentais ou não, que possam viabilizar ações em relação a estas 

áreas. 

Sendo assim, os programas e políticas de implantação da APP e da adequação 

da RL devem buscar, além de um maior controle e punição daqueles que não respeitam 

a legislação, a integração com outras medidas, como programas de educação para o 

produtor rural, com enfoque nos princípios da agroecologia e no retorno econômico que 

o manejo adequado dessas áreas poderá trazer.  

Para a implantação e conservação das áreas de preservação ambiental, também 

é necessário que o agricultor compreenda a importância dessas áreas para a 

manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos. Porém, é bom lembrar que 

o governo e a sociedade precisam fazer sua parte, baseando-se, para isso, no 

pressuposto que a conservação custa tempo e dinheiro dos agricultores, e que estes 

dependem de orientação técnica e apoio financeiro para adotarem práticas mais reais 

em suas propriedades.  

Considerando-se que as políticas agrícolas, ambientais e econômicas não 

podem estar em conflito, e que os agricultores e economistas devem, cada vez mais, 

trabalharem juntos em direção ao objetivo comum de produzir alimentos sem 

comprometer os recursos naturais, as áreas de preservação permanente (APP e RL) 

tornam-se um imprescindível instrumento de gestão ambiental local e regional e um 

indicador de sustentabilidade da paisagem rural.  

No entanto, em decorrência a diversos fatores, alguns dos quais identificados 

neste estudo, a atitude favorável em relação a estas áreas devem possibilitar ao 

governo municipal ações mais concretas. Parcerias entre o poder público e privado 

podem facilitar essas ações. 

 Os possíveis benefícios advindos da existência das áreas de preservação 

permanente em relação aos serviços ambientais descritos na parte teórica do trabalho, 

como, manutenção dos recursos hídricos, conservação do solo e da biodiversidade, 

amenização do aquecimento global, das fontes difusas de poluição, condicionando 

conforto térmico e possibilitando locais de recreação e lazer, pode ser considerada 

parte importante no momento de informar a comunidade sobre a importante de 
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recuperar e manter as áreas naturais. Locais preservados possivelmente exercem 

influências no equilíbrio dos ciclos naturais, mas independente disso, a relação entre o 

plano de intervenção das áreas de APP e RL do município, possibilitaria aos produtores 

sua legalidade quanto às leis ambientais que legislam sobre essas áreas. 

            O estudo não contou com muitos pontos de delimitação, mas ressaltamos aqui a 

não existência de ortofoto mais recente da região. Porém, o uso do programa de SIG - 

TNT MIPs fez a diferença para as interpretações e vetorização das áreas para estudo e 

diagnóstico. Os mapas gerados localizaram as áreas com passivos de cobertura 

vegetal dentro do limite estipulado por lei para as áreas de APP e indicou os locais mais 

aceitáveis para o plantio da RL. Estas informações possibilitam aos responsáveis por 

estas áreas uma orientação e ao mesmo tempo organiza o plano de intervenção para a 

criação de corredores florestais no município. 

             Por fim, diante dos levantamentos realizados, espera-se que outros trabalhos 

surjam em conseqüência deste, e possam viabilizar parcerias entre o poder público 

municipal, estadual, federal, instituições privadas e a comunidade local, possibilitando 

ações concretas para a adequação das áreas de preservação permanente e reserva 

legal em todo o município de Engenheiro Coelho-SP. 
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ANEXO A: Questionário para propriedades médias 

CÓDIGO- PMG __ __ __ __ __ LAT.___________________/ LONG._____________________

QUESTIONÁRIO PARA PROPRIEDADES MÉDIAS

1- Informações Iniciais  

Data da entrevista: ___/___/2007          Horário de Início (24h):_____H_____M 

1.1 Nome do Entrevistado: _____________________________________________________________________ 

1.2 Nome do Proprietário: ______________________________________________________________________ 

1.2 Sexo do entrevistado:           Masculino          Feminino 

1.3 CPF: ________________________________________________ 

1.4 Estado civil__________________________________________ 

2- Condições de Moradia na Propriedade 

2.1 Aonde reside atualmente _________________________________________           

2.2 Aonde residia há 5 anos 

  Neste município, na área urbana. Bairro: _______________________ 

  Neste município, na área rural. Bairro/distrito___________________ 

 Em outro município, mesmo Estado. Município: __________________________/ São Paulo 

 Em outro Estado (UF). Município__________________________________ / Estado (UF) _______________ 

 Neste mesmo local  

2.3 Local de origem_________________________________________ 

2.4 Possui outra residência 

Sim                      Não  

2.5 Tamanho da propriedade:  

   ______________ Alqueires (24.000m2)                              _______________Hectares (10.000m2) 

2.6 Existem outras famílias que moram na área da propriedade?    Sim                      Não 
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3- Infra-estrutura 

3.2 A propriedade possui eletricidade?                                                    Sim                              Não 

3.3 A residência possui: 

TV Colorida    Quantas___________     TV Preto e branco   Quantas______________ 

Rádio                       Telefone Fixo                      Celular                    Quantos celulares?____________ 

3.4 O acesso à propriedade é asfaltado?                                                  Sim                              Não 

3.5 Existe linha de ônibus que passa perto da propriedade?                   Sim                              Não 

3.6 Quantas vezes passa o ônibus por dia? ______________________________ 

3.6 Há uma boa relação com os vizinhos?                                              Sim                              Não 

3.7 - Qual é o valor de energia elétrica gasta em média por mês?______________KWA ou R$__________ 

3.8 - Tipo de esgoto 

Qual é o destino do esgoto de sua residência? 

  Rede pública                              Liberação a céu aberto 

 Fossa negra                                 Outro               Qual? ____________________________ 

3.9 – Destino do lixo 

Qual é o destino do lixo de sua residência? 

  Coleta pública                                 Céu aberto 

 Fossa                                                Entrega particular no lixão do município 

 Queima 

 Outro                 Qual?_____________________________ 

3.10 – Sua residência possui microcomputador 

 Sim        Quantos?__________     Não  
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Esse microcomputador é usado para acessar a internet?      

 Sim        Quantos?_________________ 

 Não 

3.14 - Transporte particular 

Quais são os meios de transporte particular usados pela sua família? 

 Automóvel               Quantos?____________ 

 Moto                        Quantos?____________ 

 Bicicleta                   Quantos?____________ 

 Trator                       Quantos?____________ 

 Outros                       Quais?______________ 

4- Característica Familiar 

4.1 - Renda 

 1 a 3 salários                          5 a 10 salários 

 3 a 5 salários                          acima de 10 salários 

4.2 A renda é oriunda da propriedade?    Sim                      Não 

4.3 Qual a origem da outra renda: __________________________________________ 

4.4 O que é produzido na propriedade? (Tabela 1 e 2) 

4.5 - Identificação e Escolaridade (Tabela 3) 

5- Percepção ambiental 

5.1 Há alguma mata/floresta na propriedade? 

 Sim                        Não                              Não sei 

5.2 Gostaria de substituir a mata por outra coisa (uma lavoura, pasto...)? 
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 Sim                        Não                             Por quê?____________________________________________ 

5.3 Já plantou floresta nativa? 

 Sim                        Não                             Por quê?____________________________________________ 

5.4 Já plantou floresta de eucaliptos ou pinos? 

 Sim                        Não                             Por quê?____________________________________________ 

5.5 Deveria plantar mais árvores na propriedade? 

 Sim                        Não                             Por quê?____________________________________________ 

5.6 Você ajudaria na conservação de áreas naturais? 

 Sim                        Não    

6- Recursos hídricos 

6.1 De onde vem a água usada em sua propriedade? 

  Rio 

 Poço freático (cacimba) 

 Poço artesiano 

 Lagoa ou açude 

6.2 Há nascente/ minas d’água / rio / lago na propriedade? 

 Sim                        Não    

6.3 Existem dentro da propriedade, áreas protegidas por lei para proteção da natureza? 

 Sim                        Não                              Não sei 

6.4 Sabe qual é a largura da faixa na beira de rios/nascentes/lagos que é determinada por lei para proteção da 

natureza? 

 Sim                       Qual deve ser a medida?_____________ 

 Não     
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6.5 Essas áreas recebem nomes específicos? 

 Sim                       Quais?____________________________________________________________________ 

 Não                         Não sei 

6.6 Nessas áreas protegidas por lei para proteção da natureza pode-se: 

 Plantar árvores 

 Cultivar lavoura 

 Retirar algumas árvores 

 Usar como pasto para poucos animais 

 Não pode ser usada 

 Outro uso                Qual?__________________________________________________________________ 

6.7 Para quem se pede autorização para usar essas áreas: 

 IBAMA 

 INCRA 

 ITESP 

 DPRN 

 Polícia Florestal 

 Prefeitura Municipal 

 Não sei 

6.8 Sabe o tamanho da área protegida por lei da propriedade? 

 Sim        Qual é a medida: _______________                Não  sei 

6.9 Além da mata do córrego, sabe se existe outra mata ou Reserva Legal na Propriedade? 

 Sim         Qual é a medida: ______________                 Não sei                  Não tem córrego 
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6.10 Se existe APP e Reserva Legal, sabe se está: 

 Averbada (Está na escritura)             Não Averbada                           Não sei 

 

Horário de final (24h): _____H_____M 

Propriedade vizinha de Reserva ou APP?  Sim  Não 

Foi um bom entrevistado?  Sim  Não 



 Produtividade da Propriedade – última safra – Vegetal  

 

 Produtividade da Propriedade –Animal   

 

 

 

 

 

Produto Unidade Caixa Área Cultivada Produção Total Produção 
Vendida 

Produção  
Consumida 

Produção 
 Estocada 

Valor por  
Unidade 

1.         

2.         

3         

Tipo de animal Cabeças Área Cultivada Produção Total Produção 
Vendida 

Produção Consumida Valor por cabeça 

1.       

2.       

3       
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 Características Sócio-Educacional  

Sexo Idade Parentesco Estado Civil Natural de (município/estado) Escolaridade Estuda atualmente? Trabalha 
atualmente? 

Reside na  
propriedade? 

( )M  ( )F  Chefe    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  Cônjuge    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  1º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  2º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  3º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  4º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  5º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  6º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  7º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 
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ANEXO B- Questionário aplicado nas propriedades pequenas e de lazer 

 

CÓDIGO- PPL __ __ __ __ __ 

LAT.___________________/ LONG._____________________ 

QUESTIONÁRIO PARA PROPRIEDADES PEQUENAS E DE LAZER  

1- Informações Iniciais  

Data da entrevista: ___/___/2007          Horário de Início (24h):_____H_____M 

1.1 Nome do Entrevistado: _____________________________________________________________________ 

1.2 Sexo do entrevistado:              Masculino            Feminino 

1.3 CPF: ________________________________________________ 

1.4 Estado civil__________________________________________ 

2- Condições de Moradia na Propriedade 

2.1 Aonde reside atualmente _________________________________________           

2.2 Aonde residia há 5 anos 

  Neste município, na área urbana. Bairro: _______________________ 

  Neste município, na área rural. Bairro/distrito___________________ 

 Em outro município, mesmo Estado. Município: __________________________/ São Paulo 

 Em outro Estado (UF). Município__________________________________ / Estado (UF) _______________ 

 Neste mesmo local  

2.3 Local de origem_________________________________________ 

2.4 Possui outra residência                    Sim                      Não         Local: ____________________________ 

2.5 Tamanho da propriedade: _________________________ 

2.6 Existem outras famílias que moram na área da propriedade?    Sim                      Não 

RESPONDA SE FOR PROPRIEDADE UTILIZADA PARA LAZER 
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2.7 Com que freqüência a propriedade é usada para lazer? 

2.8 Qual é a média de pessoas na propriedade quando ela é usada para o lazer? 

3- Infra-estrutura 

3.1 A propriedade possui água tratada?                                                   Sim                              Não 

3.2 A propriedade possui eletricidade?                                                    Sim                              Não 

3.3 A residência possui: 

TV   Quantas?______      TV Colorida    Quantas?_______       TV Preto e branco   Quantas?__________       

Celular    Quantos celulares?____________            Rádio    Quantos?________  

Telefone fixo                                

3.4 O acesso à propriedade é asfaltado?                                                  Sim                              Não 

3.5 Existe linha de ônibus que passa perto da propriedade?                   Sim                              Não 

3.6 Há uma boa relação com os vizinhos?                                              Sim                              Não 

3.7 - Qual é o valor de energia elétrica gasta em média por mês?______________KWA ou R$__________ 

3.8 - Tipo de esgoto 

Qual é o destino do esgoto de sua residência? 

  Rede pública                              Liberação a céu aberto 

 Fossa negra                                 Outro               Qual? ____________________________ 

3.9 – Destino do lixo 

Qual é o destino do lixo de sua residência? 

  Coleta pública                                 Céu aberto 

 Fossa                                                Entrega particular no lixão do município 

 Outro                 Qual?_____________________________ 



122 

 

3.10 -  Sua residência possui microcomputador 

 Sim        Quantos?_________________                       Não 

Esse microcomputador é usado para acessar a internet?      

 Sim        Quantos?_________________ 

 Não 

3.13 - Transporte público 

Existe transporte coletivo próximo à propriedade? 

 Sim        Quantas vezes passa por dia?_________________ 

 Não 

3.14 - Transporte particular 

Quais são os meios de transporte particular usados pela sua família? 

 Automóvel               Quantos?____________ 

 Moto                        Quantos?____________ 

 Bicicleta                   Quantos?____________ 

 Outros                       Quais?______________ 

4- Característica Familiar 

4.1 - Renda 

 1 a 3 salários                          5 a 10 salários 

 3 a 5 salários                          acima de 10 salários 

4.2 A renda é oriunda da propriedade?    Sim                      Não 

4.3 Qual a origem da outra renda: __________________________________________ 

4.4 O que é produzido na propriedade?  
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4.5 - Identificação e Escolaridade (Tabela 1) 

5- Percepção ambiental 

5.1 Há alguma mata/floresta na propriedade? 

 Sim                        Não                              Não sei 

5.2 Gostaria de substituir a mata por outra coisa (uma lavoura, pasto...)? 

 Sim                        Não                             Por quê?____________________________________________ 

5.3 Já plantou floresta nativa? 

 Sim                        Não                             Por quê?____________________________________________ 

5.4 Já plantou floresta de eucaliptos ou pinos? 

 Sim                        Não                             Por quê?____________________________________________ 

5.5 Deveria plantar mais árvores na propriedade? 

 Sim                        Não                             Por quê?____________________________________________ 

5.6 Você ajudaria na conservação de áreas naturais? 

 Sim                        Não    

6- Recursos hídricos 

6.1 De onde vem a água usada em sua propriedade? 

  Rio 

 Poço freático (cacimba) 

 Poço artesiano 

  Lagoa ou açude 

6.2 Há nascente/ minas d’água / rio / lago na propriedade? 

 Sim                        Não    
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6.3 Existem dentro da propriedade, áreas protegidas por lei para proteção da natureza? 

 Sim                        Não                              Não sei 

6.4 Sabe qual é a largura da faixa na beira de rios/nascentes/lagos que é determinada por lei para proteção da 

natureza? 

 Sim                       Quais?____________________________________________________________________ 

 Não     

6.5 Essas áreas recebem nomes específicos? 

 Sim                       Quais?____________________________________________________________________ 

 Não                         Não sei 

6.6 Nessas áreas protegidas por lei para proteção da natureza pode-se: 

 Plantar árvores 

 Cultivar lavoura 

 Retirar algumas árvores 

 Usar como pasto para poucos animais 

 Cultivar em baixo das árvores 

 Não pode ser usada 

 Outro uso                Qual?__________________________________________________________________ 

6.7 Para quem se pede autorização para usar essas áreas: 

 IBAMA 

 INCRA 

 ITESP 

 DPRN 
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 Polícia Florestal 

 Prefeitura Municipal 

 Não sei 

6.8 Sabe o tamanho da APP da propriedade? 

 Sim                        Não                              Não tem 

6.9 Sabe se existe Reserva Legal na Propriedade? 

 Sim                        Não                              Não tem 

6.10 Se existe APP e Reserva Legal, sabe se está: 

 Averbada                   Não Averbada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sexo Idade Parentesco Estado Civil Natural de (município/estado) Escolaridade Estuda atualmente? Trabalha 
atualmente? 

Reside na  
propriedade? 

( )M  ( )F  Chefe    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  Cônjuge    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  1º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  2º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  3º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  4º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  5º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  6º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  7º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  8º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  9º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  10º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 
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ANEXO C- Questionário aplicado nos loteamentos 

 

CÓDIGO- PL __ __ __ __ __ 

LAT.___________________/ LONG._____________________ 

QUESTIONÁRIO PARA MORADORES DE LOTEAMENTO PRÓXIMO A ÁREA DE RESERVA 

1- Informações Iniciais 

Data da entrevista: ___/___/2007          Horário de Início (24h):_____H_____M 

1.1 Nome do Entrevistado: _____________________________________________________________________ 

1.2 Sexo do entrevistado:              Masculino            Feminino 

1.3 CPF:________________________________________________ 

1.4 Estado civil___________________________________________ 

1.5 Há quanto tempo mora neste local__________________________ 

2- Condições de Moradia 

2.1 Em relação à moradia 

Própria                                   Quitada                    Financiada          Cedida                                                     

Alugada                                  Qual é o valor do aluguel? 

2.2 Aonde residia há 5 anos 

  Neste município, na área urbana. Bairro: _______________________ 

  Neste município, na área rural. Bairro/distrito___________________ 

 Em outro município, mesmo Estado. Município: __________________________/ São Paulo 

 Em outro Estado (UF). Município__________________________________ / Estado (UF)_______________ 

 Neste mesmo local (neste loteamento) 

3- Infra-estrutura  

3.1 O bairro possui água tratada?                                      Sim                              Não 
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3.2 O bairro possui coleta de lixo?                                    Sim                              Não 

3.3 A rua da residência possui coleta de lixo?                  Sim                              Não 

3.4 O bairro possui eletricidade?                                       Sim                              Não 

3.5 A residência possui: 

TV Colorida    Quantas___________     TV Preto e branco   Quantas______________________ 

Rádio                       Telefone Fixo                      Celular                    Quantos celulares?____________ 

3.6 A rua possui asfalto?                                                  Sim                              Não 

3.7 A rua possui arborização?                                          Sim                              Não 

3.8 - Abastecimento de água: 

De onde vem a água que abastece sua residência? 

 Rede pública       Poço 

 Outra                                                          Qual?_______________________________ 

Qual é o valor de água gasto em  média por mês?     ___________/m3 ou R$_________ 

3.9 - Energia elétrica 

Sua residência esta abastecida com energia elétrica? 

 Sim        Não 

Qual é o valor de energia elétrica gasta em média por mês?______________KWA ou R$__________ 

3.10 - Tipo de esgoto 

Qual é o destino do esgoto de sua residência? 

  Rede pública                                          Fossa negra                   Liberação a céu aberto 

 Outro               Qual? ____________________________ 

3.11 – Destino do lixo 
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Qual é o destino do lixo de sua residência? 

  Coleta pública                                 Céu aberto 

 Fossa                                                Entrega particular no lixão do município 

 Outro                 Qual?_____________________________ 

3.12 – Sua residência possui microcomputador 

 Sim        Quantos?_________________     Não 

Esse microcomputador é usado para acessar a internet?      

 Sim        Quantos?_________________     Não 

3.13 - Transporte público 

Existe transporte coletivo no bairro? 

 Sim        Quantas vezes passam no bairro por dia?_________________    Não 

3.14 - Transporte particular 

Quais são os meios de transporte particular usados pela sua família? 

 Automóvel               Quantos?____________ 

 Moto                        Quantos?____________ 

 Bicicleta                   Quantos?____________ 

 Outros                       Quais?______________ 

4- Característica Familiar 

4.1 - Renda 

 1 a 3 salários                          5 a 10 salários 

 3 a 5 salários                          acima de 10 salários 

4.2 - Identificação e Escolaridade (Tabela 1) 
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5- Percepção ambiental 

5.1 Próximo ao bairro possui floresta ou bosque?                                           Sim                              Não 

5.2 Qual seria o melhor uso da mata próxima ao bairro para os moradores?  

____________________________________________________________________________________________ 

5.3 Se precisasse de sua ajuda para conservar a mata você contribuiria?       Sim                              Não 

5.4 Quais são os pontos positivos e negativos de se ter uma mata próximo ao bairro? 

Pontos Positivos: 

Pontos Negativos: 

Horário de final (24h):_____H_____M 

Propriedade vizinha de Reserva ou APP?  Sim  Não 

Foi um bom entrevistado?  Sim  Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sexo Idade Parentesco Estado Civil Natural de (município/estado) Escolaridade Estuda atualmente? Trabalha 
atualmente? 

Reside na  
propriedade? 

( )M  ( )F  Chefe    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  Cônjuge    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  1º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  2º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  3º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  4º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  5º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  6º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  7º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  8º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  9º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 

( )M  ( )F  10º Filho    ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N ( ) S     ( ) N 
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ANEXO D - Classificação dos Recursos Hídricos (CONAMA) 

De acordo como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no uso das 

atribuições que lhe confere o art. 70, inciso IX, do decreto 88.351, de 10 de junho de 

1983, e o que estabelece a Resolução/Conama/n0 003, de 05 de junho de 1984, 

estabeleceu a seguinte classificação das águas doces, salobras e salinas do Território 

Nacional, de acordo com a Resolução nº 20, de 18 de junho de 1986 (Diário Oficial, 

seção 1, 30/07/1986, p. 11356 – 11360). A seguir está toda a classificação. 

Águas doces 
Classe Especial- águas destinadas:  

ao abastecimento doméstico sem prévia ou com simples desinfecção. 

a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas 

 

Classe 1 - águas destinadas: 

ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado; 

à proteção das comunidades aquáticas; 

à recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho); 

à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película. 

à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

Classe 2 – águas destinadas: 

ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

à proteção das comunidades aquáticas: 

à recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho); 

à irrigação de hortaliças e plantas frutíferas; 

à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

Classe 3 – águas destinadas: 

ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional; 

à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

à dessedentação de animais. 
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Classe 4- águas destinadas: 

à navegação; 

à harmonia paisagística; 

aos usos menos exigentes. 

Águas salinas 
Classe 5 – águas destinadas: 

à recreação de contato primário; 

à proteção das comunidades aquáticas; 

à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

Classe 6 – águas destinadas: 

à navegação comercial 

à harmonia paisagística; 

à recreação de contato secundário. 

Águas salobras 
Classe 7 – águas destinadas: 

à recreação de contato primário; 

à proteção das comunidades aquáticas; 

à criação natural ou/e intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação 

humana. 

Classe 8 – águas destinadas: 

à navegação comercial; 

à proteção das comunidades aquáticas; 

à recreação de contato secundário. 

Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições: 

Águas Doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰. 

Águas Salobras: águas com salinidade variando entre 0,5 e 30 ‰. 

Águas Salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰. 

 

 

 



134 

 

ANEXO E – Tabela 8 - Média da declividade das três microbacias do Município 
       GUAIQUICA  CORREIAS MATO DENTRO 

Declividade  Count 
Area 
(km2)  Declividade  Count Area (m2)

Cell 
Value Count  Area (m2) 

0  85  0.657  0  7  54099.95 0  7  54100.2727 
1  451  3.4861  1  36  278228.3 1  14  108200.5453
2  745  5.7587  2  77  595099.5 2  29  224129.701 
3  952  7.3588  3  124  958342  3  34  262772.7529
4  1105  8.5414  4  177  1367956  4  38  293687.1944
5  1121  8.6651  5  158  1221113  5  38  293687.1944
6  957  7.3974  6  188  1452970  6  53  409616.3501
7  865  6.6863  7  195  1507070  7  45  347787.4671
8  651  5.0321  8  202  1561170  8  64  494631.0643
9  497  3.8417  9  233  1800756  9  87  672389.103 
10  266  2.0561  10  234  1808484  10  89  687846.3237
11  142  1.0976  11  275  2125355  11  107  826961.3106
12  74  0.572  12  247  1908956  12  122  942890.4663
13  31  0.2396  13  253  1955327  13  133  1027905.18 
14  22  0.1701  14  184  1422056  14  140  1082005.453
15  8  0.0618  15  194  1499342  15  114  881061.5832
16  3  0.0232  16  156  1205656  16  105  811504.0898
17  5  0.0386  17  130  1004713  17  86  664660.4926

99.2 < 12%  18  97  749670.8 18  50  386430.519 
   0.8 > 12%  19  63  486899.6 19  39  301415.8048

       20  63  486899.6 20  34  262772.7529
       21  30  231856.9 21  25  193215.2595
       22  33  255042.6 22  16  123657.7661
       23  25  193214.1 23  12  92743.3245 
       24  14  108199.9 24  12  92743.3245 
       25  9  69557.08 25  6  46371.6623 
       26  5  38642.82 26  11  85014.7142 
       27  5  38642.82 27  10  77286.1038 
       28  1  7728.565 28  10  77286.1038 
       29  2  15457.13 29  4  30914.4415 
       33  2  15457.13 30  2  15457.2208 
       36  1  7728.565 31  1  7728.6104 
       62.9 < 12%  32  3  23185.8311 
         7.1 > 12%  33  3  23185.8311 
             34  1  7728.6104 
             36  2  15457.2208 
             37  1  7728.6104 
             39  1  7728.6104 
             40  2  15457.2208 
             43  1  7728.6104 
             46.9 < 12% 
                  53.1 > 12% 



 

Anexo F: Tabela 9 -  Informações sobre as áreas de APP, RL e percentuais para recuperação em propriedades 
menores que 30 hectares. 

UPA ÁREA 
20% = 

RL 
RL 

EXISTENTE 
APP C/ 
MATA APP S/ MATA 

APP C/ 
USO 

ÁREA PASSIVA-
RL 

ÁREA PASSIVA- 
TOTAL 

APP S/ MATA +RL MICROBACIA
F385 14,62 2,92 0,27 2,65 1,35 0,24 0,00 1,35 ÁREA EXT. 
F387 24,96 4,99 1,10 4,30 1,31 0,52 0,00 1,31 ÁREA EXT. 
F388 23,66 4,73 0,94 5,19 3,10 0,44 0,00 3,10 ÁREA EXT. 
F389 2,14 0,43 0,00 0,13 0,34 0,34 0,00 0,34 ÁREA EXT. 
F390 0,86 0,17 0,00 0,14 0,17 0,17 0,00 0,17 ÁREA EXT. 
F391 1,07 0,21 0,00 0,08 0,55 0,55 0,00 0,55 ÁREA EXT. 
F392 21,20 4,24 0,00 0,00 0,62 0,45 3,62 4,24 ÁREA EXT. 
F393 0,73 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 ÁREA EXT. 
F394 0,71 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 ÁREA EXT. 
F395 0,75 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 ÁREA EXT. 
F396 0,88 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 ÁREA EXT. 
F397 1,53 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,31 ÁREA EXT. 
F401 29,62 5,92 0,16 2,49 1,85 0,44 1,43 3,28 ÁREA EXT. 
F404 15,98 3,20 0,43 1,75 0,26 0,03 0,75 1,01 ÁREA EXT. 
F409 4,28 0,86 0,45 0,48 1,12 0,00 0,00 1,12 ÁREA EXT. 
F410 10,27 2,05 0,89 2,24 0,71 0,00 0,00 0,71 ÁREA EXT. 
F412 30,00 6,00 0,00 1,32 0,00 0,00 4,68 4,68 ÁREA EXT. 

TOTAL 183,26 36,65 4,23 20,77 11,39 3,18 0,27 11,66 ÁREA EXT. 
F100 26,96 5,39 1,00 1,88 4,40 0,28 0,00 4,40 CORREIAS 
F103 12,58 2,52 1,08 0,94 0,05 0,00 0,45 0,49 CORREIAS 
F104 8,20 1,64 0,33 1,85 0,24 0,15 0,00 0,24 CORREIAS 
F105 12,89 2,58 0,00 2,13 1,91 1,49 0,00 1,91 CORREIAS 
F108 4,23 0,85 0,08 0,04 0,00 0,00 0,72 0,72 CORREIAS 
F109 4,45 0,89 0,30 0,27 0,08 0,07 0,25 0,33 CORREIAS 
F60 8,30 1,66 0,00 1,90 1,86 0,00 0,00 1,86 CORREIAS 
F61 9,77 1,95 0,07 0,87 4,57 0,23 0,00 4,57 CORREIAS 
F62 21,11 4,22 0,84 0,66 0,97 0,20 1,76 2,73 CORREIAS 
F63 2,60 0,52 0,07 0,32 1,09 0,19 0,00 1,09 CORREIAS 
F64 3,36 0,67 0,12 0,37 1,10 0,39 0,00 1,10 CORREIAS 
F67 9,14 1,83 0,42 0,07 0,31 0,00 1,03 1,34 CORREIAS 
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F68 11,07 2,21 0,00 0,37 1,57 0,01 0,28 1,85 CORREIAS 
F69 23,79 4,76 0,25 0,22 1,58 0,33 2,71 4,29 CORREIAS 
F70 15,15 3,03 0,00 0,38 0,37 0,19 2,28 2,65 CORREIAS 
F71 10,30 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 2,06 CORREIAS 
F72 10,21 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 2,04 2,04 CORREIAS 
F73 7,54 1,51 0,35 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 CORREIAS 
F74 20,19 4,04 0,16 0,17 0,35 0,00 3,36 3,71 CORREIAS 
F75 10,05 2,01 0,00 0,05 0,52 0,00 1,44 1,96 CORREIAS 
F76 12,49 2,50 0,00 0,39 1,21 0,55 0,90 2,11 CORREIAS 
F77 22,21 4,44 0,23 0,00 0,96 0,00 3,26 4,21 CORREIAS 
F79b 1,84 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,37 CORREIAS 
F80 18,09 3,62 2,15 0,24 0,03 0,00 1,20 1,23 CORREIAS 
F81a 11,80 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 2,36 CORREIAS 
F81b 3,30 0,66 0,22 0,09 0,26 0,00 0,09 0,35 CORREIAS 
F82 7,91 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,58 CORREIAS 
F83 14,86 2,97 0,00 0,00 1,06 0,22 1,91 2,97 CORREIAS 
F84 15,52 3,10 0,00 0,49 0,38 0,33 2,24 2,62 CORREIAS 
F85 23,46 4,69 0,00 0,77 1,07 0,16 2,86 3,93 CORREIAS 
F86 6,31 1,26 0,00 0,40 0,70 0,00 0,16 0,86 CORREIAS 
F87 26,49 5,30 0,78 1,31 1,57 0,33 1,64 3,21 CORREIAS 
F88 9,55 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1,91 1,91 CORREIAS 
F89 21,91 4,38 2,56 1,17 1,99 0,02 0,00 1,99 CORREIAS 
F90 16,82 3,36 0,00 0,00 0,41 0,01 2,95 3,36 CORREIAS 
F91 21,53 4,31 0,20 0,30 0,38 0,06 3,43 3,81 CORREIAS 
F92 22,85 4,57 1,97 2,46 0,50 0,07 0,00 0,50 CORREIAS 
F93 21,83 4,37 1,23 2,60 1,04 0,25 0,00 1,04 CORREIAS 
F94 22,25 4,45 1,52 1,13 1,13 0,02 0,67 1,80 CORREIAS 
F95 22,30 4,46 1,31 0,99 0,44 0,00 1,72 2,16 CORREIAS 
F96 10,99 2,20 0,60 1,05 0,11 0,00 0,43 0,54 CORREIAS 
F97 25,33 5,07 0,34 3,64 1,16 1,15 0,00 1,16 CORREIAS 
F98 14,05 2,81 0,04 1,75 1,59 0,01 0,00 1,59 CORREIAS 
F99 10,07 2,01 0,04 1,22 0,92 0,26 0,00 0,92 CORREIAS 
F110 6,78 1,36 0,10 0,70 0,41 0,31 0,15 0,56 CORREIAS 
F111 1,44 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 CORREIAS 
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F114 3,79 0,76 0,01 0,11 0,71 0,00 0,00 0,71 CORREIAS
F115 3,65 0,73 0,00 0,00 0,48 0,00 0,25 0,73 CORREIAS
F116 4,03 0,81 0,00 0,00 0,39 0,00 0,42 0,81 CORREIAS
F117 3,55 0,71 0,00 0,00 0,39 0,00 0,32 0,71 CORREIAS
F118 0,97 0,19 0,00 0,00 0,05 0,00 0,15 0,19 CORREIAS
F119 3,63 0,73 0,00 0,00 2,05 0,00 0,00 2,05 CORREIAS
F120 24,29 4,86 0,51 2,43 1,15 0,43 0,77 1,92 CORREIAS
F123 7,26 1,45 0,54 0,12 0,50 0,00 0,29 0,79 CORREIAS
F124 27,29 5,46 0,52 0,25 0,79 0,00 3,91 4,69 CORREIAS
F125 13,36 2,67 0,15 0,01 1,45 0,00 1,07 2,52 CORREIAS
F126 13,80 2,76 0,00 0,00 2,25 0,00 0,51 2,76 CORREIAS
F127 14,25 2,85 1,19 0,00 1,76 0,00 0,00 1,76 CORREIAS
F128 24,15 4,83 0,00 0,10 2,07 0,13 2,66 4,73 CORREIAS
F129 13,79 2,76 1,55 2,39 0,55 0,17 0,00 0,55 CORREIAS
F130 6,67 1,33 0,00 0,00 0,51 0,00 0,83 1,33 CORREIAS
F131 5,76 1,15 0,35 0,35 0,00 0,00 0,46 0,46 CORREIAS
F132 8,79 1,76 0,00 0,00 0,80 0,00 0,96 1,76 CORREIAS
F133 8,25 1,65 0,04 0,00 0,21 0,00 1,40 1,61 CORREIAS
F135 14,62 2,92 0,26 0,00 0,05 0,00 2,62 2,66 CORREIAS
F136 14,91 2,98 0,00 0,27 0,84 0,33 1,88 2,72 CORREIAS
F139 27,89 5,58 0,00 0,30 5,28 0,00 0,00 5,28 CORREIAS
F140 27,65 5,53 0,43 4,11 4,80 0,61 0,00 4,80 CORREIAS
F141 27,87 5,57 0,16 1,58 4,40 4,06 0,00 4,40 CORREIAS
F142 27,62 5,52 0,76 2,06 7,99 6,29 0,00 7,99 CORREIAS
F143 6,65 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 1,33 CORREIAS
F144 4,70 0,94 0,26 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 CORREIAS
F145 11,81 2,36 0,00 0,42 0,23 0,16 1,72 1,94 CORREIAS
F47 12,14 2,43 0,00 0,18 0,16 0,11 2,09 2,25 CORREIAS
F48 5,68 1,14 0,24 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 CORREIAS
F49 18,87 3,77 0,92 0,50 0,36 0,36 2,00 2,36 CORREIAS
F50 12,90 2,58 0,98 0,14 0,61 0,34 0,86 1,47 CORREIAS
F51 13,99 2,80 0,08 0,41 1,41 0,01 0,89 2,30 CORREIAS
F52 3,15 0,63 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,73 CORREIAS
F53 4,89 0,98 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 1,39 CORREIAS
F54 9,27 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 1,85 CORREIAS
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F55 13,71 2,74 0,01 0,01 2,81 0,00 0,00 2,81 CORREIAS 
F56 17,24 3,45 0,00 0,00 1,24 0,00 2,21 3,45 CORREIAS 
F57 10,44 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09 2,09 CORREIAS 
F58 26,77 5,35 0,17 1,11 4,78 0,00 0,00 4,78 CORREIAS 
TOTAL 1123,92 224,78 27,45 49,99 91,39 20,27 55,96 147,34 CORREIAS 
F146 24,58 4,92 0,25 0,72 0,97 0,07 2,97 3,94 GUAIQUICA 
F147 15,35 3,07 0,03 0,24 1,59 0,95 1,21 2,80 GUAIQUICA 
F148 11,91 2,38 0,25 0,47 0,01 0,00 1,65 1,67 GUAIQUICA 
F149 17,13 3,43 0,02 0,10 1,32 1,14 1,99 3,31 GUAIQUICA 
F150 17,91 3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 3,58 GUAIQUICA 
F151a 11,38 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 2,28 GUAIQUICA 
F151b 4,37 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 GUAIQUICA 
F153 14,93 2,99 0,19 0,71 0,34 0,07 1,74 2,08 GUAIQUICA 
F154 4,29 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,86 GUAIQUICA 
F155 12,52 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 GUAIQUICA 
F156 16,67 3,33 0,66 0,83 0,70 0,42 1,14 1,85 GUAIQUICA 
F160 11,27 2,25 0,10 0,11 0,00 0,00 2,05 2,05 GUAIQUICA 
F161 4,05 0,81 0,10 0,15 1,49 0,00 0,00 1,49 GUAIQUICA 
F162 3,13 0,63 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GUAIQUICA 
F163 2,26 0,45 0,19 0,00 0,00 0,00 0,26 0,26 GUAIQUICA 
F164 1,56 0,31 0,00 0,00 0,12 0,00 0,20 0,31 GUAIQUICA 
F165 1,79 0,36 0,00 0,01 0,07 0,00 0,28 0,35 GUAIQUICA 
F166 7,15 1,43 0,00 0,13 0,50 0,00 0,80 1,30 GUAIQUICA 
F167 2,00 0,40 0,00 0,00 0,24 0,00 0,16 0,40 GUAIQUICA 
F168 21,08 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 4,22 GUAIQUICA 
F169 4,08 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 GUAIQUICA 
F170 12,03 2,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 2,41 GUAIQUICA 
F171 25,25 5,05 4,55 3,20 1,58 0,00 0,00 1,58 GUAIQUICA 
F172 26,52 5,30 0,00 0,00 0,38 0,00 4,92 5,30 GUAIQUICA 
F173 9,41 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 1,88 GUAIQUICA 
F174 13,79 2,76 0,00 0,64 0,18 0,00 1,94 2,12 GUAIQUICA 
F176 28,19 5,64 0,00 0,00 0,00 0,00 5,64 5,64 GUAIQUICA 
F178 9,69 1,94 0,87 0,23 0,04 0,00 0,80 0,84 GUAIQUICA 
F180 25,67 5,13 0,76 0,12 0,00 0,00 4,26 4,26 GUAIQUICA 
F181 27,31 5,46 0,97 0,24 0,00 0,00 4,25 4,25 GUAIQUICA 
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F182 4,48 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,90 GUAIQUICA 
F183 12,67 2,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 2,53 GUAIQUICA 
F186 13,42 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 2,68 GUAIQUICA 
F188 5,07 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 1,01 GUAIQUICA 
F190 22,33 4,47 0,09 0,00 0,21 0,01 4,16 4,38 GUAIQUICA 
F191 21,97 4,39 0,10 0,00 0,13 0,00 4,17 4,30 GUAIQUICA 
F192 29,57 5,91 0,13 0,61 0,37 0,00 4,81 5,18 GUAIQUICA 
F193 29,42 5,88 0,24 1,29 0,54 0,07 3,82 4,36 GUAIQUICA 
F194 21,09 4,22 0,40 0,60 0,00 0,00 3,22 3,22 GUAIQUICA 
F195 26,25 5,25 0,00 0,44 0,00 0,00 4,81 4,81 GUAIQUICA 
F199 5,29 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1,06 1,06 GUAIQUICA 
F200 8,48 1,70 0,00 0,04 0,32 0,00 1,34 1,65 GUAIQUICA 
F202 19,27 3,85 0,66 0,07 0,00 0,00 3,13 3,13 GUAIQUICA 
F203 14,76 2,95 1,46 0,20 0,00 0,00 1,29 1,29 GUAIQUICA 
F204 14,45 2,89 0,58 0,43 0,00 0,00 1,88 1,88 GUAIQUICA 
F205 19,88 3,98 0,14 0,38 0,35 0,00 3,11 3,46 GUAIQUICA 
F206 8,73 1,75 0,13 0,12 0,10 0,00 1,40 1,50 GUAIQUICA 
F207 14,72 2,94 0,31 0,40 0,18 0,00 2,06 2,24 GUAIQUICA 
F208 24,93 4,99 1,03 0,37 0,00 0,00 3,59 3,59 GUAIQUICA 
F210 3,65 0,73 0,22 0,19 0,44 0,02 0,00 0,44 GUAIQUICA 
F212 3,42 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 GUAIQUICA 
F213 19,52 3,90 0,00 0,00 1,34 0,00 2,56 3,90 GUAIQUICA 
F214 22,52 4,50 0,00 0,49 1,53 0,09 2,48 4,01 GUAIQUICA 
F215 4,75 0,95 0,00 0,43 1,16 0,43 0,00 1,16 GUAIQUICA 
F216 4,51 0,90 0,00 0,13 2,56 2,46 0,00 2,56 GUAIQUICA 
F217 11,28 2,26 0,22 3,06 0,52 0,21 0,00 0,52 GUAIQUICA 
F218 1,87 0,37 0,00 0,26 0,54 0,22 0,00 0,54 GUAIQUICA 
F219 12,39 2,48 0,37 0,08 0,13 0,11 1,91 2,04 GUAIQUICA 
F220 22,60 4,52 1,32 1,24 0,14 0,00 1,82 1,96 GUAIQUICA 
F221 8,62 1,72 0,00 0,02 0,27 0,01 1,44 1,71 GUAIQUICA 
F222 4,73 0,95 0,00 0,18 0,10 0,00 0,67 0,77 GUAIQUICA 
F223 13,16 2,63 0,00 0,30 0,21 0,00 2,12 2,34 GUAIQUICA 
F224 7,34 1,47 0,00 0,11 0,25 0,00 1,11 1,35 GUAIQUICA 
F225 15,30 3,06 2,18 0,00 0,23 0,00 0,65 0,88 GUAIQUICA 
F226 12,27 2,45 0,02 0,00 0,16 0,00 2,27 2,43 GUAIQUICA 
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F266 3,37 0,67 0,00 0,13 0,01 0,00 0,54 0,54 GUAIQUICA 
F267 14,46 2,89 0,00 1,13 0,22 0,00 1,55 1,77 GUAIQUICA 

F227 9,44 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1,89 1,89 GUAIQUICA 
F228 13,27 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2,65 2,65 GUAIQUICA 
F231 28,66 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 5,73 5,73 GUAIQUICA 
F233 12,38 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 2,48 GUAIQUICA 
F234 23,42 4,68 0,00 0,71 0,11 0,00 3,87 3,98 GUAIQUICA 
F235 7,31 1,46 0,00 0,12 0,00 0,00 1,34 1,34 GUAIQUICA 
F236 10,75 2,15 0,00 0,04 0,01 0,01 2,11 2,11 GUAIQUICA 
F237 1,40 0,28 0,00 0,22 0,29 0,29 0,00 0,29 GUAIQUICA 
F238 7,07 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 1,41 GUAIQUICA 
F239 2,00 0,40 0,00 0,25 0,14 0,14 0,01 0,15 GUAIQUICA 
F240 4,70 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,94 GUAIQUICA 
F241 9,03 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 1,81 GUAIQUICA 
F242 4,28 0,86 0,12 0,71 0,22 0,06 0,00 0,22 GUAIQUICA 
F243 2,17 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 GUAIQUICA 
F244 2,61 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,52 GUAIQUICA 
F245 5,11 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 1,02 GUAIQUICA 
F246 5,16 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 1,03 GUAIQUICA 
F247 4,11 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 GUAIQUICA 
F248 2,56 0,51 0,08 0,40 0,05 0,00 0,00 0,05 GUAIQUICA 
F249 5,38 1,08 0,07 0,36 0,43 0,00 0,21 0,64 GUAIQUICA 
F250 1,64 0,33 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,42 GUAIQUICA 
F251 20,97 4,19 0,00 0,01 0,92 0,00 3,27 4,19 GUAIQUICA 
F252 8,06 1,61 0,00 0,69 1,96 0,03 0,00 1,96 GUAIQUICA 
F253 14,64 2,93 0,00 0,79 0,52 0,00 1,62 2,14 GUAIQUICA 
F254 17,19 3,44 0,00 0,27 0,43 0,00 2,74 3,17 GUAIQUICA 
F255 3,41 0,68 0,00 0,06 0,24 0,24 0,38 0,62 GUAIQUICA 
F256 21,80 4,36 0,00 0,10 0,10 0,10 4,16 4,26 GUAIQUICA 
F257 3,76 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 GUAIQUICA 
F258 6,70 1,34 0,04 0,37 0,48 0,33 0,45 0,93 GUAIQUICA 
F259 11,13 2,23 1,29 0,08 0,10 0,00 0,76 0,85 GUAIQUICA 
F260 15,50 3,10 0,00 0,65 1,03 0,21 1,42 2,45 GUAIQUICA 
F261 3,30 0,66 0,00 0,09 0,06 0,00 0,51 0,57 GUAIQUICA 
F262 6,34 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 1,27 GUAIQUICA 
F264 3,07 0,61 0,00 0,06 0,07 0,00 0,49 0,56 GUAIQUICA 
F265 3,30 0,66 0,00 0,08 0,06 0,00 0,52 0,58 GUAIQUICA 
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F268 7,15 1,43 0,00 0,14 0,43 0,01 0,86 1,29 GUAIQUICA 
F269 8,47 1,69 0,00 0,40 0,32 0,19 0,97 1,29 GUAIQUICA 
F271 10,76 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2,15 2,15 GUAIQUICA 
F272 5,57 1,11 0,00 0,40 1,19 0,48 0,00 1,19 GUAIQUICA 
F273 1,53 0,31 0,00 0,40 0,52 0,52 0,00 0,52 GUAIQUICA 
F274 4,04 0,81 0,10 1,45 0,76 0,52 0,00 0,76 GUAIQUICA 
F275 2,84 0,57 0,01 0,01 0,28 0,08 0,27 0,54 GUAIQUICA 
F276 4,78 0,96 0,11 0,81 0,79 0,14 0,00 0,79 GUAIQUICA 
F277 5,13 1,03 0,00 0,00 0,36 0,06 0,67 1,03 GUAIQUICA 
F278 2,50 0,50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,49 0,49 GUAIQUICA 
F279 3,56 0,71 0,21 0,53 0,39 0,00 0,00 0,39 GUAIQUICA 
F280 21,96 4,39 0,75 0,00 0,09 0,09 3,55 3,64 GUAIQUICA 
F281 6,98 1,40 0,65 0,93 0,27 0,00 0,00 0,27 GUAIQUICA 
F282 4,20 0,84 0,02 0,52 0,77 0,74 0,00 0,77 GUAIQUICA 
F283 3,76 0,75 0,00 0,10 1,04 0,95 0,00 1,04 GUAIQUICA 
F285 11,77 2,35 0,00 1,08 1,43 0,99 0,00 1,43 GUAIQUICA 
F287 3,35 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,67 GUAIQUICA 
F288 2,13 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 GUAIQUICA 
F289 0,49 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 GUAIQUICA 
F290 1,17 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23 GUAIQUICA 
F292 15,60 3,12 0,00 0,13 0,50 0,49 2,50 2,99 GUAIQUICA 
F293 8,46 1,69 0,00 0,12 0,60 0,57 0,97 1,57 GUAIQUICA 
F294 7,39 1,48 0,00 0,00 0,55 0,25 0,93 1,48 GUAIQUICA 
F295 4,87 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,97 GUAIQUICA 
F296 3,60 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,72 GUAIQUICA 
F297 9,97 1,99 0,00 0,15 1,44 0,00 0,41 1,85 GUAIQUICA 
F299 10,72 2,14 0,02 0,03 0,32 0,00 1,78 2,10 GUAIQUICA 
F300 4,85 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,97 0,97 GUAIQUICA 
F301 5,43 1,09 0,01 0,00 0,00 0,00 1,08 1,08 GUAIQUICA 
F302 15,04 3,01 1,65 0,36 0,94 0,06 0,06 1,00 GUAIQUICA 
F303 4,33 0,87 0,00 0,15 0,31 0,00 0,41 0,72 GUAIQUICA 
F304 2,21 0,44 0,00 0,10 0,18 0,00 0,17 0,35 GUAIQUICA 
F305 2,18 0,44 0,00 0,14 0,18 0,00 0,12 0,30 GUAIQUICA 
F306 2,12 0,42 0,00 0,21 0,23 0,00 0,00 0,23 GUAIQUICA 
F307 2,27 0,45 0,00 0,27 0,57 0,00 0,00 0,57 GUAIQUICA 
F309 5,99 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 1,20 GUAIQUICA 
F310 13,99 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 2,80 GUAIQUICA 
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F311 7,31 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 1,46 GUAIQUICA 
F312 7,90 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 1,58 GUAIQUICA 
F313 4,99 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 GUAIQUICA 
F314 27,32 5,46 0,00 0,00 0,00 0,00 5,46 5,46 GUAIQUICA 
F315 3,76 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75 GUAIQUICA 
F317 20,81 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 4,16 GUAIQUICA 
F318 2,75 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,55 GUAIQUICA 
F319 0,75 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 GUAIQUICA 
F320 3,18 0,64 0,01 0,00 0,13 0,00 0,49 0,62 GUAIQUICA 
F321 13,48 2,70 0,06 0,58 3,70 0,13 0,00 3,70 GUAIQUICA 
F322 2,58 0,52 0,00 0,03 0,10 0,10 0,38 0,49 GUAIQUICA 
F324 12,68 2,54 0,17 1,08 0,87 0,38 0,42 1,29 GUAIQUICA 
F325 2,96 0,59 0,14 0,03 0,10 0,00 0,32 0,42 GUAIQUICA 
F326 10,50 2,10 0,20 0,36 0,06 0,00 1,48 1,55 GUAIQUICA 
F327 3,39 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 GUAIQUICA 
F328 2,23 0,45 0,28 0,14 0,03 0,00 0,00 0,03 GUAIQUICA 
F329 8,68 1,74 0,00 0,64 0,17 0,00 0,93 1,10 GUAIQUICA 
F330 2,72 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,54 GUAIQUICA 
F331 2,53 0,51 0,00 0,10 0,24 0,00 0,16 0,40 GUAIQUICA 
F332 8,99 1,80 0,00 0,45 0,39 0,36 0,96 1,35 GUAIQUICA 
F335 21,66 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 4,33 4,33 GUAIQUICA 
F337 13,20 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 2,64 GUAIQUICA 
F338 17,55 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 3,51 GUAIQUICA 
F339 6,51 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 1,30 GUAIQUICA 
F340 6,59 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 1,32 GUAIQUICA 
F341 9,04 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 1,81 GUAIQUICA 
F342 15,77 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3,15 3,15 GUAIQUICA 
F343 26,91 5,38 0,31 0,58 0,00 0,00 4,49 4,49 GUAIQUICA 
F344 1,46 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 GUAIQUICA 
F345 9,26 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 1,85 GUAIQUICA 
F346 22,68 4,54 0,16 0,92 0,69 0,49 2,78 3,46 GUAIQUICA 
F347 6,59 1,32 0,00 0,78 0,72 0,43 0,00 0,72 GUAIQUICA 
F348 19,13 3,83 1,41 1,11 2,72 0,61 0,00 2,72 GUAIQUICA 
F349 6,05 1,21 0,48 0,00 0,00 0,00 0,73 0,73 GUAIQUICA 
F352 1,73 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,35 GUAIQUICA 
F353 6,44 1,29 0,93 0,89 0,09 0,00 0,00 0,09 GUAIQUICA 
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F354 0,97 0,19 0,00 0,01 0,14 0,00 0,04 0,18 GUAIQUICA 
F355 3,59 0,72 0,00 0,21 0,36 0,12 0,15 0,51 GUAIQUICA 
F356 5,55 1,11 0,00 0,13 0,53 0,12 0,45 0,98 GUAIQUICA 
F357 7,69 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 1,54 GUAIQUICA 
F358 5,01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 GUAIQUICA 
F359 5,54 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,11 GUAIQUICA 
F360 5,21 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,04 GUAIQUICA 
F361 23,96 4,79 0,25 0,55 1,28 0,22 2,72 4,00 GUAIQUICA 
F362 3,86 0,77 0,17 0,65 0,15 0,00 0,00 0,15 GUAIQUICA 
F363 2,14 0,43 0,00 0,03 0,31 0,00 0,10 0,40 GUAIQUICA 
F364 2,08 0,42 0,00 0,34 0,15 0,00 0,00 0,15 GUAIQUICA 
F365 20,86 4,17 0,00 0,42 1,34 0,04 2,41 3,75 GUAIQUICA 
F366 2,86 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,57 GUAIQUICA 
F367 3,08 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,62 GUAIQUICA 
F368 2,40 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 GUAIQUICA 
F369 3,38 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,68 GUAIQUICA 
F370 2,21 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,44 GUAIQUICA 
F371 12,14 2,43 0,51 0,00 0,34 0,00 1,57 1,92 GUAIQUICA 
F372 6,48 1,30 0,12 0,33 0,88 0,00 0,00 0,88 GUAIQUICA 
F373 2,68 0,54 0,38 0,28 0,04 0,00 0,00 0,04 GUAIQUICA 
F374 14,45 2,89 0,73 0,00 0,00 0,00 2,16 2,16 GUAIQUICA 
F376 1,44 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 GUAIQUICA 
F377 6,65 1,33 0,00 0,43 0,72 0,00 0,18 0,90 GUAIQUICA 
F381 7,39 1,48 0,00 0,10 0,66 0,01 0,71 1,38 GUAIQUICA 
F382 6,14 1,23 0,00 0,19 0,18 0,00 0,86 1,04 GUAIQUICA 
F383 4,34 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 0,87 GUAIQUICA 
F384 8,88 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 1,78 GUAIQUICA 

TOTAL 1933,65 386,73 31,85 46,41 60,71 16,83 247,75 308,46 GUAIQUICA 
F413 6,16 1,23 0,83 2,52 0,19 0,01 0,00 0,19 M.DENTRO 
F41 17,81 3,56 0,08 0,23 1,53 0,25 1,72 3,25 M.DENTRO 
F1 8,71 1,74 1,26 1,21 0,47 0,39 0,00 0,47 M.DENTRO 
F7 19,53 3,91 1,24 2,97 1,56 0,00 0,00 1,56 M.DENTRO 
F9 20,34 4,07 0,00 2,21 2,64 1,15 0,00 2,64 M.DENTRO 
F11 24,52 4,90 5,38 4,73 0,73 0,34 0,00 0,73 M.DENTRO 
F12 16,62 3,32 1,00 4,06 0,30 0,00 0,00 0,30 M.DENTRO 
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F13 15,99 3,20 0,53 4,40 2,44 0,25 0,00 2,44 M.DENTRO 
F15 9,71 1,94 0,11 0,51 1,97 0,60 0,00 1,97 M.DENTRO 
F16 4,53 0,91 0,28 0,48 0,57 0,57 0,00 0,57 M.DENTRO 
F18 19,76 3,95 0,00 0,17 3,00 0,93 0,78 3,78 M.DENTRO 
F2 14,29 2,86 3,15 4,70 1,72 0,07 0,00 1,72 M.DENTRO 
F21 19,11 3,82 0,00 0,72 7,43 5,05 0,00 7,43 M.DENTRO 
F22 2,09 0,42 0,14 0,42 0,42 0,00 0,00 0,42 M.DENTRO 
F24 19,14 3,83 0,65 0,34 0,93 0,00 1,90 2,83 M.DENTRO 
F27 8,59 1,72 0,00 0,66 1,04 0,66 0,02 1,06 M.DENTRO 
F28 2,63 0,53 0,00 0,20 1,21 1,21 0,00 1,21 M.DENTRO 
F29 2,08 0,42 0,00 0,17 1,52 0,77 0,00 1,52 M.DENTRO 
F3 24,16 4,83 0,74 1,31 4,24 0,07 0,00 4,24 M.DENTRO 
F30 11,67 2,33 0,00 0,45 2,31 1,57 0,00 2,31 M.DENTRO 
F31 2,05 0,41 0,00 0,03 1,84 1,39 0,00 1,84 M.DENTRO 
F32 16,92 3,38 1,10 0,00 0,00 0,00 2,28 2,28 M.DENTRO 
F33 4,22 0,84 0,75 0,07 0,06 0,05 0,00 0,06 M.DENTRO 
F36 14,57 2,91 0,00 1,28 3,75 2,30 0,00 3,75 M.DENTRO 
F37 2,67 0,53 0,00 0,00 0,56 0,56 0,00 0,56 M.DENTRO 
F38 11,87 2,37 0,00 0,00 0,29 0,29 2,08 2,37 M.DENTRO 
F4 2,68 0,54 0,12 0,35 0,17 0,00 0,00 0,17 M.DENTRO 
F40 4,31 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,86 M.DENTRO 
F42 3,43 0,69 0,00 0,00 0,51 0,02 0,18 0,69 M.DENTRO 
F43 1,90 0,38 0,28 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 M.DENTRO 
F44 2,90 0,58 0,00 0,00 2,05 0,02 0,00 2,05 M.DENTRO 
F45 5,02 1,00 0,00 0,00 3,52 0,00 0,00 3,52 M.DENTRO 
F46 19,55 3,91 0,23 2,05 3,87 3,14 0,00 3,87 M.DENTRO 
F5 4,06 0,81 0,06 0,09 0,22 0,00 0,44 0,66 M.DENTRO 
F6 2,54 0,51 0,32 0,14 0,02 0,00 0,03 0,05 M.DENTRO 

TOTAL 366,13 73,23 18,23 36,45 53,06 21,62 10,40 63,47 M.DENTRO 
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Anexo G: Tabela 10 - Informações sobre as áreas de APP, RL e percentuais para recuperação em propriedades 
maiores que 30 hectares. 

UPA ÁREA 
20% = 
RL 

RL 
EXISTENTE 

ÁREA PASSIVA- 
RL 

APP C/ 
MATA APP S/ MATA 

APP C/ 
USO 

ÁREA PASSIVA 
TOTAL 

APP S/ MATA +RL MICROBACIA 
F386 33,71 6,74 1,33 5,41 7,53 2,46 0,53 7,87 ÁREA EXT. 
F398 41,27 8,25 0,00 8,25 1,21 2,44 1,90 10,70 ÁREA EXT. 
F399 100,74 20,15 3,27 16,88 5,93 13,26 1,53 30,14 ÁREA EXT. 
F400 71,08 14,22 1,29 12,93 3,95 5,96 1,23 18,89 ÁREA EXT. 
F402 43,45 8,69 1,95 6,74 2,54 0,00 0,00 6,74 ÁREA EXT. 
F403 44,93 8,99 0,02 8,97 0,49 0,22 0,19 9,19 ÁREA EXT. 
F405 49,58 9,92 0,41 9,50 6,16 4,62 0,00 14,12 ÁREA EXT. 
F406 44,30 8,86 4,20 4,66 8,74 8,26 0,15 12,92 ÁREA EXT. 
F407 148,01 29,60 5,36 24,24 24,85 6,70 2,50 30,93 ÁREA EXT. 
F408 38,61 7,72 0,00 7,72 5,94 5,24 0,52 12,96 ÁREA EXT. 
F411 37,26 7,45 0,91 6,55 1,11 0,89 0,30 7,43 ÁREA EXT. 

TOTAL 652,94 130,59 18,73 111,86 68,45 50,04 8,84 161,89 ÁREA EXT. 
F101 113,52 22,70 3,50 19,20 9,94 8,98 3,39 28,18 CORREIAS 
F102 67,59 13,52 1,68 11,84 9,41 3,76 2,06 15,60 CORREIAS 
F106 37,56 7,51 1,08 6,43 2,17 6,10 2,38 12,53 CORREIAS 
F107 38,66 7,73 1,50 6,24 3,43 3,00 0,38 9,24 CORREIAS 
F112 34,77 6,95 0,10 0,00 0,21 3,26 0,00 3,26 CORREIAS 
F113 31,44 6,29 0,21 6,08 1,16 2,55 0,29 8,62 CORREIAS 
F121 32,31 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CORREIAS 
F122 35,08 7,02 0,85 6,16 0,97 1,27 0,66 7,43 CORREIAS 
F134 36,28 7,26 0,01 7,25 0,00 0,00 0,00 7,25 CORREIAS 
F137 32,58 6,52 1,10 5,42 2,16 2,93 0,03 8,35 CORREIAS 
F138 49,72 9,94 0,80 9,15 3,69 3,57 0,28 12,72 CORREIAS 
F59 31,61 6,32 0,00 6,32 1,88 1,26 0,60 7,58 CORREIAS 
F65 285,77 57,15 14,62 42,54 26,11 26,47 8,63 69,00 CORREIAS 
F66 233,69 46,74 21,57 25,17 16,03 12,50 0,29 37,67 CORREIAS 
F78 36,14 7,23 0,02 7,21 0,04 0,56 0,00 7,77 CORREIAS 
F79a 63,59 12,72 0,41 12,31 0,15 0,42 0,00 12,73 CORREIAS 
TOTAL 1160,31 232,06 47,44 171,31 77,34 76,62 18,99 247,93 CORREIAS
F152 48,65 9,73 0,60 9,13 1,13 0,10 0,04 9,23 GUAIQUICA
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F157 60,07 12,01 0,00 12,01 1,39 2,35 1,16 14,36 GUAIQUICA
F158 56,29 11,26 1,02 10,24 2,66 0,89 0,59 11,13 GUAIQUICA
F159 182,27 36,45 4,34 32,11 6,04 13,35 1,94 45,46 GUAIQUICA

F175a 651,81 130,36 18,80 111,56 29,43 41,28 8,44 152,84 GUAIQUICA
F175b 72,91 14,58 3,46 11,12 1,37 0,29 0,00 11,41 GUAIQUICA
F177 32,84 6,57 0,95 5,62 0,02 0,76 0,00 6,38 GUAIQUICA
F179 30,96 6,19 0,63 5,57 0,82 0,00 0,00 5,57 GUAIQUICA
F184 59,70 11,94 0,39 11,55 2,03 0,77 0,11 12,32 GUAIQUICA
F185 36,77 7,35 0,00 0,00 0,47 0,89 0,87 0,89 GUAIQUICA
F187 31,37 6,27 0,00 6,27 0,00 0,00 0,00 6,27 GUAIQUICA
F189 53,63 10,73 0,00 10,73 0,00 0,00 0,00 10,73 GUAIQUICA
F196 91,79 18,36 0,01 18,35 1,62 0,91 0,00 19,26 GUAIQUICA
F197 58,65 11,73 1,38 10,35 2,01 1,01 0,00 11,36 GUAIQUICA
F198 52,59 10,52 0,62 9,90 0,90 0,00 0,00 9,90 GUAIQUICA
F201 37,12 7,42 0,00 7,42 0,49 0,08 0,04 7,50 GUAIQUICA
F209 36,51 7,30 0,56 6,75 1,42 0,87 0,00 7,61 GUAIQUICA
F211 135,82 27,16 0,00 27,16 0,00 4,53 0,43 31,69 GUAIQUICA
F229 96,37 19,27 1,23 18,05 0,00 0,00 0,00 18,05 GUAIQUICA
F230 52,56 10,51 0,00 10,51 0,00 0,00 0,00 10,51 GUAIQUICA
F232 879,22 175,84 4,27 171,57 18,25 40,77 3,17 212,34 GUAIQUICA
F263 243,67 48,73 2,48 46,25 9,74 9,92 1,06 56,17 GUAIQUICA
F270 45,35 9,07 0,54 0,00 1,68 3,16 1,11 3,16 GUAIQUICA
F284 43,34 8,67 0,21 8,46 4,69 4,71 0,70 13,17 GUAIQUICA
F286 37,35 7,47 0,00 7,47 0,00 1,07 0,81 8,54 GUAIQUICA
F291 35,88 7,18 0,65 6,52 1,52 5,32 0,22 11,85 GUAIQUICA
F298 441,89 88,38 17,01 71,37 11,76 9,10 0,36 80,47 GUAIQUICA
F308 79,33 15,87 0,00 15,87 0,00 1,49 1,48 17,35 GUAIQUICA
F316 170,02 34,00 3,44 30,56 0,00 0,00 0,00 30,56 GUAIQUICA
F323 248,37 49,67 1,91 0,00 3,14 7,42 1,76 7,42 GUAIQUICA
F333 78,47 15,69 0,81 14,88 1,33 3,00 0,84 17,88 GUAIQUICA
F334 54,66 10,93 0,00 10,93 0,00 1,32 0,55 12,25 GUAIQUICA
F336 74,46 14,89 0,24 14,66 1,10 1,15 0,48 15,80 GUAIQUICA
F350 38,16 7,63 0,00 7,63 0,00 0,00 0,00 7,63 GUAIQUICA
F351 79,71 15,94 0,00 15,94 2,10 3,10 1,37 19,04 GUAIQUICA
F375 58,50 11,70 0,00 11,70 0,00 0,00 0,00 11,70 GUAIQUICA
F378 32,57 6,51 0,02 6,49 0,68 1,42 0,59 7,91 GUAIQUICA
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F379 60,94 12,19 0,00 12,19 0,00 0,00 0,00 12,19 GUAIQUICA
F380 93,91 18,78 4,13 14,65 0,13 2,78 0,52 17,44 GUAIQUICA

TOTAL 4674,48 934,90 69,68 801,57 107,91 163,78 28,63 965,35 GUAIQUICA
F10 87,45 17,49 0,94 16,56 9,39 12,47 3,98 29,02 M. DENTRO
F14 30,05 6,01 2,87 3,14 2,99 6,60 0,50 9,73 M. DENTRO
F17 345,25 69,05 7,52 61,53 22,60 25,69 8,48 87,21 M. DENTRO
F19 69,03 13,81 0,00 13,81 1,11 9,20 3,84 23,01 M. DENTRO
F20 30,91 6,18 1,26 4,92 1,11 5,31 1,62 10,23 M. DENTRO
F23 108,84 21,77 11,02 10,75 23,52 4,68 1,73 15,42 M. DENTRO
F25 47,66 9,53 0,78 8,76 5,54 10,03 5,57 18,79 M. DENTRO
F26a 34,61 6,92 1,03 5,89 2,83 7,12 2,80 13,01 M. DENTRO
F34 39,34 7,87 0,00 7,87 0,00 0,00 0,00 7,87 M. DENTRO
F35 79,50 15,90 0,15 15,75 2,87 14,56 3,92 30,31 M. DENTRO
F39 35,78 7,16 0,88 6,27 3,66 3,83 1,51 10,11 M. DENTRO
F8 34,49 6,90 1,60 5,30 4,29 6,06 0,00 11,37 M. DENTRO

TOTAL 942,91 188,58 28,05 160,53 79,91 105,54 33,94 266,07 M. DENTRO
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