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RESUMO 
 
As discussões relacionadas às temáticas ambientais vêm tomando amplo espaço na 
sociedade nos últimos anos. No Brasil, um dos grandes reflexos que pôde ser 
observado foi à discussão em torno do Código Florestal (Lei Federal 12.651, de 25 
de maio de 2012). Nesta discussão, um dos pontos mais polêmicos foram às novas 
definições em relação às Áreas de Preservação Permanente às margens dos cursos 
hídricos que, da mesma forma que ocorria na Lei Federal 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, estão associadas a parâmetros métricos, que tomam por ponto de partida a 
largura dos cursos hídricos. No congresso nacional, duas forças bem demarcadas 
travaram uma longa batalha: o grupo dos ambientalistas, buscando resguardar 
condições mínimas de preservação e conservação ambiental e, o grupo dos 
ruralistas, que tomou por bandeira a produção de alimentos (e a sua falta) caso não 
se ocupasse a totalidade das áreas das propriedades rurais. Neste sentido, o 
objetivo geral da presente tese foi o de estruturar uma metodologia que 
considerasse os elementos da paisagem e do zoneamento ambiental como 
ferramentas para a definição dos parâmetros a serem adotados para a delimitação 
das Áreas de Preservação Permanente relacionadas ao entorno dos cursos hídricos, 
em distintas áreas da bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, no sudoeste do 
Rio Grande do Sul, servindo como base para a estruturação de políticas públicas, 
normas técnicas e diretrizes de aplicação, que visem atender a diversidade 
socioeconômica e ambiental do território brasileiro. Para alcançar tal objetivo, 
buscou-se suporte teórico e metodológico nos conceitos de zoneamento ambiental e 
paisagem. A tese foi estruturada em níveis taxonômicos de análise, partindo da 
região hidrográfica do rio Uruguai, passando pelas bacias hidrográficas do rio Ibicuí 
e do arroio Taquari-Miracatu, até chegar às cinco áreas amostrais definidas como 
laboratório para a aplicação da metodologia em proposição. Como resultado desta 
análise e aplicação, foi possível verificar que os parâmetros legais hoje existentes, 
que se aplicam sobre as áreas amostrais, apresentam uma variação métrica de 30 a 
50 metros a partir de cada margem do curso hídrico, o que não garante a função que 
as áreas ciliares devem exercer. Os resultados apresentados pela tese demonstram 
que, considerando parâmetros como solos, planícies fluviais e aluviais, usos do solo 
entre outros, esta distância pode chegar a mais de 1000 metros contados da 
margem do curso hídrico. O uso das geotecnologias foi um importante ferramental 
para a elaboração tanto do zoneamento ambiental como da própria definição das 
APPs. Como possibilidades futuras, cabem a busca por um procedimento 
metodológico que possa atender as demandas estaduais e nacionais bem como a 
integração de dados socioeconômicos com o intuito de qualificar o zoneamento a ser 
elaborado. 
 
Palavras chave: APP; arroio Taquari-Miracatu; zoneamento ecológico-econômico; 
paisagem; sistemas de informação geográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
The discussions related to the environmental issues are taking ample space in 
society in recent years. In Brazil, one of the great reflexes that could be observed 
was the discussion on the Forest Code (Federal Law 12,651, of May 25, 2012). In 
this discussion, one of the most controversial points were the new definitions in 
relation to permanent preservation areas along the water courses, just as occurred in 
Federal Law 4771, of September 15, 1965, are associated with metric parameters, 
which It takes as its starting point the width of the rivers. At the national congress, 
two well demarcated forces fought a long battle: the group of environmentalists, 
seeking to safeguard the minimum conditions of environmental preservation and 
conservation, and the group of large farmers, who took the flag food production (and 
its lack) if not to occupy all the areas of rural properties. So, the general aim of this 
thesis was to design a methodology to consider the elements of landscape and 
environmental zoning as a tool for defining the parameters to be adopted for the 
delimitation of permanent preservation areas related to the environment of water 
courses, in different areas of the watershed of the Taquari-Miracatu basin in 
southwestern Rio Grande do Sul, serving as a basis for structuring public policies, 
technical standards and application guidelines, which aim to meet the socio-
economic and environmental diversity of Brazil. To achieve this goal, it sought 
theoretical and methodological support the concepts of environmental zoning and 
landscape. The thesis was structured in taxonomic levels of analysis, started on the 
Uruguay River hidrological region, through the watershed of the river Ibicuí and 
Taquari-Miracatu, until you reach at the five sampling areas defined as a laboratory 
for the application of the methodology being proposed. As a result of this analysis 
and application, we found that today's existing legal parameters, which are applied to 
the sample areas, have a measuring range of 30 to 50 meters from each edge of the 
water course, which does not guarantee the function of the riparian areas. The 
results presented by the thesis show that, considering parameters such as soil, 
floodplains, land use and others, this distance can reach over 1000 meters counted 
from the edge of the water course. The use of geotechnology was an important tools 
for the development of both environmental zoning as the very definition of the APPs. 
As future research possibilities, fit the search for a methodological procedure that can 
meet local and national demands and the integration of socio-economic data in order 
to qualify the zoning to be prepared. 
 
Key words: APP; Taquari-Miracatu stream; ecological-economical zoning; landscape; 
geographical information system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ainda há quem pense que ciência é 

uma atividade diferente da arte, 

uma atividade desumana. 

É bom atrair pessoas que, 

de outra forma, não se interessariam por ela: 

pessoas com imaginação visual, 

com uma lógica diferente da linear. 

(Michael Berry) 

 

1.1 A problemática da tese 

 

 Ao se tratar da temática Áreas de Preservação Permanente – APPs, 

diversas são as motivações que podem induzir o seu estudo. Uma primeira menção 

merece o estudo técnico realizado no ano de 2003 (LUCCHESE et al. 2003), para a 

renovação da Licença de Operação de uma pequena central hidrelétrica no noroeste 

do Rio Grande do Sul. Neste estudo, de forma empírica, a partir da avaliação da 

morfologia do terreno pelas curvas de nível em equidistância de um metro, extraídas 

de uma restituição aerofotogramétrica, foram definidas as APPs considerando as 

declividades associadas às planícies de inundação. Tendo a proposta recebido 

justificativa plausível, o órgão ambiental1 a aceitou para a restauração das APPs a 

partir do reflorestamento com espécies nativas, dentro das faixas definidas a partir 

do parâmetro já citado. 

 Outro elemento a ser mencionado foi à publicação, também no ano de 2003 

(SCHENKEL et al. 2003), do resultado de um inventário de cobertura florestal num 

conjunto de 27 microbacias do noroeste do Rio Grande do Sul, para um projeto de 

reposição florestal, representando uma área total de mais de 56 mil hectares. Neste 

estudo, a ênfase foi à avaliação da cobertura florestal nas APPs, considerando além 

da área florestada o estágio destas florestas que foram classificadas em matas 

primárias2 e secundárias3. Os resultados deste inventário chamaram atenção uma 

                                                 
1 Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler - RS 
2 Também conhecida como mata climácica, ou seja, mata com estrutura semelhante à original, [...] 
uma cobertura florestal com 3 estratos verticais relativamente bem definidos (cobertura herbácea e 
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vez que para o ano de 2001 (ano de referência para o levantamento através de 

imagens orbitais), havia apenas 16,12% das APPs florestadas em média, sendo que 

a microbacia com a maior cobertura florestal em APP somava 33,47%. Cabe 

ressaltar que no caso deste estudo trata-se da cobertura florestal das APPs por se 

tratar de áreas pertencentes ao bioma Mata Atlântica, no qual as APPs em áreas 

ciliares são compostas por florestas. 

 Em 2004, foi apresentado trabalho de conclusão de curso de especialização 

(Lato Sensu) no qual as APPs foram tratadas sob a ótica do ensino. Neste trabalho 

(GASS, 2004) foram desenvolvidas atividades com alunos das séries finais do 

ensino fundamental de uma escola rural com o intuito de relacionar os conceitos da 

Geografia que eram tratados em sala de aula com a realidade local. A ênfase foram 

as APPs de uma pequena microbacia com 273 hectares de área total, na qual foram 

desenvolvidas atividades de campo para que os alunos pudessem fazer as relações 

entre as teorias discutidas e as ações práticas que ocorrem diariamente nas 

propriedades rurais de suas famílias. 

 Foi a partir destes três casos, associados à identificação de uma área com 

forte processo de degradação ambiental em APP no rio Santo Cristo, RS, que 

levaram à dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em 

Geografia do Instituto de Geociências da UFRGS (GASS, 2010), na qual foram 

discutidos os parâmetros para a definição das APPs. Contudo, vários pontos ficaram 

sem resposta e novas situações foram identificadas no decorrer do referido estudo e 

que merecem ser aprofundadas. 

 As discussões não são estáticas. A sociedade avança pelos jogos de força 

que ocorrem entre os diferentes grupos sociais. Desta forma, a partir de 2010 as 

discussões sobre o Código Florestal4 (Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 

1965 e Lei Federal nº 12.651 de 25 de maio de 2012) ganham importância no 

Congresso Nacional e reavivam na sociedade civil a disputa de interesses que se 

                                                                                                                                                         

sub-bosque, estrato intermediário de arvoretas e árvores de médio porte, e espécies arbóreas de 
grande porte). A utilização deste conceito não significa ausência de alterações antrópicas ou 
similaridade total com a mata original, o que, aliás, é praticamente impossível no contexto atual. 
(SCHENKEL, et al. 2003, p. 196) 
3 Compreende as formações com predomínio de espécies pioneiras no estrato superior, 
especialmente timbó, Ateleia glazioveana Baill., e canela-de-veado, Helietta longifoliata Britton 
(Granell-Pérez et al. 1999) ou capoeiras, com predomínio de outras espécies, como Baccharis 
dracunculifolia. Em alguns casos estas áreas podem ter sido confundidas com áreas de capoeira por 
apresentarem formações bastante semelhantes. (SCHENKEL, et al. 2003, p. 196) 
4 Brasil (1965) e Brasil (2012a). 
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afirma na dicotomia entre o interesse privado da produção agrícola e o interesse 

coletivo da preservação ambiental, como colocam Sparovek et al. 2011. Para os 

autores o Código Florestal é o instrumento fundamental para manter o equilíbrio 

entre as duas forças, portanto, é ele quem deve apresentar as diretrizes que 

norteiam as atividades humanas que geram interferência sobre o meio. 

Esta discussão se alonga até outubro de 2012 quando é sancionada a última 

alteração da nova lei (BRASIL, 2012c) e é editado o decreto (BRASIL, 2012d) para 

restabelecer as redações anteriormente definidas pela Presidência da República e 

suprimidas pelo Congresso Nacional. A partir do estabelecimento deste novo 

arcabouço legal, as discussões passam a girar em torno da aplicação da lei e seus 

dispositivos. 

 Uma idéia que se faz imperativa nas reflexões sobre a temática APPs é a 

grande diversidade paisagística brasileira. Imaginar um texto legal que trate de 

questões ambientais e que deve ser aplicado a todo território nacional, se apresenta 

com um cunho, ao menos, generalista. Contudo, isto é/foi pouco considerado nas 

discussões que ocorreram e que ocorrem, fato que pode ser comprovado quando da 

definição do tamanho das APPs, que considera tão somente elementos métricos, 

desconsiderando toda e qualquer questão relacionada à biodiversidade, a 

geomorfologia, a geologia, a pedologia, a paisagem, entre tantos outros elementos 

que poderiam aqui ser mencionados, fato também comprovado por Lima, et al., 

(2014). 

 Outra questão refere-se às propriedades rurais. Para que os produtores 

possam manter as suas propriedades, o direito de uso sobre elas, explorando suas 

terras para a produção de alimentos, criação de gado, etc., parece óbvio que devam, 

também, preservar os recursos naturais com o intuito de garantir o seu uso. Como 

utilizar a terra e produzir alimentos se os processos de degradação ambiental não 

são considerados e nem contidos? Ou ainda, como se manifestaram Sauer e França 

(2012, p. 294): “o equilíbrio ecológico é condicionante para garantir os recursos 

naturais necessários à produção de alimentos. Se isto é colocado em xeque, como 

esperar que o aumento de produção seja garantido?” 

 O acompanhamento das publicações científicas sobre a temática em questão 

tem demonstrado que os parâmetros para a definição das APPs têm sido pouco 

debatidos. O grande foco tem sido a aplicação da legislação, as técnicas para a 

delimitação automática das APPs e de seu mapeamento, assim como os impactos 
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da degradação ambiental sobre a biodiversidade. Estes fatores comprovam a 

necessidade de se ampliar o estudo sobre as APPs e estabelecer outros parâmetros 

que não os métricos para a sua definição. Em outras palavras, os técnicos e 

pesquisadores parecem estar mais preocupados em como aplicar a lei da melhor 

forma sem, contudo, questionar e avaliar se as definições por ela trazidas são as 

melhores para a diversidade do mosaico paisagístico brasileiro. 

 A partir de tais elementos é que as motivações para a continuidade do estudo 

das APPs crescem, tomando por ponto de partida a dissertação de mestrado 

(GASS, 2010) defendida e que deu origem, em parceria com outros pesquisadores, 

ao livro que busca apresentar um conjunto de discussões sobre a temática (GASS, 

et. al, 2013). Por fim, valemo-nos de Sparovek et al. 2011, p; 123, para exprimir 

aquilo que entendemos deva ser nossa filosofia com o presente estudo, ou seja, 

“aceitar o argumento de que “ou desenvolvemos ou preservamos” é uma armadilha 

na qual não devemos cair. Os poucos beneficiados de, eventualmente acreditarmos 

nisto, certamente, não irão nos retribuir a confiança.” 

Constitui-se, portanto, como problemática a ser abordada pela presente 

pesquisa, a definição de parâmetros homogêneos, considerados para todo o 

território nacional, para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente - 

APPs, relacionadas ao entorno dos cursos hídricos. Nesta perspectiva, buscar-se-á 

abordar a análise da paisagem e o zoneamento ambiental como instrumentos 

para a definição dos parâmetros a serem adotados. 

Como tese a ser defendida, estabelece-se que o Brasil, por possuir território 

dotado de grande diversidade socioeconômica e ambiental, deve adotar definições 

legais, em nível de legislação federal, para a delimitação das APPs, considerando as 

diversidades da paisagem e o zoneamento ambiental como parâmetros iniciais para 

a sua delimitação. A comprovação desta tese será buscada pela aplicação de um 

estudo de caso na bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, localizada no 

sudoeste do Rio Grande do Sul, a qual será caracterizada em item específico. 

 

1.2 Definição dos objetivos 

 

O objetivo geral da presente tese é estruturar uma metodologia que considere 

os elementos da paisagem e do zoneamento ambiental como ferramentas para a 

definição dos parâmetros a serem adotados para a delimitação das Áreas de 
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Preservação Permanente relacionadas ao entorno dos cursos hídricos, em distintas 

áreas da bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, no sudoeste do Rio Grande 

do Sul, servindo como base para a estruturação de políticas públicas, normas 

técnicas e diretrizes de aplicação, que visem atender a diversidade socioeconômica 

e ambiental do território brasileiro. 

 Estabelece-se os seguintes objetivos específicos para a presente tese de 

doutorado: 

1 – Apresentar a evolução da legislação ambiental brasileira que trata 

das APPs, trazendo, em especial, os seus pontos polêmicos e 

divergentes; 

2 – Buscar, no método de análise da paisagem, um caminho para a 

definição dos principais elementos a serem considerados na definição 

dos parâmetros a serem atendidos na delimitação das APPs; 

3 – Buscar, no âmbito do zoneamento ambiental, o suporte necessário 

para conectar a paisagem às APPs e delimitar, assim, áreas 

homogêneas para a definição de parâmetros para a delimitação das 

APPs; 

4 – Definir, nos canais principais da bacia hidrográfica do arroio 

Taquari-Miracatu, áreas amostrais para a aplicação dos parâmetros em 

definição; 

5 – Propor um método de avaliação que permita definir os parâmetros 

a partir dos quais as APPs devam ser delimitadas, considerando as 

peculiaridades de cada área, sobretudo, as do bioma Pampa. 

 

1.3 Localização da área de estudo 

 

 A área definida para a aplicação da presente pesquisa é a bacia hidrográfica 

do arroio Taquari-Miracatu, localizada na região sudoeste do Rio Grande do Sul, 

abrangendo parcelas do território dos municípios de São Francisco de Assis e 

Manoel Viana. Considerando a estrutura hidrográfica do estado do RS, o arroio em 

questão é afluente do Rio Ibicuí, o qual se insere na região hidrográfica do rio 

Uruguai, conforme demonstrado pela figura 1.1. 

 A seleção desta área para a aplicação da pesquisa ocorreu em virtude da 

presença de aspectos como as diferentes unidades geomorfológicas observáveis 
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(Planalto Meridional e Planalto da Campanha), bem como os estudos já realizados 

na região no âmbito do grupo de pesquisas Arenização/desertificação – questão 

ambiental5, que poderão servir de subsídio para a tese em desenvolvimento. 

 

Figura 1.1 – Localização da área de estudo 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015) a partir de Guasselli et al. (2006) e Fepam (2007). 

 

1.4 Estrutura e organização da tese 

 

 A estrutura e organização da tese encontram-se representadas no fluxograma 

da figura 1.2. 

 

 

                                                 
5 Maiores informações sobre o grupo de pesquisa podem ser encontradas no endereço 
www.ufrgs.br/areais-pampa 
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Figura 1.2 – Fluxograma da tese 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015) 
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2. PROCEDIMENTOS TEÓRICO-CONCEITUAIS, METODOLÓGICOS E 

OPERACIONAIS 

 

 A construção dos procedimentos teórico-conceituais, metodológicos e 

operacionais, é apresentada pelo organograma da figura 2.1. Esta construção está 

baseada em dois pilares básicos: o referencial teórico e conceitual, que dá suporte à 

temática da tese, e os procedimentos metodológicos e operacionais, a partir dos 

quais é desenvolvida a aplicação prática, na área definida, para se chegar à 

metodologia esperada para a definição das APPs. 

 

2.1 Referencial teórico e conceitual 

 

 A construção do referencial teórico-conceitual deu-se a partir da definição dos 

conceitos estabelecidos como estratégicos para a presente pesquisa. Neste sentido, 

foram selecionados a Paisagem e o Zoneamento com vistas à definição de 

parâmetros para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), em 

áreas ciliares. A utilização desta categoria de análise geográfica (paisagem), como 

conceito inicial, remete a vários desdobramentos, dos quais se pretende abstrair 

aqui os que constroem o caminho que permitirá a sua compreensão, enquanto 

fundamento para elucidar as definições pretendidas, ou seja, o Zoneamento 

Ambiental e as Áreas de Preservação Permanente. 

 Num segundo momento será feita referência a duas outras temáticas, quais 

sejam: Geografia e planejamento, uma vez que as definições com as quais se 

trabalhará estão na seara do planejamento do meio, e a escala espacial, enquanto 

delimitadora dos níveis de análise que se pretende atingir com a pesquisa em curso. 

 A compreensão das questões legais envolvidas no estudo e na definição das 

APPs surge como um terceiro momento da pesquisa, servindo como ponte entre as 

questões teórico-conceituais e os procedimentos operacionais adotados. 

 A construção do suporte teórico-conceitual mune-se de referenciais clássicos 

da ciência geográfica, associados a novas teorizações disponíveis em artigos 

científicos, teses de doutorado e dissertações de mestrado, como poderá ser 

observado a partir da leitura dos capítulos 3, Fundamentação teórico-conceitual, e 

4, Áreas de Preservação Permanente relacionadas às matas ciliares na 

legislação brasileira e gaúcha. 
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Figura 2.1 – Procedimentos teórico-conceituais, metodológicos e operacionais 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015) 
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2.2 Procedimentos metodológicos e operacionais 

 

 Os procedimentos metodológicos e operacionais, registrados na figura 2.1, 

serão aplicados a partir da definição de diferentes níveis de análise, denominados 

taxa. Considerando-se que as definições legais com relação às APPs tomam por 

base somente a largura do leito normal dos cursos hídricos, partir-se-á do 

pressuposto que é necessário estabelecer possibilidades que permitam identificar 

formas de definir áreas homogêneas sobre as quais se deve aplicar determinadas 

regras para a definição das APPs. 

 Neste sentido, estabeleceu-se como nível “zero” a delimitação das bacias 

hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul, considerando os comitês de 

gerenciamento de bacias hidrográficas. Este nível não será diretamente avaliado 

pela presente pesquisa. 

 O primeiro nível de análise, ou nível taxonômico, definido, foi a região 

hidrográfica do rio Uruguai e o segundo nível foi a bacia hidrográfica do rio 

Ibicuí. Para estes níveis, o foco é a totalidade da área definida, tomando por base a 

análise de dados já existentes, gerados por trabalhos técnicos e estudos. A análise 

destes dados permitirá identificar até que grau de detalhamento será possível 

chegar nestes níveis de análise. 

 O terceiro nível estabelecido é a bacia hidrográfica do arroio Taquari-

Miracatu, tendo como foco a totalidade da área bem como a compartimentação de 

sua paisagem. Neste contexto, deverão ser analisados os zoneamentos já 

existentes, os elementos da paisagem bem como as questões legais envolvidas na 

delimitação das APPs. 

 O último nível de análise, por sua vez, está igualmente associado a bacia 

hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu. Contudo, a aplicação metodológica e 

operacional dar-se-á a partir da seleção de áreas amostrais que sejam 

representativas para demonstrar a diversidade da paisagem bem como a 

diversidade dos elementos que devem ser considerados para a delimitação das 

APPs. 

 De forma operacional, serão gerados para cada nível de análise um conjunto 

de mapas que serão analisados e descritos. Os documentos cartográficos 

elaborados serão sistematizados num segundo volume da presente tese, 

denominado de caderno de mapas, facilitando assim o seu manuseio. No decorrer 
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das análises, os dados utilizados serão devidamente descritos, justificando seu uso 

e a sua pertinência para as definições esperadas. 

 Como resultado da pesquisa, pretende-se apresentar um mapa que 

demonstre as áreas homogêneas consideradas para a aplicação dos parâmetros de 

definição das APPs, bem como os resultados obtidos para cada uma das áreas 

amostrais selecionadas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

 A fundamentação teórico-conceitual da presente pesquisa parte do conceito 

de paisagem como porta de entrada para as definições do Zoneamento Ecológico 

Econômico (ZEE) ou do Zoneamento Ambiental (ZA), com vistas à definição de 

parâmetros para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), no 

entorno dos cursos hídricos. A utilização desta categoria de análise geográfica 

(paisagem), como conceito inicial, remete a vários desdobramentos, dos quais se 

pretende abstrair aqui os que constroem o caminho que permitirá a sua 

compreensão, enquanto fundamento para elucidar as definições pretendidas, ou 

seja, ZEE/ZA e APPs. 

 Outro elemento a ser considerado é a escala espacial, enquanto delimitadora 

dos níveis de análise que se pretende atingir com a pesquisa em curso. Quanto à 

escala temporal, as análises a serem realizadas trabalharão com dados da década 

de 1940 até a atualidade, considerando a disponibilidade dos mesmos para cada 

área amostral a ser definida. 

 

3.1 A paisagem enquanto referencial de análise espacial 

 

O estudo da paisagem como conceito fundamental para a análise geográfica 

tem conquistado ao longo do tempo um significativo número de adeptos. Várias 

escolas fizeram história e construíram os fundamentos básicos para a aplicação 

deste conceito na ciência geográfica. Seja como paisagem, landsacape, landschaft, 

paysage, paisaje ou outras denominações encontradas na literatura, sempre há uma 

definição e um caminho possível a ser seguido com o intuito de analisar os objetos 

de estudo a partir desta perspectiva, como já mencionaram Gass e Verdum (2012). 

Para Ab’Saber (2003), todos os que se iniciam no conhecimento das ciências 

da natureza atingem a idéia de que a paisagem é sempre uma herança. Esta 

herança deve ser percebida em todo o sentido da palavra, ou seja, de processos 

fisiográficos e biológicos e do patrimônio coletivo dos povos que historicamente os 

herdaram como território de atuação de suas comunidades. 

De acordo com o autor, há dois níveis de abordagem quando se trata da 

paisagem. No primeiro, a paisagem tem o caráter de herança de processos de 

atuação antiga, remodelados e modificados por processos de atuação recente como 
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a compartimentação topográfica, as variações climáticas e ecológicas do flutuante 

universo paisagístico e hidrológico. No segundo, é possível identificar que as 

diferentes nações herdaram fatias do mesmo conjunto paisagístico de longa e 

complicada elaboração. Não são apenas espaços territoriais, mas paisagens e 

ecologias pelas quais são responsáveis. 

Com a definição de tais níveis de abordagem fica claro que se torna 

necessário conhecer as limitações de uso de cada espaço e de cada paisagem. 

Assim sendo, são necessárias indicações mais racionais para a preservação do 

equilíbrio fisiográfico e ecológico. É sob esta perspectiva que Ab’Saber (2003, p. 10), 

utiliza as palavras de Góes (1973), afirmando que “há que se permanecer 

equidistante de um ecologismo utópico e de um economicismo suicida”. 

Continuando sua análise, Ab’Saber (op. cit.), menciona que 

evidentemente, para os que não tem consciência do significado das 
heranças paisagísticas e ecológicas, os esforços dos cientistas que 
pretendem responsabilizar todos e cada um pela boa conservação e pelo 
uso racional da paisagem e dos recursos da natureza somente podem ser 
tomados como motivo de irritação, quando não de ameaça, a curto prazo, à 
economicidade das forças de produção econômica. 

 

A construção do conceito de paisagem apresentada pelo autor passa por um 

procedimento de aplicação a partir da definição dos domínios da natureza ou dos 

domínios morfoclimáticos, como pode ser observado na figura 3.1. Estas unidades 

da paisagem são por ele definidas como sendo um 

conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial – de centenas de 
milhares a milhões de quilômetros quadrados de área – onde haja um 
esquema coerente de feições de relevo, tipos de solo, formas de vegetação 
e condições climático-hidrológicas. 

 

Para o autor os domínios se constituem em feições paisagísticas e ecológicas 

integradas sob o ponto de vista das condições fisiográficas e biogeográficas que 

formam um complexo homogêneo e extensivo chamado de área core (área 

nuclear). Entre diferentes áreas nucleares ocorrem às faixas de transição que 

podem apresentar um diverso conjunto de arranjos paisagísticos. 
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Figura 3.1 – Os domínios da natureza6 conforme Ab’Saber, 2003, com localização 

da área de estudo. 

 
Fonte: Ab’Saber (2003), sistematização cartográfica Gass (2015) 

                                                 
6 Pela classificação apresentada por Ab’Saber (2003), a área de estudo estaria localizada dentro do 
domínio de Pradarias que, de acordo com o autor (p. 21), é a “margem do domínio das pradarias 
pampeanas e, ao mesmo tempo, padrão bem individualizado de paisagens de subdomínios das 
pradarias mistas uruguaias, argentinas e sul-brasileiras. [...] Seus famosos campos pastoris são 
prados mistos: um tipo de prairie, da margem do grande domínio das pradarias pampeanas. Contudo, 
estudos realizados no âmbito do grupo de pesquisas Arenização/desertificação – questão ambiental, 
demonstram que tal classificação não expressa a realizada regional. De acordo com Freitas (2006), 
que comparou as descrições de vários autores sobre a classificação desta região do Rio Grande do 
Sul com observações realizadas em campo, concluiu que “o termo mais adequado e que mais se 
enquadra com as características apresentadas pela vegetação, é o de Campos Limpos. [...] As 
gramíneas representam o maior número de espécies. [...] Destaca-se, também, a ocorrência de 
espécies dotadas de adaptações para evitar a transpiração, o que consiste em estruturas supérfluas 
nas condições climáticas atuais. Outra constatação relevante é a elevada biodiversidade de espécies 
constatadas na área de estudo” (FREITAS, 2006, p. 66). 
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Por sua vez, Lang e Blaschke (2009), trabalham com o conceito de paisagem 

a partir de procedimentos relacionados às análises com Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG). O arcabouço teórico metodológico dos autores parte do contexto 

do idioma alemão no qual, a tradução literal de paisagem é Landschaft, que por 

muito tempo ficou fora dos conceitos utilizados pela academia, tendo sido, por 

muitas vezes, reinventado, fato associado de forma particular a dificuldade de 

domínio do idioma. 

De acordo com os autores, sempre nos sentimos bem numa paisagem que se 

apresenta estruturada e com múltiplos comportamentos e reagimos sensivelmente 

às características das estruturas espaciais das paisagens. Do ponto de vista do 

conteúdo, realizamos saltos, passando de áreas individuais, para tipos de florestas, 

estande de florestas, até regiões dominadas por florestas. Isto significa dizer que 

saímos da chamada múltipla compartimentação da paisagem (quando estamos no 

nível mais baixo ou inserido na paisagem em questão) para uma detecção cada vez 

maior em múltiplas perspectivas, nas quais a formação de padrões espaciais está 

em primeiro plano (quando estamos em níveis mais altos ou observando a paisagem 

como elemento externo a ela). 

A figura 3.2 representa de forma ilustrativa o exemplo apresentado pelos 

autores, quando mencionam: 

Imaginemo-nos fazendo um passeio montanha acima. A partir do ângulo de 
visada modificado, aparecem novos padrões e obtemos uma melhor visão 
do conjunto. Observamos relações estruturais que anteriormente estavam 
escondidas para nós. Por outro lado, perdemos também a impressão 
pessoal de ajustamento imediato à paisagem. A detecção que no solo é 
sempre de perspectiva central e autorreferenciada, e que nos traz a 
impressão da assim chamada múltipla compartimentação da paisagem, 
está, no entanto, cedendo lugar a uma detecção cada vez maior em 
múltiplas perspectivas, nas quais a formação de padrões espaciais está no 
primeiro plano. (...) Esse tipo de percepção continua e se amplia quando 
observamos de cima, em fotos aéreas ou imagens de satélite, recortes 
individuais de paisagens: determinadas estruturas aparecem cada vez mais 
detalhadamente, e a paisagem parece um padrão de colcha de retalhos. 

 

 Ao refletir sobre a teoria da paisagem, os autores iniciam mencionando que 

devem ser considerados os três aspectos da paisagem ancorados na Lei Federal de 

Conservação da Natureza e Gestão da Paisagem7 alemã, ou seja, a multiplicidade, a 

particularidade e a beleza. Para os autores, 

                                                 
7
 Gesetz Über Naturschutz und Landschaftspflege, denominada de BNatSchG, 2002. Este documento 

faz menção, de forma explicita, ao aspecto “Valor Para o Lazer”, como um dos elementos a serem 
considerados na análise das intervenções na paisagem. 



37 
 

 

estes conceitos designam, por um lado, aspectos de experiência cotidiana; 
por outro, também características que devem ser valorizadas por critérios 
predefinidos objetivos e jurídicos, mas também do ponto de vista científico. 
A partir de qual prejuízo deve-se considerar uma certa intervenção como 
violação da lei de proteção da beleza paisagística? A partir de quando nós 
estamos influenciando fortemente a variedade paisagística? E quais 
mudanças destroem, de forma duradoura, a particularidade de uma 
paisagem? 

 

Figura 3.2 - Diferentes níveis de observação da paisagem 

 
Fonte: Lang & Blaschke (2009, p. 15)8 

 

As características estruturais da paisagem são observáveis, descritíveis e 

quantificáveis. Além disso, elas possuem um conteúdo explicativo para aqueles 

desenvolvimentos e processos que contribuíram para uma determinada visão de 

uma paisagem. Este processo é possível pela análise temporal da paisagem, 

principalmente, ao se avaliar o grau de coesão das áreas nucleares. Para se chegar 

                                                 
8 Como legenda da imagem, na obra original, aparece à seguinte descrição: “ao fazer uma caminhada 
para o cume de uma montanha, a estrutura da paisagem aparece cada vez mais nitidamente”. Fotos 
de S. Lang. 
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a esta análise o uso de SIG é, conforme os autores, o instrumental que possibilita 

tais estudos. 

Cabe ressaltar que, mesmo trabalhando com a aplicação direta de SIG, os 

autores trabalham com um profundo contexto teórico metodológico da ciência 

geográfica, o que acrescenta um grande diferencial aos seus trabalhos. 

Historicamente temos visto inúmeras aplicações das geotecnologias, mas sem que 

haja uma interação efetiva com o conhecimento teórico necessário às análises dos 

dados gerados, como mencionam os autores em várias passagens da sua obra. 

A análise do grau de retalhamento ou isolamento precisa ser considerado 

quando se trata da integridade da paisagem. Segundo os autores, há duas 

perguntas a serem feitas quando se trata da análise da paisagem: Qual é o grau de 

retalhamento desta paisagem? Qual o nível de conexão entre os fragmentos de 

habitats remanescentes? A resposta a estes questionamentos precisa considerar 

que pela complexidade que apresentam, as paisagens são de difícil determinação 

quantitativa, o que torna complexo tal procedimento. 

Para possibilitar a quantificação das paisagens, os autores determinam 

medidas de estrutura da paisagem, quais sejam: área, forma, área núcleo (que pode 

ser equiparada com as áreas core conforme Ab`Sáber (2003) e a vizinhança (que 

pode ser equiparada as áreas de transição, considerando o autor citado). 

As reflexões iniciais sobre a teoria da paisagem que os autores apresentam, 

partem de três aspectos: a multiplicidade, a particularidade e a beleza. Estes 

aspectos são elevados no contexto analítico até se chegar as complexas questões 

sistêmicas que são também apontadas por Ab’Saber. 

Com o intuito de aprofundar e ampliar as discussões, os autores partem para 

o conceito de estrutura da paisagem, o qual se apóia metodologicamente em três 

aspectos básicos explorados de forma ampla e sintetizados por Lang & Blaschke 

(2009, p. 111) como sendo: 

Estrutura, a configuração específica dos elementos da paisagem (patches)9 
no que se refere ao seu tamanho e forma, ao seu tipo e distribuição 
quantitativa, bem como ao seu arranjo no espaço. Os elementos servem 
como indício para a identificação da distribuição de energia e matéria, de 
organismos e populações; 
Função, ou seja, as interações entre os elementos da paisagem, seus 
componentes e componentes de sistema, com enfoque na permuta e no 
fluxo de energia, matéria e organismos; 

                                                 
9 Os autores indicam a leitura do item 4.3 do seu livro, no qual exploram de forma detalhada a 
questão das manchas (petches), a partir da definição e do tipo de manchas, além de outras 
características que introduzem as questões vinculadas as métricas da paisagem. 
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Desenvolvimento e mudança, (changes) ou seja, a mudança de estrutura 
e função dependente do tempo. Lausch (1999) designa medidas da 
estrutura da paisagem como “indicadores por meio de padrões, composição 
e configuração (... e ...) sua mudança espacilal-temporal, permitindo 
importantes conclusões (sobre) mudanças da paisagem” (p. 77). 

 

 Finalizando esta análise, mas não de forma conclusiva, os autores inferem 

que: 

o procedimento de “análise da paisagem” deve ser considerado, segundo a 
escola de Leipzig-Dresden, como o primeiro de três passos de trabalho 
subsequentes para a identificação e avaliação de paisagens10. Os passos 
seguintes incluem o “diagnóstico da paisagem” e o “prognóstico da 
paisagem”. 

 

Tendo em vista o foco da presente pesquisa, que são as Áreas de 

Preservação Permanente, cabem algumas considerações apresentadas por 

Ab’Saber (2001). As discussões do autor objetivam traçar alguns comentários a 

respeito do suporte geológico das florestas brasileiras (ciliares) a partir das áreas de 

beira alta (ou diques marginais como são mais comumente conhecidas). Estas áreas 

possuem na sua dinâmica uma importante relação com a planície aluvial ou de 

inundação, o leito maior do rio e o leito de estiagem. Entende-se que a grande 

discussão sobre a temática parte, exatamente, desta questão, ou seja, das áreas 

ocupadas por um determinado curso d’água no decorrer das suas variações 

sazonais (horas, dias, meses, anos, etc.). Ou seja, é possível questionar: De que 

maneira ocorre a dinâmica destas paisagens nos tempos geológico e histórico? Qual 

a relação da ação do homem sobre o meio quando se trata das modificações 

paisagísticas que ocorrem? 

Além desta discussão, o autor apresenta uma importante diferenciação 

conceitual que, em geral, não é considerada, principalmente quando se trata da 

legislação ambiental, que são os conceitos de  mata ciliar e floresta galeria. Para 

Ab’Saber (op. cit.), florestas ciliares envolvem todos os tipos de vegetação arbórea 

vinculada à beira dos cursos d’água. É um conceito que se confunde com o amplo 

sentido de matas beiradeiras ou matas de beira-rio. Por sua vez, a floresta galeria 

típica é uma definição que surge como entremeio das savanas africanas. Ocorrência 

associada explicitamente aos domínios e subespaços caracterizados por formações 

                                                 
10 Os autores indicam, para a compreensão destes fenômenos, a leitura de STEINHARDT, U.; 
BLUMENSTEIN, O.; BARSCH, H. Lehrbuch der Landschftsökologie. Heidelberg: Spektrum 
Akademischer Verlag, 2012. Mesmo sendo recente, a obra reflete os fundamentos da escola alemã 
do processo de estudo e aplicação da ecologia da paisagem. 
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abertas do tipo dos cerrados e campos do Brasil Central e das Pradarias Mistas da 

Campanha Gaúcha11, para usar as palavras do autor. Sob o ponto de vista da 

paisagem, estas áreas desempenham inclusive funções distintas com relação aos 

cursos d’água. 

Partindo para os escritos de Silva et al. (2011), reportamo-nos a algumas 

passagens do texto nas quais aparece a palavra paisagem como fundamental para a 

discussão que o documento apresenta. A obra dos autores é uma conjugação de 

forças entre a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira Para o 

Progresso da Ciência no intuito de contribuir nas discussões do Código Florestal. 

Para os autores 

Além da questão biológica e dos serviços ecossistêmicos, pequenos 
fragmentos de vegetação nativa mantidos como Reserva Legal, têm 
importante papel para diminuir o isolamento dos poucos fragmentos 
maiores, funcionando como trampolins ecológicos no deslocamento das 
espécies pela paisagem. 
A sobrevivência das espécies depende de suas habilidades de se 
deslocarem pela paisagem. 
É também necessário definir uma cota máxima de compensação dentro de 
uma região para não criar amplos contrastes com paisagens muito 
depauperadas de vegetação em determinadas bacias e outras com alta 
concentração de Reserva Legal. Esses contrastes não são desejáveis, não 
apenas por criar paisagens pobres em termos biológicos, mas também por 
que os benefícios ecossistêmicos das RLs são mais intensos se elas 
estiverem próximas das áreas produtivas.  

 

 Há que se considerar ainda, na construção deste referencial, os escritos de 

Verdum e Fontoura (2009), que assim se manifestaram quanto ao conceito de 

paisagem e o seu uso na Geografia: 

Na Geografia, especificamente, a paisagem pode ser concebida como o 
conjunto das formas que caracterizam um determinado setor da superfície 
terrestre. Os geógrafos analisam os elementos que compõem a paisagem, 
em função de sua forma e magnitude, e propõem uma classificação das 
paisagens. Assim sendo, é de fundamental importância, nesse tipo de 
procedimento, que a paisagem seja considerada como o conjunto dos 
elementos da natureza que podem ser observados a partir de um ponto de 
referência. Além disso, na leitura da paisagem, é possível definir as formas 
resultantes da associação do ser humano com os demais elementos da 
natureza. 

 

 Sob esta perspectiva é possível avaliar as APPs como um conjunto de 

paisagens que possuem formas distintas. Como a análise da paisagem permite 

definir as formas resultantes das relações que ocorrem entre o homem e os demais 

elementos que compõem o meio, torna-se possível identificar de que forma 

                                                 
11 Estas áreas são reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente como Bioma Pampa. 
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ocorreram os impactos sobre uma determinada paisagem, qual sua intensidade e 

quais as possíveis ações mitigadoras e de recuperação que podem ser tomadas. Em 

se falando de APPs, este é um importante fator a ser considerado. 

 Continuando sua análise, os autores fazem referência quanto ao trabalho dos 

geógrafos, quando estes buscam conceber a paisagem, dizendo que 

as dificuldades encontradas pelos geógrafos para conceberem a paisagem 
dessa maneira são relacionadas à definição das heterogeneidades e das 
homogeneidades em relação à escala espacial, assim como a 
complexidade das formas da superfície terrestre. Neste sentido, é 
fundamental considerar a natureza como uma mudança contínua de formas 
e de movimentos cíclicos, periódicos e em intervalos desiguais que 
conduzem a uma constante renovação de formas e funcionamentos. 

 

 Mas, como desenvolver uma análise da paisagem que traga os resultados 

esperados? Qual o caminho a ser seguido? 

 Como mencionam Verdum e Fontoura (2009, p. 12), há três caminhos para a 

aplicação do método de análise da paisagem, que são o descritivo, o sistêmico e o 

perceptivo. Avaliando as três possibilidades e imaginando a sua aplicação, entende-

se que o caminho da análise sistêmica é o mais adequado para as Áreas de 

Preservação Permanente. Para os autores, 

A análise sistêmica da paisagem sugere o estudo da combinação dos 
elementos físicos, biológicos e sociais, ou seja, de um conjunto geográfico 
indissociável, uma interface entre o natural e o social, sendo, pois, uma 
análise em várias dimensões. O inter-relacionamento e a análise que 
permitem distinguir os elementos que constituem as diferentes 
características espaciais, psicológicas, econômicas, ecológicas, etc., não 
permitem, no entanto, dominar o conjunto. A complexidade da paisagem 
está relacionada a sua morfologia, a sua estrutura e a sua funcionalidade, 
não podendo a análise restringir-se às partes que a compõem. 

 

 Isto mostra o quanto é importante que as análises sejam feitas no conjunto, 

sem desconsiderar nenhum elemento que compõem a paisagem. Neste campo é 

preciso compreender que há quatro critérios que devem ser observados, quais 

sejam: a forma, a função, a estrutura e a dinâmica. 

 De forma sucinta apresentamos a seguir uma definição para os critérios 

apresentados, de acordo com Verdum e Fontoura (2009, p. 13: 

Forma: aspecto visível de uma determinada paisagem, referenciado por 
elementos que podem ser facilmente reconhecidos em campo, por meio de 
registros fotográficos e de produtos do sensoriamento remoto. 
Função: pode ser compreendida por atividades que, de certa maneira, 
foram ou estão sendo desenvolvidas e que são materializadas nas formas 
criadas socialmente e que também são reconhecidas em campo tanto pelos 
produtos de sensoriamento remoto quanto pelas diferenças que apresentam 
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em relação aos aspectos das unidades da paisagem em que não ocorrem 
as diversas formas criadas socialmente. 
Estrutura: é outro critério que não pode ser dissociado da forma e da 
função. Ela é reconhecida como sendo a que contém os valores e as 
funções dos diversos objetos que foram concebidos em determinado 
momento histórico. 
Dinâmica: é a ação contínua que se desenvolve, gerando diferenças entre 
as UP no que se refere aos resultados dessas dinâmicas, ao longo do 
tempo, em sua continuidade e em sua mudança. 

 

 Seguem no mesmo sentido os escritos de Pla e Vilás (1992), que entendem 

que quando uma paisagem é apresentada ao mundo científico, o primeiro passo a 

ser desenvolvido é reconhecer seus elementos e fazer a sua devida análise. Assim, 

será definido o tipo de elemento que estrutura o geossistema12 do qual a paisagem 

faz parte e as suas inter-relações. 

 Uma vez realizada a análise dos elementos da paisagem, será possível 

diagnosticar seu estado atual, o que permite também classificá-la e determinar se 

está apta a exercer alguma função específica. Tais diagnósticos poderão requerer 

tratamentos especiais de determinadas áreas, ou seja, se forem detectadas 

anomalias, carências ou impactos, poderão ser determinadas correções ou 

mitigações dos mesmos. 

 A temática que envolve o conceito de paisagem, análise da paisagem, 

ecologia da paisagem, enfim, é amplo e complexo. Assim, não é de interesse 

concluir ou estabelecer um conceito final. Contudo, entendemos que os escritos de 

Suertegaray (2000 e 2005) podem auxiliar no aspecto de uma compreensão que 

abrange o contexto até aqui apresentando, quando diz que 

do nosso ponto de vista, percebemos paisagem como um conceito 
operacional, ou seja, um conceito que nos permite analisar o espaço 
geográfico sob uma dimensão, qual seja a da conjunção de elementos 
naturais/tecnificados, sócio-econômicos e culturais. Ao optarmos pela 
análise geográfica a partir do conceito de paisagem, podemos concebê-la 
enquanto forma (formação) e funcionalidade (organização). Não 
necessariamente entendendo forma-funcionalidade como uma relação de 
causa e efeito, mas percebendo-a como um processo de 
constituição/reconstituição de formas na sua conjugação com a dinâmica 
social. Neste sentido, a paisagem pode ser analisada como a materialização 
das condições sociais de existência diacrônica e sincronicamente. Nela 
poderão persistir elementos naturais, embora já transfigurados (ou natureza 
artificializada). O conceito de paisagem privilegia a coexistência de objetos 
e ações sociais na sua face econômica e cultural manifesta. 

 

                                                 
12 De acordo com Cavalcanti (2014, p. 4), os complexos naturais, também chamados de 
geossistemas, correspondem a áreas naturais resultantes da interação entre os componentes da 
natureza (relevo, solo e biota, entre outros), influenciados em maior ou menor grau pela sociedade e 
pelos ciclos astronômicos da Terra. 
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3.2 A cartografia da paisagem 

 

 Quando se trata da paisagem como conceito que auxilia na análise do 

espaço geográfico, inevitavelmente, se faz uso da cartografia como uma das 

ferramentas para representar os elementos integrantes do processo analítico em 

questão. Para Martinelli e Pedrotti (2001, p. 39), “a atual profusão de representações 

é um fato social por excelência”. Para os autores, as representações são “produtos 

do raciocínio humano e se dirigem a toda a sociedade”. Se a cartografia for regida 

por este paradigma, ela poderá “reger a construção de mapas com indiscutível 

participação no processo de conhecimento, na busca da própria essência, da 

realidade concreta”. 

 Na leitura, interpretação e representação da paisagem, esta tem um especial 

significado. Nem sempre se tem a disposição instrumentos que permitem avaliar e 

mapear as paisagens pretéritas sob o aspecto do seu cunho social, e é neste 

momento que a relação com a sociedade se mostra como elemento fundamental 

para o levantamento de informações que possam caracterizar uma determinada 

paisagem. 

 A cartografia que consiga incorporar e representar, de acordo com os autores, 

“todas as relações, mediações, contradições, oposições, entre os componentes que 

perfazem a natureza e a sociedade” será uma cartografia estreitamente ligada e 

envolvida com a Geografia. Contudo, “não basta apenas representar temas 

geográficos, é preciso que ela se reporte a materialidade desse espaço, cujo 

ambiente é o centro das atenções”. 

 Por sua vez, Cavalcanti (2014), inicia sua obra mencionando que “os estudos 

ambientais carecem de fundamentação cartográfica, sobretudo, com vistas ao 

suporte de atividades de planejamento e gestão do ambiente”. Dentro desta 

perspectiva, para o autor, “um dos principais produtos que pode ser desenvolvido 

para a satisfação dessas demandas é a carta de síntese dos compartimentos 

ambientais ou carta da paisagem”. 

 O autor muito bem lembra que 

por fornecer uma visão integrada dos elementos e processos do ambiente, 
a Cartografia da Paisagem é de extrema importância para o planejamento 
ambiental. No Brasil, o Decreto-Lei nº 4.297/02, em seu artigo 13º, inciso I, 
indica como produto básico do diagnóstico de recursos naturais as 
“Unidades dos Sistemas Ambientais, definidas a partir da integração entre 
os componentes da natureza” e que constituem o elemento inicial para a 
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composição de um zoneamento ecológico-econômico. (CAVALCANTI, op 
cit) 

 

 Para que se chegue ao resultado de uma cartografia da paisagem, alguns 

elementos precisam ser considerados, para além da construção do conceito já 

apresentado anteriormente. As paisagens são um acumulo histórico de um conjunto 

de fatores geográficos, mas são, antes de tudo, entidades do presente, “pois 

constituem o resultado geoecológico e visível da interação de elementos e 

processos naturais e culturais. As paisagens que já não mais existem dá-se o nome 

de paleopaisagens” (CAVALCANTI, 2014, p. 19). 

 É necessário compreender, conforme o autor, que tais unidades 

geoecológicas e sociais são compostas por três fatores, conforme representa a 

figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Conjunto de elementos que compõem uma paisagem 

 
Fonte: adaptado de Cavalcanti (2014, p. 20), por Gass (2015). 

 

Os elementos que compõem a paisagem, conforme demonstrado pela figura 

3.3 e mencionado por Cavalcanti (op cit), permitem considerar que o potencial 

natural “inclui o conjunto da estrutura e a história dos processos tectônicos e 

climáticos, bem como a influencia destes sobre a diversidade das formas de relevo e 

os regimes de drenagem superficial e subterrânea”. Por sua vez, a atividade 

biológica é considerada “a história biogeográfica, o arranjo ecológico da fauna e da 

flora e o produto de sua interação com o potencial natural na formação dos solos”. 
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Por fim, a apropriação cultural, “inclui a história humana enquanto história de suas 

representações sociais, interesses políticos, demandas econômicas e sua 

intervenção com base em obras de engenharia e atividades diversas”. 

 Observando o ciclo produzido pelos fatores constituintes da paisagem, é 

possível inferir que a paisagem é um elemento vivo e dinâmico que está em 

constante evolução. A dinâmica e a evolução da paisagem representam a sua 

estrutura temporal e constituem um aspecto essencial para a sua compreensão, 

como mencionado por Cavalcanti (op cit). São, também, os fatores com as quais a 

cartografia se preocupa para poder desenvolver métodos de representá-la de forma 

sintética, precisa e clara, a partir da sua estrutura, para que os documentos 

cartográficos produzidos possam atingir o objetivo de auxiliar no processo de 

planejamento e ordenamento territorial. Neste sentido, o autor expressa que 

no âmbito da Cartografia da Paisagem, é preciso considerar que aquilo que 
se observa é um recorte tanto do tempo quanto do espaço, o que 
permite compreender a atividade de mapeamento como parte de um todo 
maior, a Geoecologia, que busca a compreensão não apenas da 
organização espacial (estrutura), mas também do funcionamento, evolução 
e planejamento das paisagens. (grifo nosso) 

 

 Partindo para o campo da Geoecologia, o autor faz a representação da sua 

compreensão do contexto epistemológico da cartografia da paisagem a partir do 

esquema apresentado pela figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Contexto epistemológico da Cartografia da Paisagem 

 
Fonte: adaptado de Cavalcanti (2014, p. 22), por Gass (2015). 
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 A identificação do potencial ecológico que, em Geografia, é definido pelo 

relevo, pela litologia e pela drenagem, é fator importante para o início das atividades 

da cartografia da paisagem. O conceito de potencial ecológico está intimamente 

ligado as comunidades vegetais ou, nas palavras do autor em voga, “a indicação de 

uma comunidade vegetal sempre vem associada a um determinado potencial 

ecológico”. O autor exemplifica a questão dizendo que 

esta perspectiva segue a seguinte lógica: qualquer comunidade vegetal, 
bem como as transformações pedogenéticas, só pode se desenvolver após 
a estabilização de um conjunto formado por relevo, litotipo e regime de 
drenagem. Isso ocorre porque, em condições de intensa atividade erosiva, o 
litotipo é continuamente removido (erodido), o que dificulta a colonização 
pelos seres vivos. Só quando a atividade erosiva se torna menos destrutiva 
é que surge a oportunidade para a dinâmica ecológica. Nesse caso, diz-se 
que a paisagem se encontra estável. (CAVALCANTI, 2014, p. 27) 

 

 Outro elemento que deve ser considerado é a exploração biológica, ou seja, 

“o conjunto formado pela dinâmica florestal e pelas transformações pedogenéticas 

em curso”. Um terceiro elemento citado pelo autor, originalmente mencionado por 

Bertrand (1972), e que pode intervir na organização da paisagem, é a atividade 

humana. 

 Desta forma, o caminho ou raciocínio a ser seguido para identificar paisagens 

de diferentes categorias, sintetizando a proposta apresentada por Cavalcanti (2014), 

é o expresso no fluxograma da figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Como identificar paisagens de diferentes categorias 

 
Fonte: adaptado de Cavalcanti (2014), por Gass (2015). 
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 Deve ser considerado que no processo de elaboração de mapas que visem 

como resultado uma cartografia de síntese da paisagem, há desafios metodológicos 

a serem vencidos. O principal deles, de acordo com os estudos apresentados por 

Cavalcanti (2014) está associado aos taxa e a questão da escala. Para o autor, 

tomando por base os escritos de Ab’Saber, há quatro taxa que podem ser 

considerados, ou seja, as zonas, os domínios da natureza, as famílias de 

ecossistemas e os minibiomas. Contudo, para definir em qual nível de análise uma 

pesquisa será desenvolvida, é necessário considerar qual a dimensão da área em 

questão e quais os condicionantes que esta pode apresentar. 

 Outros exemplos de mapeamentos, como os na área geomorfológica (ROSS, 

2003 e 2009) ou na representação gráfica das próprias unidades de paisagem 

quando destinadas ao zoneamento ambiental (ZACHARIAS, 2010), há três 

procedimentos básicos a serem seguidos na identificação das paisagens quais 

sejam: “identificação da área de estudo, avaliação do contexto e a identificação dos 

principais contrastes observáveis” (CAVALCANTI, 2014, p. 34). 

 A definição da área de estudo dará ao pesquisador uma exata noção do 

perímetro dentro do qual estará atuando, dando-lhe condições de definir estratégias 

metodológicas para desenvolver sua pesquisa. Nestas estratégias devem ser 

consideradas a escala de trabalho, os instrumentos de coleta de dados (fotografias 

aéreas, imagens de satélites, cartas topográficas, entre outros), formas de 

armazenamento e tratamento. A avaliação do contexto, por sua vez, “tem o objetivo 

de caracterizar os principais fatores condicionantes sobre as paisagens que serão 

estudadas” (CAVALCANTI, op cit), pressupondo o reconhecimento das unidades 

superiores nas quais a área se localiza, como, por exemplo, o domínio da natureza 

ou a grande unidade geomorfológica. 

 A identificação dos principais contrastes observáveis está associada aquilo 

que se vê. Tudo que pode ser observado por excursões exploratórias ou fotografias 

aéreas e que possa estabelecer um parâmetro inicial de conhecimento sobre a área 

de estudo, é o ferramental necessário para a identificação e classificação dos 

contrastes na paisagem. Se as atividades forem estruturadas em taxa, seria possível 

estabelecer aqui, ao menos, um segundo ou até terceiro nível de análise, 

dependendo da capacidade do interprete e do detalhamento dos materiais 

disponíveis. 
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 Para Cavalcanti (op cit), contudo, há ainda uma outra forma de trabalhar com 

a cartografia da paisagem, qual seja, a modelagem cartográfica. Esta técnica de 

identificação de estruturas da paisagem, requerer o uso de técnicas de 

sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

O autor, ao longo de sua obra, trata a identificação das estruturas da 

paisagem a partir de sítios, associados às estruturas vegetacionais e pedológicas, 

ou seja, um sítio é uma unidade geomorfológica. Como já mencionado 

anteriormente, “as transformações pedológicas e a sucessão vegetacional só podem 

ocorrer quando há estabilidade geomorfológica” (CAVALCANTI, 2014, p. 41). Num 

segundo nível proposto para o uso destas técnicas, o autor estabelece o estado dos 

sítios anteriormente identificados. Assim, um determinado sítio pode ser subdividido 

em mais de um estado, dependendo da relação solo-vegetação que se estabelece. 

O fluxograma da figura 3.6 representa a construção metodológica para 

identificação dos sítios e dos seus estados. A construção do fluxograma tomou por 

base as definições do autor em voga, tendo sido ampliado com novos elementos. 

Posteriormente, o mesmo será explorado, apresentando-se algumas discussões 

associadas aos tipos de instrumentos que poderão ser utilizados para a sua 

aplicação. 

 Para determinar os sítios da paisagem, ou seja, o seu potencial ecológico, 

podem ser utilizados como dados de entrada a altimetria de vários instrumentos 

distintos disponíveis no mercado. Um dos que vem sendo largamente utilizado são 

as imagens de radar da missão SRTM13, reprocessadas para o território brasileiro 

pelo projeto Topodata14 ou disponíveis diretamente no site do projeto na NASA. 

Outra alternativa é a utilização das curvas de nível das cartas topográficas da 

Diretoria de Serviços Geográficos do Exército Brasileiro15 ou do IBGE16, as quais 

precisam ser vetorizadas para posterior geração das superfícies necessárias a 

análise ou, ainda, o uso das imagens do sensor ASTER17. 

                                                 
13 Shuttle Radar Topography Mission. Os dados e informações podem ser acessados em 
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ 
14 Topodata – Banco de Dados Geomorfométricos do Brasil, disponível em 
http://www.dsr.inpe.br/topodata/ 
15 As cartas podem ser acessadas, mediante cadastro, no BDGEx – Banco de Dados Geográficos do 
Exército, disponível em http://www.geoportal.eb.mil.br/mediador/ 
16 Os dados cartográficos produzidos pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
podem ser acessados através do endereço http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm 
17 Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer. O ASTER é um dos sensores 
a bordo do satellite TERRA da NASA. Os dados e informações podem ser acessados em 
http://asterweb.jpl.nasa.gov/ 
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Figura 3.6 – Fluxograma da definição de sítios da paisagem e seus estados 

 
Fonte: adaptado e ampliado de Cavalcanti (2014, p. 49, 51). Elaborado por Gass (2015) 

 

 Tendo disponível a superfície altimétrica, é possível gerar o mapa de 

declividades e sua posterior classificação e geração de contornos e edição do banco 
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de dados para a associação de elementos que caracterizem o relevo de cada um 

dos sítios identificados. Neste processo, o cruzamento dos dados com a rede de 

drenagem, por exemplo, é uma alternativa bastante valiosa pois pelo próprio padrão 

de drenagem é possível definir alterações nos padrões de apresentação da 

paisagem. 

 Num segundo momento, são definidos os estados dos sítios da paisagem, os 

quais podem ser associados a exploração biológica. Nesta etapa, os polígonos dos 

sítios devidamente editados e com um banco de dados associado, são cruzados 

com o mapa de solos, de vegetação e com imagens de satélite de alta resolução. O 

resultado deste processo permitirá avaliar se para cada sítio há mais de um estado, 

possibilitando assim incrementar o banco de dados com tais informações. Para 

Cavalcanti (2014, p. 50) “assim, após a inferência dos limites de um determinado 

sítio (relação relevo-substrato-drenagem), seus estados (relação solo-vegetação) 

foram avaliados e, caso houvesse mais de um estado por sítio, este era subdividido”. 

 Retornando à figura 3.5, na qual foi mencionado como um dos elementos na 

identificação de diferentes paisagens, a atividade humana, há dois aspectos que 

devem ser ressaltados: 1) de certa forma, ao identificar o(s) estado(s) de um sítio, já 

são constatados elementos que podem determinar as atividades humanas a eles 

associadas, através das marcas que podem ser observadas na matriz gerada; 2) o 

mapa que apresenta os sítios e seus respectivos estados, é peça fundamental para, 

em conjunto com outros elementos, tais como: fotografias aéreas pretéritas e atuais, 

imagens de satélite e trabalhos de campo, estruturar uma matriz que represente 

como essas atividades humanas ocorreram/ocorrem na área de estudo. 

 

3.3 O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

 

 No ano de 1981, é instituída no Brasil a Política Nacional do Meio Ambiente - 

PNMA, através da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 1981). 

No seu Art. 9º, a lei estabelece os instrumentos da PNMA, dos quais é de interesse 

para a presente pesquisa o instrumento que consta do inciso II: o Zoneamento 

Ambiental. Somente 21 anos após a aprovação da lei, é regulamentado o 

Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE, através do Decreto nº 4.297, de 10 de 

julho de 2002 (BRASIL, 2002), o qual estabelece os critérios para o ZEE do Brasil. 
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 Contudo, antes do surgimento do marco legal do ZEE, vários trabalhos na 

área de zoneamento foram realizados, sejam estes voltados para as características 

ecológicas-econômicas, de cunho demográfico-populacional ou ambiental. Neste 

sentido, cabe resgatar os pressupostos do Programa Zoneamento Ecológico-

Econômico – PZEE, o qual serviu de subsídio para a edição do Decreto nº 

4.297/2002. 

 

3.3.1 O Programa Zoneamento Ecológico-Econômico (PZEE) 

 

No ano de 1999, o Ministério do Meio Ambiente recebeu “a atribuição de 

coordenar o Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE no território brasileiro” (MMA, 

2001, p. 11). A atuação exercida pela Secretaria de Políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável, do MMA, responsável pela gerência do Programa 

Zoneamento Ecológico-Econômico – PZEE, produziu um processo de articulação 

institucional que culminou com a criação do Consórcio ZEE Brasil18. Este consórcio 

foi responsável pela elaboração de um intenso trabalho que serviu de subsídio para 

a edição do Decreto nº 4.297, no ano de 2002. Este trabalho, denominado de 

Diretrizes Metodológicas para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil (MMA, 

2001), detalha o processo que o governo federal entende deva ser implementado 

nas diferentes esferas e escalas, através do ZEE; ou seja, este é o documento de 

referência utilizado até hoje para as questões relativas ao ZEE. 

 No documento que estabelece as diretrizes metodológicas do ZEE, já na 

parte introdutória, há uma referência que merece ser mencionada: 

A SDS19 passou a considerar a necessidade de recuperar a dimensão do 
ZEE como um instrumento integrado de planejamento, articulando seus 
diversos níveis de intervenção correspondentes às ordens de grandeza 
federal, regional, estadual e local. Indicou, como passo necessário, a 
elaboração de um ZEE na escala da União, capaz de dar ao país uma visão 
de conjunto, a fim de avaliar e propor soluções e sugestões quanto às 
ações de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Nesta 

                                                 
18 O Consórcio ZEE Brasil era assim constituído, no ano de 2001 (MMA, 2001): 
Ministério do Meio Ambiente: Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (gestora do 
Programa Zoneamento Ecológico-Econômico) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis; 
Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística; 
Ministério da Ciência e Tecnologia: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; 
Ministério de Minas e Energia: Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – Serviço Geológico do 
Brasil. 
19 Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável. 
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perspectiva, as diretrizes gerais emanadas de um ZEE nacional deverão 
nortear os zoneamentos em escalas maiores e definir suas estratégias 
específicas. (MMA, 2001, p. 19) 

 

 Quando o documento em voga trata dos fundamentos conceituais do PZEE, 

ele retoma o conceito estabelecido como original do ZEE, dizendo que este é 

definido como um “instrumento político e técnico do planejamento, cuja finalidade 

última é otimizar o uso do espaço e as políticas públicas” (MMA, 2001, p. 25). Neste 

contexto, faz uma importante menção à compreensão do território, um dos conceitos 

conhecidos como operacional20 para a Geografia. A compreensão e importância do 

conceito de território para o documento em questão aparecem no seguinte contexto: 

A incorporação do conceito de território para compreender a relação 
sociedade-natureza constitui uma tentativa de superar o tratamento 
frequentemente “naturalizado” dessa relação. O conceito de território, 
herdado classicamente da tradição jurídica como base geográfica do estado 
com origem na palavra latina Territorium (“pedaço de terra apropriado”) tem 
sido reformulado pelo pensamento geográfico abarcando, além das 
relações de poder (RAFFESTIN, 1993), a própria definição dos agentes 
sociais e de suas formas de atuação sobre o espaço, podendo ser 
construído ou desconstruído em escalas temporais e espaciais diferentes 
(SOUZA, 1995). 
Segundo Andrade (1996), o conceito de território, uma vez ligado à idéia de 
domínio e gestão, não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar. O 
território envolve poder e, portanto, um critério político. O ZEE deve criar, 
assim, um modelo territorial que distribua as atividades no território em 
função das limitações, vulnerabilidades e fragilidades naturais, bem como 
dos riscos e potencialidades de uso. A análise das inter-relações espaciais 
entre os sistemas ambientais, identificando problemas e riscos que 
determinada área pode sofrer pelo uso inadequado ou até por fatores 
externos (questão de fronteiras nacionais), constitui uma grande 
contribuição do ZEE, que possibilita a visão espacial do território, com seus 
diferentes atributos e relações. (MMA, 2001, p. 25-26) 

 

 Cabe ao PZEE pensar o país de forma integral. Neste processo torna-se 

necessário considerar a diversidade de ordens de grandeza envolvidas no território 

nacional. Sob este aspecto é necessário considerar tanto suas relações no contexto 

internacional como a organização interna do país, abordando a realidade nacional 

de acordo com a função que cada área específica desempenha na federação, nos 

estados e nos municípios, como menciona MMA (op cit). De acordo com o 

documento: 

Cada projeto de ZEE desempenha um papel específico dentro do PZEE, de 
acordo, por um lado, com sua posição relativa na estrutura administrativa do 
país e, por outro, com as escalas geográficas de referência dos objetos 
avaliados. Por isso, os ZEE’s devem ter conexões entre si, evitando o 

                                                 
20 Assim definido por Suertegaray (2000 e 2005). 
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isolamento que leva, inevitavelmente, ao desperdício de recursos e à falta 
de sintonia com as demais políticas públicas. 

 

 Tomando por base os conceitos apresentados, é possível inferir, conforme 

MMA (2001, p. 31), que o planejamento territorial pode ser dividido em seis níveis 

como demonstrado pelo quadro 3.1. Estes níveis estão associados às diversas 

escalas geográficas dos fenômenos e a tradição cartográfica de sua representação, 

bem como a estrutura político-administrativa do país. 

 

Quadro 3.1 – Níveis do planejamento territorial definidos no contexto do PZEE e as 

aplicações práticas ocorridas antes de 2001 

 
Fonte: adaptado e ampliado de MMA (2001, p. 31), por Gass (2014). 

 

 Como pode ser observado no quadro 3.1, há dois enfoques de atuação, o 

estratégico e o tático. Contudo, sob o aspecto prático, há uma diferença nas 

aplicações realizadas até a edição das diretrizes apresentadas pelo documento do 

MMA. O enfoque estratégico é, também, entendido como político, ou seja, é dirigido 

ao topo da cadeia do processo e compreende o ZEE como “resultado final da 

interação entre os ecossistemas, entendidos em suas potencialidades e limitações 

versus o seu uso” (MMA, op cit). Tem, ainda, a função de subsidiar o processo de 

planejamento a nível global, visando esclarecer os administradores e a sociedade 

sobre os problemas e suas possibilidades de resolução. 

 Há dois níveis de abordagem neste enfoque. Um primeiro, associado a uma 

visão das grandes estruturas e processos, tendo por objetivo apresentar uma 

síntese das complexas relações que existem no país. Este processo se dá através 

de representações que passam por grandes generalizações cartográficas, em geral, 
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apresentadas na escala igual ou menor que 1:500.000, denominado de escala de 

reconhecimento. 

 O segundo nível, denominado de escala intermediária, que possui 

representações entre 1:500.000 e 1:250.000, foram as escalas mais utilizadas nos 

ZEE’s elaborados pelos estados até então. Contudo, as metodologias e os enfoques 

temáticos seguidos foram bastante variados em virtude das necessidades 

demandadas por cada trabalho executado, não permitindo sua integração. 

 A adoção do enfoque tático, na esfera da aplicação prática, é contraditório ao 

enfoque estratégico, uma vez que estava voltado às necessidades permanentes de 

execução de políticas de controle e licenciamento ambiental, em especial, no âmbito 

dos estados da federação, não sendo aplicado, neste contexto, a partir de escalas 

adequadas de sua representação cartográfica. O nível tático caracteriza-se por 

subsidiar planos de monitoramento e avaliação de impactos ambientais e planos 

diretores de áreas de preservação. De acordo com MMA (2001, p. 32), este enfoque 

trabalha com as seguintes escalas: 

Devido ao maior detalhe das informações, torna-se possível atingir maior 
compreensão dos subsistemas ambientais. A unidade básica de análise 
neste nível de detalhamento é a unidade territorial básica – UTB, produto da 
intersecção dos sistemas naturais versus o uso antrópico, mais adequada 
aos objetivos desse tipo de ZEE, cujos usuários imediatos vão desde o 
médio administrador ao concessionário usuário do território, passando pelo 
órgão licenciador ambiental. 

 

 Tomando por base os dados do quadro 3.1 e as descrições apresentados, 

que demonstram a contradição entre os diferentes níveis de planejamento territorial, 

os autores do documento que apresenta as diretrizes metodológicas para o ZEE 

brasileiro, estruturaram um quadro que demonstra os níveis adequados de 

tratamento das informações (quadro 3.2), no âmbito do PZEE. De acordo com o 

documento (MMA, 2001, p. 33), o quadro 

sugere níveis de tratamento das informações para os trabalhos de ZEE, 
segundo suas respectivas escalas. Enfatizam as diferenças de abordagem 
entre as gradações escalares, do menor para o maior detalhe, e suas 
interligações, permitindo complementaridade e articulação. Elaborar 
produtos, por exemplo, em escala 1:50.000 ou 1:1.000.000, não apenas 
representa diferenças de tratamento de informação, mas um tipo de 
abordagem ajustado à abrangência da área, ao fenômeno observado e aos 
níveis de decisão a que se destinam. 
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Quadro 3.2 – Níveis de tratamento das informações para a elaboração do ZEE e sua 

respectiva integração 

Nível de abordagem 
Nível 

administrativo 
Enfoque 

Variável 

principal 

Ordens de 

grandeza 

Continental 
Mega-

diagnóstico 
Gov. Federal 

Planejamento 

estratégico: 

relações 

internacionais 

Grandes 

tendências 

territoriais / 

fronteiras 

internacionais / 

política 

1:10.000.000 

1:5.000.000 

ZEE Brasil 
Macro-

diagnóstico 
Gov. Federal 

Planejamento 

estratégico / 

aspectos políticos 

e econômicos: 

relações 

internacionais e 

assuntos 

interiores 

Grandes 

potenciais 

territoriais / 

política e 

economia 

1:2.500.000 

1:1.000.000 

Regional 
Meso-

diagnóstico 

Gov. Federal 

Gov. Estadual 

Políticas 

regionais: 

assuntos 

interiores 

Eixos de 

integração e 

desenvolvimento 

1:1.000.000 

1:250.000 

Estadual Diagnóstico Gov. Estadual 

Políticas 

estaduais e 

avaliação de 

impactos 

ambientais 

Sistemas 

territoriais 

produtivos / 

limitações e 

potencialidades 

ambientais / 

dinâmica 

socioeconômica 

1:250.000 

Municipal e 

Distrital 

Micro-

diagnóstico 

Gov. Estadual 

Gov. Municipal 

Modelagem de 

impactos 

ambientais e 

sociais / 

participação 

social / planos 

diretores 

Sustentabilidade 

ambiental e 

econômica dos  

microssistemas 

1:100.000 

1:50.000 

Fonte: adaptado de MMA (2001, p. 33), por Gass (2014). 
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 De acordo com as diretrizes metodológicas apresentadas, o ZEE Brasil deve 

ser executado a partir de quatro fases de trabalho: o planejamento do projeto, o 

diagnóstico ambiental, o prognóstico e a sua implementação. Como já demonstrado 

pelo quadro 3.2, “o ZEE Brasil utilizará todas as informações disponíveis de caráter 

multiescalar, elaboradas ou atualizadas por diversas instituições federais, pelos 

estados da federação, por programas específicos” (MMA, 2001, p. 51). O documento 

menciona, ainda, que “o tratamento das informações deverá ser da ordem do 

milhão, compatível com a visão de um país continental, podendo haver ajustes 

dependendo dos objetivos, das fontes e dos níveis de detalhamento requeridos”. 

 Tendo em mãos o diagnóstico devidamente estruturado em um Sistema de 

Informações Geográficas – SIG, será papel do prognóstico, elaborar “a partir da 

correlação das informações, a situação atual e os cenários tendenciais, as unidades 

integradas propostas e as zonas de planejamento” (MMA, op cit). Tal resultado será 

o ponto de partida para os ZEE’s dos demais níveis de abordagem, buscando assim, 

o devido nível escalar e territorial de análise e aplicação. 

 Quando o documento menciona que o tratamento das informações deverá ser 

da ordem do milhão, cabe ressaltar que, de acordo com o quadro 3.2, neste nível de 

abordagem (ZEE Brasil), a escala de representação poderia atingir 1:2.500.000. Isto 

significa que, tomando por base o sistema cartográfico nacional, que parte da escala 

1:1.000.000, as informações do ZEE poderiam sofrer uma redução de uma vez e 

meia. Posteriormente, ao tratarmos do decreto nº 4.297, retomaremos esta 

discussão. 

 Dentro do PZEE, o terceiro nível de abordagem diz respeito às regiões e aos 

estados. Estes projetos precisam ter como referencial inicial o ZEE do Brasil. A partir 

destas diretrizes, os projetos regionais e estaduais poderão estabelecer as 

correlações necessárias bem como apontar novas áreas prioritárias no âmbito das 

bacias hidrográficas, dos conselhos regionais de desenvolvimento, dos eixos 

regionais etc., dando suporte aos próximos níveis de abordagem. Como menciona 

MMA, 2001, p. 69: 

Assim, os projetos de ZEE’s regionais podem apresentar diversos recortes 
(por bioma, macroeixos, grandes bacias hidrográficas, etc.), porém, devem 
ter uma referência comum levando em consideração as estratégias do 
Governo Federal. Da mesma forma, os ZEE’s estaduais devem considerar 
essas mesmas estratégias, além daquelas formuladas pelos seus próprios 
governos para atuar nos respectivos territórios. 
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 A figura 3.7 representa os procedimentos técnico-operacionais do ZEE. Esta 

representação esquemática, conforme MMA (2001, p. 77) “pretende mostrar os 

temas básicos, os sistemas intermediários do diagnóstico, as sínteses para 

interpretação das potencialidades e limitações, os prognósticos e as indicações 

legais e programáticas”. 

 

Figura 3.7 – Representação dos procedimentos teórico-operacionais do ZEE. 

 
Fonte: MMA (2001, p. 77). Elaborado por Gass (2015). 
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3.3.2 O decreto nº 4.297 de 10 de julho de 2002 

 

O decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002 (BRASIL, 2002), estabelece os 

critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil, regulamentando o 

inciso II, do Art. 9º, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 

1981), que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. O referido inciso menciona 

o Zoneamento Ambiental como um dos instrumentos da PNMA, o qual ficou 

aguardando regulamentação por um período de 21 anos. O documento analisado no 

item anterior (MMA, 2001) deu suporte para que o Governo Federal pudesse editar o 

decreto em questão. 

O texto legal, em seu Art. 2º, menciona que 

O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente 
seguido na implementação de planos, obras e atividades públicas e 
privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados 
a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos e do solo e a 
conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e 
a melhoria das condições de vida da população. 

 

 Estabelece como objetivo geral, no Art. 3º 

Organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados 
quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou 
indiretamente utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção 
do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas. 

 

 Para a distribuição das atividades econômicas, o ZEE deverá levar em 

consideração, de acordo com o Art. 3º, parágrafo único, a “importância ecológica, as 

limitações e as fragilidades dos ecossistemas”. Isto será possível através do 

estabelecimento de “vedações, restrições e alternativas de exploração do território”, 

além de determinar, quando assim for identificado pelos estudos que conduzem ao 

ZEE, a “relocalização de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais”. 

 A elaboração do ZEE segue uma estruturação hierárquica, dividida em níveis 

de abrangência, responsabilidades de elaboração e ordens de grandeza de 

apresentação e referência. As escalas, por sua vez, definem, também, as funções 

que serão desempenhadas pelo ZEE. Esta estrutura, que representa a elaboração e 

aplicação estratégica do ZEE, pode ser verificada no quadro 3.3. 
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Quadro 3.3 – Estrutura de elaboração do ZEE e suas funções de acordo com a 

escala, conforme Decreto Federal nº 4.297 de 2002. 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015), a partir de Brasil (2002). 
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 As informações apresentadas pelo quadro 3.3, foram incluídas no Decreto 

Federal nº 4.297, na sua totalidade, pelo Decreto nº 6.288, de 2007 (BRASIL, 2007). 

Analisando o texto original do ano de 2002, é possível observar que havia inúmeras 

lacunas, em especial, com relação às escalas de referência para os ZEE’s dos 

diferentes níveis de abrangência. A definição das escalas de referência é um 

importante elemento para qualquer trabalho que utilize a representação cartográfica 

como elemento fundamental de apresentação dos resultados. Se as escalas e os 

formatos de arquivos que abastecerão os bancos de dados não forem bem 

definidos, os diferentes trabalhos não poderão ser integrados numa única base, 

inviabilizando assim um processo mais amplo de planejamento e gestão territorial. 

 A análise do texto legal em voga indica outro elemento a ser considerado, 

qual seja, o prazo para a execução dos ZEE’s nos diferentes níveis de abordagem. 

Em nenhum momento no decreto se trata desta questão, deixando totalmente em 

aberto e sem perspectiva de um somar de forças mais agressivo para dar celeridade 

ao processo. Ou seja, se o Governo Federal não estabelecer um prazo para a 

conclusão do ZEE do território nacional, não há a possibilidade sequer de iniciar os 

ZEEs estaduais e municipais, os quais precisam das definições da escala de análise 

superior para fazer as suas conexões. 

 O texto necessita, ainda, a atualização com relação à referência que faz ao 

Código Florestal de 1965, sendo que, em 2012, tal código foi revogado quando 

sancionada a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012a). Esta mesma lei, 

por associar questões relativas às APPs ao Zoneamento Ecológico-Econômico, 

estabelece prazo para a sua elaboração pelos Estados, no § 2º, Art. 13, no qual 

menciona que “os Estados que não possuem seus Zoneamentos Ecológicos-

Econômicos – ZEEs segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma 

federal, terão o prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data da publicação desta Lei, 

para a sua elaboração e aprovação”. 

 

3.4 Geografia e planejamento 

 

 A atividade de planejamento (territorial, regional, ambiental, municipal, 

socioeconômico, ecológico-econômico, ...) é uma atividade intrínseca à profissão do 

geógrafo. É de longa data que se sabe que a participação dos geógrafos na 

elaboração de Planos Diretores Municipais, em Planos de Manejo Ambiental, bem 
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como em outros tantos processos de planejamento, tem dado significativa 

contribuição a partir de leituras de cunho mais amplo e interdisciplinar que, em 

outras áreas do conhecimento, se mostra deficitária. 

 Em 1969, Ab’Saber, ao proferir a aula inaugural dos cursos da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, discorreu 

sobre o tema em questão: Geografia e planejamento. Em sua exposição 

(AB’SABER, 1969), menciona que “seria quase inútil sublinhar que poucos são os 

países que necessitam tanto do planejamento regional quanto o Brasil. Trata-se de 

um país de escala continental cujas dimensões interiores para o planejamento são 

inesgotáveis”. Ainda hoje, as afirmações do autor continuam válidas, tendo em vista 

que os processos de planejamento continuam caminhando em passos lentos, ou na 

sua execução ou, posteriormente, no seu processo de implementação. 

 Na continuidade da sua exposição, o autor (op cit) menciona a importância de 

se definir o que é planejamento e, ao tratar da Geografia neste contexto, ressalta 

que mais importante do que os conflitos gerados pela sobreposição com outras 

ciências que também estudam o homem, como a antropologia e a sociologia, por 

exemplo, é o fato da 

ratificação da ideia fértil de que os geógrafos tem a responsabilidade de 
investigar a posição dos agrupamentos humanos num espaço de 
organização dupla: uma organização natural, herdada dos processos 
fisiográficos e ecológicos, e uma organização imposta pela história das 
construções humanas no espaço geográfico, que é o próprio somatório das 
inúmeras implantações realizadas pelos agrupamentos que se sucederam 
no tempo, construindo coisas e organizando espaços em uma determinada 
parcela de território. 

 

 Como é de conhecimento, não há a possibilidade de um profissional apenas, 

de forma individualizada, efetuar qualquer tipo de planejamento sem que se 

executem, de forma prévia, estudos básicos, de ordem geográfica, histórica, 

econômica e sociológica (AB’SABER, op cit). Existe a necessidade da conjugação 

de esforços para que se tenham dados quantificáveis e comparáveis a partir de 

técnicas estatísticas, as quais devem ser utilizadas com as especificidades que 

cabem a cada área. 

 Quanto ao papel do geógrafo, o autor (op cit) menciona que 

em princípio, a capacidade de diagnosticar de um geógrafo não é muito 
maior do que a de um médico de clinica geral. (...) A favor dos geógrafos, 
que pretendem se engajar em tarefas de planejamento existe apenas um 
grupo de vantagens – entre muitas desvantagens – ou seja: 
1) o geógrafo inicia seus estudos diretamente através de observações 
sistemáticas de campo; 
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2) a grande especialidade do geógrafo moderno é a técnica da observação 
da organização do espaço; 
3) possuindo sensibilidade para compreender a tipologia dos espaços 
organizados por diferentes agrupamentos humanos, os geógrafos podem 
colaborar decisivamente para encontrar soluções e sugerir novos padrões 
de organização, em cooperação direta com os especialistas integrados nos 
ideais de planejamento; 
4) para abreviar o estudo das situações espaciais o geógrafo tem a seu 
favor o auxílio dos métodos e das técnicas da cartografia geográfica e da 
fotointerpretação geográfica. 

 

 Silva e Santos (2011), ao apresentarem estratégias metodológicas para o 

zoneamento ambiental, tratam do conceito de planejamento. Para os autores 

o planejamento é uma atividade contínua e deve ter caráter integrador, 
tratar dos problemas humanos atuais e potenciais, com visão de conjunto, e 
deve ter espírito intersetorial, incorporando critérios de racionalidade ao 
desenvolvimento e possuir enfoque sistêmico. 

 

 Segundo a análise realizada por Silva e Santos (2011, p. 24) podem ser 

identificadas duas dimensões do planejamento, sendo uma relacionada às políticas 

de uso da terra e a outra relacionada aos planos de melhoria das condições 

espaciais e físicas do meio. Assim, 

a primeira dimensão refere-se às políticas e aos estudos para se decidir 
quais os tipos de atividades serão implantadas e quais locais são 
apropriados. Frequentemente, isso é chamado de planejamento físico ou 
plano de uso da terra (semelhante a zoneamento). A segunda dimensão 
do conceito refere-se às mudanças de uso e das condições físicas da terra, 
na maioria dos casos de planejamento de seu uso, segue o planejamento 
físico (que é constantemente monitorado e reavaliado). (grifos nossos) 

 

 O dinamismo atribuído ao planejamento físico ocorre a partir da segunda 

dimensão, uma vez que esta é responsável pela realocação, pela reconstrução de 

projetos e, frequentemente, pela melhoria das condições físicas para diferentes usos 

da terra, como complementam os autores (op cit). É neste contexto que é possível 

reforçar a importância da Geografia nos processos de planejamento, uma vez que 

os profissionais desta área possuem as condições para estabelecer os diagnósticos 

e prognósticos necessários para a definição de áreas específicas para determinados 

usos da terra. 

 Por sua vez, Christofoletti (1999, p. 15), entende que o conhecimento 

geográfico deva ser o suporte para o planejamento ambiental. De acordo com o 

autor, 

O planejamento ambiental envolve-se com os programas de utilização dos 
sistemas ambientais, como elemento condicionante de planos nas escalas 
espaciais do local, regional e nacional, uso do solo rural, execução de obras 
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de engenharia e planejamento econômico. Em função de focalizar os 
ecossistemas e os geossistemas (sistema físico), os seus objetivos podem 
sublinhar perspectivas ecológicas e geográficas. 

 

 Neste sentido, podem ser citados alguns importantes trabalhos que não 

necessariamente foram denominados de planos ou planejamentos (ambientais, 

territoriais, regionais), mas que, em seu contexto, estão alicerçados em teorias do 

planejamento. Além disto, são trabalhos que, por sua importância, vem servindo de 

suporte para a elaboração de novos planos e projetos. Citam-se, neste contexto, os 

seguintes estudos: a) as definições de Ab’Saber (2003) com relação aos domínios 

da natureza do Brasil; b) os trabalhos de Ab’Saber (2006) relacionados as paisagens 

de exceção; c) os trabalhos de Ross (2003), que tratam do planejamento ambiental 

a partir do contexto geomorfológico, trazendo, entre outros, os elementos utilizados 

pelo projeto RADAMBRASIL21, d) os estudos de Ross (2009) relacionados a 

ecogeografia do Brasil, abordando a temática da análise geoambiental como 

fundamento para o ordenamento territorial e o Zoneamento Ecológico-Econômico; e) 

os trabalho de Girardi ((2008) ao apresentar uma metodologia para a elaboração da 

cartografia do atlas da questão agrária brasileira, como subsídio ao planejamento 

territorial, entre inúmeros outros estudos e trabalhos que, em diferentes escalas 

geográficas, vem demarcando a participação da Geografia nos processos de 

planejamento. 

 Seguindo a mesma linha de pensamento de Christofoletti (op cit), Ross (2009, 

p. 198) afirma que “as informações e os métodos de análise fornecidos pela 

Geografia tem o papel de permitir a adoção das práticas de planejamento e gestão 

ambiental de base territorial com elevado grau de eficiência, o que se torna possível 

pela condução com qualidade técnica e bases conceituais sólidas”. O autor 

menciona ainda que “o processo de planejamento e gestão ambiental aplicável para 

o país, os estados, os municípios, as bacias hidrográficas, os assentamentos rurais, 

                                                 
21 De acordo com Escobar et al (2005, p. 4395) o projeto RADAM-Radar na Amazônia, foi um esforço 
pioneiro do governo brasileiro, organizado pelo Ministério de Minas e Energia através do 
Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM e com recursos do PIN - Plano de Integração 
Nacional, na pesquisa de recursos naturais em uma região considerada, na ocasião, como uma das 
mais pobremente mapeadas do mundo. 
Em outubro de 1970 foi criada a comissão do Projeto RADAM, objetivando, principalmente, coletar 
dados sobre recursos minerais, solos, vegetação, uso da terra e a cartografia da Amazônia e áreas 
adjacentes da região Nordeste. Em junho de 1971 foram iniciados os vôos para imageamento. Devido 
aos bons resultados do projeto RADAM, em julho de 1975 o levantamento de radar foi expandido 
para o restante do território nacional, visando o mapeamento integrado dos recursos naturais do 
território nacional, passando a ser executado pelo Projeto RADAMBRASIL. 
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as grandes fazendas, as cidades, os distritos industriais ou as rede viária, deve 

apoiar-se no binômio base teórico-metodológica e nas tecnologias da informação”. 

 Tais considerações permitem inferir que a formação pela qual passam os 

geógrafos, lhes oferece um significativo suporte teórico-metodológico, tomando por 

base a interdisciplinaridade comum a própria ciência geográfica. Quanto a tecnologia 

da informação, traduzida na Geografia pelos Sistemas de Informação Geográfica, 

pelo Geoprocessamento, pelo Sensoriamento Remoto e pela Cartografia, é mais 

uma vez a sólida base conceitual que dá a este profissional as condições de análise 

necessárias para sua aplicação nas mais diversas áreas. Estas considerações são 

ratificadas pelas palavras de Ross (2009, p. 201), quando este menciona que 

as discussões sobre os temas ambientais realizadas pela sociedade e pelos 
cientistas trouxe a tona novas demandas para trabalhos aplicados nos mais 
diversos ramos da ciência e da tecnologia, e inclusive para a Geografia. O 
resultado dessa conjugação de fatores fez da Geografia um importante 
ramo do conhecimento, de grande valor e utilidade para os interesses da 
sociedade. Deixou de ser apenas uma Geografia que fornece informações e 
possibilita diagnósticos sociais, econômicos e da natureza, que continuam 
imprescindíveis, e passou a ser uma Geografia prospectiva, que permite 
projetar os rumos do futuro próximo e estabelecer um planejamento de uso 
dos recursos naturais no contexto do desenvolvimento sustentável 
econômico, social e ambiental. 

 

 Numa abordagem idêntica, Silva e Santos (2011, p. 26), mencionam que 

diante dos paradigmas atuais da sociedade e da evolução dos conceitos, 
podemos dizer que, atualmente, o planejamento ambiental é interpretado 
como um processo contínuo que envolve a coleta, a organização e a análise 
sistematizada das informações por procedimentos e métodos, para se 
chegar a decisões ou escolhas acerca das melhores alternativas para o 
aproveitamento dos recursos disponíveis (...). Um importante papel a que se 
destina o planejamento ambiental é ainda o de direcionar os instrumentos 
metodológicos, administrativos, legislativos e de gestão para o 
desenvolvimento de atividades num determinado espaço e tempo, 
incentivando a participação institucional e dos cidadãos, induzindo relações 
mais estreitas entre sociedade e autoridades locais e regionais. 

 

 Por fim, vale ressaltar nas palavras de Ross (op cit) que é esta perspectiva 

que “torna a Geografia um valioso suporte para a aplicação ao desenvolvimento com 

planejamento governamental embasando as políticas públicas nos planos, 

programas e projetos que tratam de aspectos relacionados ao desenvolvimento 

econômico, social e ambiental”. 
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3.5 A questão da escala espacial ou geográfica 

 

 Um elemento que merece destaque no presente estudo é a escala espacial 

ou geográfica. Contudo, o intuito não é o de aprofundar a discussão epistemológica 

existente com relação a sua definição na Geografia, mas sim, fazer menção a forma 

como ela se associa a questão central do presente trabalho: as Áreas de 

Preservação Permanente. Dentro desta perspectiva compreende-se que a escala 

está relacionada aos seguintes aspectos: a) a escala de análise considerada para a 

avaliação das APPs, b) a escala de mapeamento exigida pela legislação a ser 

aplicada na definição das APPs das áreas ciliares, e, c) os elementos envolvidos na 

estruturação de um banco de dados que atenda as necessidades de análise da 

pesquisa. 

 Para o primeiro aspecto mencionado, a escala de análise considerada para 

a avaliação das APPs, parte-se de um pressuposto não gráfico e não numérico, ou 

seja, não se trata aqui da fração que representa o número de vezes que um 

determinado elemento foi reduzido para que possa ser representado graficamente, 

mas sim, a que dimensão territorial ele pertence. Tomando como ponto de partida o 

território brasileiro, o qual pode ser considerado como sendo a maior escala de 

análise disponível, por se tratar de uma questão estabelecida pela legislação federal, 

é possível criar outras escalas, menores, como, por exemplo, a individualidade dos 

estados ou municípios ou, ainda, utilizando um elemento de características naturais, 

como as bacias hidrográficas e suas subdivisões. 

 Um elemento que poderá determinar qual a escala de análise a ser adotada, 

é o nível de planejamento que se pretende atingir. Isto dependerá de fatores 

diretamente associados ao Zoneamento Ecológico-Econômico, o qual deve ser 

elaborado para cada estado da federação. Contudo, o Código Florestal (BRASIL, 

2012a), apresenta determinações legais que tratam também de outras duas escalas: 

os biomas e as bacias hidrográficas. Assim, há três escalas estabelecidas, mas, na 

legislação, não há uma definição clara de qual delas deve ter prioridade nas análises 

e aplicações legais. 

 A referência feita aqui a escala de análise, está associada à escala 

geográfica. De acordo com Castro (1995), é um dos problemas epistemológicos e 

metodológicos da Geografia, uma vez que a escala nunca recebeu um conceito 

específico nesta ciência. Vários autores buscaram estabelecer definições, mas não 
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há um consenso sobre o tema. O dinamismo do assim chamado espaço social tem 

sido, para vários autores, o centro das discussões sobre escala na Geografia, como 

pode ser constatado na obra de Castro (op cit). 

 Por sua vez, o segundo aspecto, a escala de mapeamento exigida pela 

legislação a ser aplicada na definição das APPs das áreas ciliares, está 

relacionado à questão cartográfica. Para atender as demandas de identificação das 

APPs o governo federal adquiriu imagens de satélite com recobrimento para todo o 

território nacional, da constelação de satélites RapidEye, com resolução espacial de 

5 metros, compatível com a escala 1:25.000, conforme descrito por Felix, et al. 

(2009). Se considerarmos as áreas ciliares, é necessário mencionar que a 

morfologia do terreno e o tipo de cobertura vegetal da região são aspectos que estão 

diretamente relacionados à possibilidade de mapear ou não determinados cursos 

hídricos, uma vez que, em virtude da resolução espacial da imagem, podem não ser 

identificáveis. 

 A referência feita aqui está associada à escala cartográfica. De acordo com 

Menezes e Fernandes (2013, p. 49), 

cartograficamente, a escala de um mapa é a razão entre uma medida 
efetuada sobre este e sua medida real na superfície terrestre. Isso quer 
dizer que as medidas de comprimento e área efetuadas no mapa terão 
representatividade direta sobre seus valores reais no terreno. 
Genericamente, a escala cartográfica pode ser definida como a relação 
entre a dimensão representada do objeto e sua dimensão real. É, portanto, 
uma razão entre as unidades de representação e seu tamanho real (...). 

 

 Neste caso, a questão é gráfica e numérica. O que definirá a possibilidade de 

representar ou não determinado elemento num mapa é o seu tamanho e o número 

de vezes que ele será reduzido. Para Castro (op cit, 123) “a escala é, na realidade, a 

medida que confere visibilidade ao fenômeno”. Para a autora, a escala “não define, 

portanto, o nível de análise22, nem pode ser confundida com ele, estas são noções 

independentes conceitual e empiricamente”. 

 A autora resume a questão da escala mencionando que “em síntese, a escala 

só é um problema epistemológico enquanto definidora de espaços de pertinência da 

medida dos fenômenos, porque enquanto medida de proporção ela é um problema 

matemático”. Ou seja, a problemática está em se saber qual é a escala geográfica 

de aplicação de determinado estudo ou legislação. Nesta mesma lógica, Santos 

(2012, p. 105) faz referência sobre pequena e grande escala: 
                                                 
22 Termo substituído por escala de análise para fugir da conotação direta de hierarquia. 
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Sobre essa distinção de pequena e grande escala, na cartografia, percebe-
se que quanto maior é a escala de análise, consequentemente o fenômeno 
estudado será representado com maior nível de detalhamento, por sua vez, 
a área de abrangência diminui com o aumento da escala. Esse é um ponto 
delicado, e crucial no engendramento da discussão (...). Até que ponto 
pode-se condicionar o nível de análise às dimensões espaciais? E quanto à 
escala, como ferramenta que dá visibilidade ao fenômeno, deveria estar 
condicionada a esse raciocínio estritamente matemático? 

 

 Considerando a questão das APPs para responder ao questionamento do 

autor, não é possível estabelecer condicionamento entre escala (nível) de análise e 

dimensões espaciais. A dimensão a ser considerada é o território brasileiro e a 

escala de análise precisa ser detalhada para que todos os elementos possam ser 

inseridos na base de dados a ser criada. Quanto ao segundo questionamento, não, 

a escala não deve estar associada apenas ao raciocínio matemático. Se assim for, 

os instrumentos de análise a serem gerados serão extremamente genéricos e de 

pouca aplicabilidade. 

 Partindo ao terceiro aspecto mencionado, ou seja, os elementos envolvidos 

na estruturação de um banco de dados que atenda as necessidades de análise 

da pesquisa, há que se considerar a multiescalaridade, sobre a qual Menezes e 

Coelho-Neto (1999, p. 5) mencionam que 

deve-se verificar que nível de alteração cada base de informação deve 
sofrer para a criação de uma base única, compatível com todas as 
informações analisadas. A integração das informações em diferentes 
escalas sob essa base única fatalmente ocasionará erros e perdas de 
informações em diferentes níveis. Um correto conhecimento dos erros e sua 
significância relativa (entre as informações) e absoluta (ao mundo real), é 
indispensável para a consistência da informação. 

 

 A compilação de dados, disponíveis em diferentes escalas, elaborados por 

métodos distintos, a partir de sistemas de referência específicos, são um desafio a 

ser vencido. A cartografia tradicional não impunha aos usuários questões de 

interoperabilidade de dados tão grande quanto a cartografia moderna o faz, através 

do uso de Sistemas de Informação Geográfica – SIGs, e outras tecnologias. Assim, 

a definição de parâmetros (descritos pelo metadados) que permitam cruzar dados 

para geração de novas informações se torna cada vez mais necessária. 

 Neste sentido, a escala é um dos elementos muitas vezes negligenciado, mas 

que merece alguns cuidados. O simples fato do dado estar disponível para uso 

através de um SIG, não significa que ele posa ser associado com outros dados, em 

escalas distintas, sem passar por um criterioso processo de análise. Em muitos 
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casos, os dados precisam ser atualizados para que possam atender as demandas 

de determinada escala geográfica. 

 Para Francisco (2011, p. 157) “diante dos problemas de cunho ambiental23, o 

geógrafo deve considerar os níveis de análise e os recortes espaciais em suas 

pesquisas, ao considerar as escalas geográficas adotadas”. Desta forma, de acordo 

com Castro (op cit) “a articulação de fenômenos em diferentes escalas favorece a 

tomada de decisões em escalas adequadas perante a realidade percebida nos 

estudos geográficos”. 

 Ao tratar da análise e classificação da paisagem no âmbito do projeto 

Estrela24, Ferreira et al., (2001, p. 176), associam o elemento temporal a 

compreensão da paisagem, para demonstrar que este elemento apresenta 

dinâmicas distintas de acordo com a escala espacial a ser considerada. Para os 

autores, 

é essencial no estudo das paisagens de um determinado território definir 
diferentes escalas de análise. No caso do projeto ESTRELA, foram 
definidas três escalas: 1) a macroescala, ou escala regional, em que 
sobressaem os andares bioclimáticos, as principais formas do relevo e os 
grandes contrastes de exposição das vertentes; 2) a mesoescala, onde 
melhor se manifestam os contrastes de rocha sã ou alterada, a espessura 
do manto de alteração ou dos sedimentos, as condições de drenagem, os 
topoclimas e as unidades de vegetação; 3) a microescala, em que se pode 
analisar os processos geomorfológicos atuais, os microclimas (...) e a 
variabilidade interna das unidades de vegetação. A cada escala espacial de 
análise, correspondem critérios diferentes de segmentação da paisagem. 
(grifos nossos) 

 

 Portanto, é possível finalizar a questão da escala a partir dos escritos de 

Menezes e Coelho-Neto (1999), os quais afirmam que a utilização em SIG, como é o 

caso do presente estudo, que busca dados de diversas escalas para compor uma 

base única, levanta o problema da multiescalaridade, o que remete a um estudo 

integrado sobre resolução (quando se trata de dados matriciais), generalização 

cartográfica e melhor escala de representação integrada das informações. 

 

 

 

 

                                                 
23 Entende-se que este raciocínio possa e deva ser também aplicado a estudos e análise que não 
necessariamente sejam de cunho ambiental, como, por exemplo, os estudos de dinâmica 
populacional, de fluxos econômicos, etc. 
24 Projeto relacionado a serra da Estrela, localizada no Parque Nacional da Serra da Estrela, Portugal. 
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4. AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE RELACIONADAS ÀS MATAS 

CILIARES NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E GAÚCHA 

 

 Tratar das Áreas de Preservação Permanente – APPs, relacionadas às matas 

ciliares, é tarefa no mínimo complexa. O primeiro passo necessário é compreender o 

seu enquadramento legal, desde sua origem até a atualidade. Desta forma, parte-se 

de estudos realizados por Gass (2010), que estruturou num dos capítulos de sua 

dissertação, uma leitura da questão legal das APPs25. 

 Os anos de 2011 e 2012 foram especialmente conturbados na discussão de 

um novo código florestal para o Brasil. Os interesses envolvidos e defendidos por 

cada grupo de parlamentares (ambientalistas, ruralistas e os que se diziam mais 

“moderados”) ficaram bastante claros e o resultado final de todo este processo 

reflete mais uma vez a falta de consenso e comprometimento de parte dos 

parlamentares, com o processo de desenvolvimento (que não apenas econômico) 

do Brasil. 

 Para compreender esta complexa trama, traçar-se-á um perfil histórico da 

legislação ambiental brasileira que trata das APPs, buscando enfatizar seus pontos 

polêmicos e a forma de aplicação da lei. A figura 4.1 representa de forma sintetizada 

o processo histórico do arcabouço jurídico brasileiro, que envolve a temática central 

do presente estudo, ou seja, as Áreas de Preservação Permanente26. 

Dar-se-á, também, ênfase à legislação do Estado do Rio Grande do Sul, além 

de se apresentar uma breve análise referente ao regime de uso das áreas em 

questão. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Tomou-se como texto-base para a produção deste capítulo os seguintes itens da dissertação de 
mestrado de Gass (2010) defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação do Prof. Dr. Roberto Verdum: 
3.2 Áreas de Preservação Permanente: a discussão brasileira, páginas 45 a 53, 
3.3 Áreas de Preservação Permanente e o seu uso, páginas 53 a 55. 
26 Indica-se como leitura complementar os escritos de Lima, et. al (2014), os quais apresentam um 
breve contexto histórico do Código Florestal brasileiro. 
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Figura 4.1 – Evolução da legislação ambiental brasileira relacionada às APPs em 

áreas de mata ciliar, anteriores a Lei 12.651 de 2012 e esquema 

demonstrativo do processo de tramitação do projeto que deu origem a 

Lei 12.651 de 2012 e ao Decreto 7.830 de 2012. 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015). 
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4.1 Surge o Código Florestal Federal 

 

 Do ano de 1500 até o início do século XX, há relatos de várias definições 

legais associadas às questões ambientais no Brasil. Isto ocorre por meio do uso das 

próprias legislações européias, no início da ocupação do território e, posteriormente, 

pela determinação de leis, cartas régias, alvarás, regimentos e provisões, como 

pode ser verificado pelo levantamento realizado por Vieira (2014). 

 No século XX, surge o Código Florestal Federal, de 1934, instituído pelo 

Decreto n. 23.793, de 23 de janeiro de 1934 (BRASIL, 1935), o qual inicia, sob o 

aspecto que se relaciona à presente pesquisa, o processo de responsabilização 

sobre as questões ambientais no Brasil, a partir do qual era conferida proteção às 

florestas que, por sua localização, dentre outras funções, conservassem o recurso 

hídrico, evitassem a erosão do solo e protegessem sítios que por sua beleza natural 

merecessem ser conservados (artigo 4º). Essas áreas eram tidas como florestas 

protetoras, equivalendo-se ao que hoje são as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs). 

A partir da leitura de diferentes autores (RODRIGUES & LEITÃO-FILHO, 

2001, SALAMENE et al., 2011, FERRAZ et al., 2009, BORGES, et al., 2011, BRITO 

et al., 2009 e LIMA, et al., 2014) é possível observar que, de certa forma, existe 

consenso na ideia de que à época, a proteção era conferida às florestas, porém, 

indiretamente, se estava querendo proteger, também, as áreas onde tais florestas 

brotavam. As florestas protegem a área que é indispensável para a manutenção da 

vitalidade do curso d’água. Isto é, uma está intimamente ligada à outra. 

 Mas, parece pertinente indagar já nestas primeiras linhas: por que Código 

Florestal? Por que florestas protetoras de recursos hídricos? E nas áreas de 

cerrado, caatinga e no pampa gaúcho27, são as florestas que protegem os recursos 

hídricos e o solo no seu entorno? Tais questionamentos deverão acompanhar o 

desenvolvimento deste capítulo e espera-se encontrar algumas respostas ou 

caminhos para sua compreensão. 

 

 

                                                 
27 Pampa Gaúcho é a expressão utilizada para denominar o bioma Pampa no Estado do Rio Grande 
do Sul. 
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4.2 O conceito de Áreas de Preservação Permanente ciliares e o Novo Código 

Florestal 

 

 Deve ser compreendida no estudo das Áreas de Preservação Permanente 

referentes às matas ciliares, a sua definição conceitual introduzida pelo Código 

Florestal Brasileiro de 1965. A Lei Federal n. 4.771, de 15 de setembro de 1965 

(BRASIL, 1965), e suas devidas alterações, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, define as 

APPs como 

área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas.28 

 

 Nos artigos 2º e 3º da lei já mencionada, são citadas as florestas e as demais 

formas de vegetação, sua localização e destinação, como sendo consideradas de 

preservação permanente. 

 Isto remete aos questionamentos enfatizados no final do item 4.1. Observa-se 

que agora não se trata mais apenas das florestas, mas sim, da vegetação nativa. 

Desta forma, o cerrado e o pampa gaúcho, cada qual com sua vegetação, passam a 

ser consideradas de preservação permanente nas faixas marginais dos cursos 

d’água. 

 A proteção de que trata a lei foi estabelecida em caráter de preservação, o 

que confere a estas áreas restrições de uso mais severas do que o regime de 

conservação previsto para as áreas de reserva legal, por exemplo, as quais prevêem 

possibilidade de uso sustentável dos recursos naturais que abrigam. 

 Percebida a sensível diferença entre preservação e conservação da natureza, 

cabe uma diferenciação conceitual entre os termos. Edson Luis Peters e Paulo 

Tarso de Lara, citados por Franco (2005, p. 54), apresentam uma conceituação 

ambiental para os termos, baseados na Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2000 

(BRASIL, 2000), que Regulamenta o artigo 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza e dá outras providências: 

Preservação da Natureza – Conjunto de métodos, procedimentos e 
políticas que visem à proteção das características naturais de um meio, das 

                                                 
28 Originalmente esta definição não fazia parte do Código Florestal. Ela foi introduzida no ano de 
2001, pela Medida Provisória n. 2.166-67 (BRASIL, 2001b). 
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espécies e dos ecossistemas, além da manutenção dos processos 
ecológicos, prevenindo a simplificação destes. É a forma de manejo 
adotado em parques nacionais, permitindo-se apenas o usufruto de 
benefícios obtidos pelo uso indireto de seus recursos. 
Conservação da Natureza – Conjunto de medidas que visam explorar uma 
determinada região, de forma a tirar o maior benefício sustentado de seus 
recursos naturais. Implica a otimização dos procedimentos para atender ao 
maior número de pessoas, pelo maior prazo de tempo, com o maior número 
de opções de aproveitamento. O mesmo que uso sustentável da natureza, 
empregando-a sem pôr em risco a manutenção dos ecossistemas 
presentes, em toda a sua biodiversidade. (grifos nossos) 

 

Desta forma, é possível concluir que preservação significa a proteção 

absoluta das características naturais de determinado espaço, das espécies e dos 

ecossistemas que abriga e a manutenção dos processos ecológicos nestes 

existentes, enquanto conservação significa o uso sustentável dos bens ambientais 

que a área abriga sob esta condição. 

 Do ponto de vista do Código Florestal, podem ser citadas as APPs e a 

Reserva Legal29 como exemplos de comparação entre os processos de preservação 

e conservação. Como bem analisa Costa [200-]: 

De uma análise preliminar, pode-se identificar uma diferença bastante 
acentuada entre estas duas áreas de proteção ambiental. A Área de 
Preservação Permanente, como o próprio nome indica, busca a 
preservação dos recursos naturais e a Reserva Legal, busca a conservação 
dos recursos naturais. 

 

 O Código Florestal, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº. 7.803, 

de 18 de julho de 1989 (BRASIL, 1989b), que altera a redação da Lei nº. 4.771, de 

15 de setembro de 1965, e revoga as Leis nº. 6.535, de 15 de junho de 1978, e nº. 

7.511, de 7 de julho de 1986, e pela Lei Federal nº. 7.754/1989 (BRASIL, 1989a), 

que se referem ao artigo 2º, incluiu as florestas e demais formas de vegetação, que 

em virtude da situação física em que se encontram, deveriam ser protegidas, 

visando à proteção dos elementos básicos como a água e o solo. No âmbito da 

legislação, foi resguardada a vegetação nas margens dos cursos d’água (um dos 

focos do presente estudo) entre outros locais nos quais é considerada de relevância 

a sua existência. 

 No seu artigo 3º, o Código apresenta a possibilidade de enquadramento como 

de preservação permanente as áreas que, entre outras finalidades, destinam-se a 

                                                 
29 Costa [200-], com base no Código Florestal, define Reserva Legal como sendo 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 à reabilitação dos processos 
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e da flora nativas”. 



74 
 

 

atenuar a erosão e à manutenção do ambiente necessário à vida das populações 

silvestres e ainda ao bem-estar público em geral. 

 Cabe assim ressaltar, conforme conclui Sauer (2008, p. 11), ao analisar a 

legislação referente às Áreas de Preservação Permanente: “estão apresentadas 

neste artigo às áreas de preservação permanente pelo só efeito da lei e as áreas de 

preservação permanente que diante de suas funções ambientais forem assim 

declaradas pelo poder público”. Isto permite afirmar que, pela análise pura e simples 

da legislação, todos os parâmetros técnicos necessários à definição das APPs estão 

contidos no arcabouço jurídico que trata da questão ou, como visto, outras áreas 

podem ser consideradas desde que o poder público assim as declare, sem, 

novamente, estabelecer quais os critérios técnicos a serem adotados para tais 

definições. 

 Sob tais aspectos, cabe ressaltar que uma vez que o poder público tenha em 

seu quadro, técnicos que estejam comprometidos com sua função e exista, de outro 

lado, a vontade política da manutenção das condições ambientais adequadas a um 

processo de desenvolvimento ordenado, existe a possibilidade de se determinar 

APPs, além das definidas de forma explicita pela lei. Estes procedimentos podem 

ser estabelecidos, inclusive, através de instrumentos norteadores como instruções 

normativas, resoluções, decretos, entre outros, deixando claros os procedimentos a 

serem adotados. Ou seja, o esforço de se estabelecer um novo código florestal, a 

luz do que já estabelece a legislação ambiental brasileira, não é uma ação tão 

necessária. O que precisa ocorrer, é o cumprimento da legislação existente, o que 

seria um grande avanço para a nação brasileira. 

 Um exemplo prático desta aplicação é demonstrado pela figura 4.2. As 

imagens referem-se a um trecho da sanga da Areia30, a qual está localizada em 

terrenos arenosos, com solos friáveis e grande predisposição a processos erosivos. 

Observa-se que num período de nove anos ocorreram alterações no formato do leito 

do curso hídrico, como sua migração, com aumento nos processos de deposição de 

sedimentos. Tais fatores estão relacionados com a capacidade e a competência da 

sanga que, com significativos acúmulos de chuva, como os observados no período 

                                                 
30 A sanga da Areia, junto com o arroio Taquari, dão origem ao arroio Miracatu, que é afluente do rio 
Ibicuí. A bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu abrange parte dos municípios de São 
Francisco de Assis e Manuel Viana, no sudoeste do Rio Grande do Sul. 
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da imagem do dia 26/04/2004, erode e transporta uma grande carga de sedimentos 

possibilitando tais alterações no traçado da mesma. 

Os processos erosivos que podem ser observados na margem esquerda da 

sanga da Areia, na imagem orbital de 2004, são resultado da interferência dos 

processos de arenização31, intensificado pelas atividades de pecuária que 

consumiram as pastagens nativas existentes no local e que auxiliavam no processo 

de manutenção do solo nesta encosta. Na imagem orbital de 2013 ainda é possível 

perceber a presença dos processos erosivos, contudo, há também a presença de 

vegetação em processo inicial de regeneração sobre esta área. Este processo 

ocorre em virtude de ações da proprietária da área no sentido de estancar o avanço 

dos processos erosivos, isolando a área para que os animais não tenham mais 

acesso a mesma. 

 No aspecto de definição ou delimitação das APPs deste fragmento da sanga 

da Areia, é possível perceber que os 50 (cinquenta) metros estabelecidos pela lei32 

não são suficientes para manter a qualidade do curso hídrico e do solo do seu 

entorno. Assim sendo, o processo de uso e ocupação historicamente exercido nesta 

área, deveria ter considerado os aspectos de fragilidade do solo e da importância da 

vegetação nativa desta paisagem, que é de formação herbácea, arbustiva e arbórea. 

Feitas estas definições e considerando-as como APPs as áreas nas quais ocorrem 

os processos de arenização e de erosão do solo, a dinâmica ocorrida na área, 

possivelmente, teria sido diferente da apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 De acordo com Suertegaray, 2008, p. 86, “Arenização corresponde ao processo de formação dos 
areais, ou seja, é o retrabalhamento por processos hídricos e eólicos de depósitos areníticos pouco 
consolidados ou arenosos não-consolidados, o que acarreta dificuldade na fixação da vegetação, em 
função da intensa mobilidade dos sedimentos.” 
32 Na sequência do texto serão abordadas as definições apresentadas pela Lei 4.771 de 1965. 
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Figura 4.2 – Comparativo da estrutura de um fragmento da sanga da Areia e seu 

entorno nos anos de 2004 e 2013. 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015) a partir de imagens de satélite disponíveis no GoogleEarth, 
acessadas em 06 de fev. de 2013. Dados pluviométricos disponibilizados por Fábio de Oliveira 
Sanches. 
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 É de interesse para a presente análise buscar a compreensão das Áreas de 

Preservação Permanente, em especial aquelas descritas no artigo 2º do Código 

Florestal, quais sejam33: 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais 
alto em faixa marginal cuja largura mínima será:  
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinquenta) metros de largura;  
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;  
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;  
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 

 

 Com a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC – por meio da Lei 9.985/2000 (BRASIL, 2000), houve a revogação 

do artigo 18 da Lei 6.938/1981 (BRASIL, 1981), retirando o status de Unidades de 

Conservação das Áreas de Preservação Permanente, permanecendo, entretanto, 

como espaço territorial especialmente protegido, não ferindo assim o inciso III, do § 

1º, do artigo 225 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que decreta: 

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. 
(grifo nosso) 

 

 Um importante resultado oriundo de todos os processos de alteração de 

legislação ocorridos antes da aprovação do Código Florestal de 2012 (leis, decretos 

e resoluções), é o fato de que o conceito de Áreas de Preservação Permanente e 

seu regime de proteção passaram a fazer parte da própria lei que as criou, dando 

assim o entendimento de preservação de toda vida e aos processos ecológicos que 

ela atinge. Conforme Franco (2005, p. 75), sua função, também, se encontra 

expressa “por possibilitar a integração dos processos ecológicos básicos, a 

integração dos demais espaços ambientais protegidos, sendo fundamental na 

                                                 
33 A nova lei aprovada em 2012 traz algumas alterações nesta definição, as quais serão apresentadas 
posteriormente. 
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preservação de ecossistemas intimamente ligados à bacia hidrográfica34 indicada 

pela Política Nacional de Recursos Hídricos como unidade ambiental básica”. 

 É relevante para o estudo proposto, observar o que a Constituição Federal 

apresenta a respeito desta temática. Sauer (2008, p. 13-14) sintetiza de forma 

bastante didática esta relação. Conforme este autor, “também a Constituição Federal 

de 1988, no art. 225, determina em seu § 1º o que incumbe ao poder público, para 

garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”. Por 

meio do inciso I desse parágrafo, ainda segundo o mesmo autor, “observa-se que a 

Constituição fortalece o instituto das Áreas de Preservação Permanente, impondo ao 

poder público o dever de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais”. 

 O inciso II, do referido artigo da Constituição, também, se aplica às Áreas de 

Preservação Permanente por preservar a manutenção da biodiversidade, na qual se 

enquadra a diversidade genética, muito abundante em zonas ripárias35. 

 Por sua vez, o inciso III determina ao poder público a definição das APPs, em 

todas as unidades da Federação, de espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, ampliando a compreensão sobre a natureza e o 

alcance do instituto das APPs, especificando que a supressão ou alteração destas 

somente poderá ser permitida por lei, vedando qualquer utilização que comprometa 

a “integridade dos atributos que justificam sua proteção”. Nesta definição encaixam-

se as APPs, caracterizando-se como um espaço territorial especialmente protegido, 

                                                 
34 A Política Nacional de Recursos Hídricos foi instituída pela chamada Lei das Águas, Lei n. 9.433, 
de 8 de janeiro de 1997 (BRASIL, 1997), que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do artigo 21 da 
Constituição Federal e altera o artigo 1º da lei n. 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei 
n. 7.990, de 28 de dezembro de 1989. No inciso V do artigo 1º da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, a bacia hidrográfica recebe significativa importância com o seguinte texto: “a bacia 
hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos” (grifo nosso). 
Para possibilitar a ação do sistema instituído pela referida lei, o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos editou duas resoluções que tratam da questão territorial do gerenciamento: as resoluções n. 
30, de 11/12/2002, e n. 32, de 25/07/2003, a partir das quais foi apresentada a divisão do território 
nacional em bacias hidrográficas e regiões hidrográficas, com suas respectivas codificações, as quais 
servirão para a aplicação de toda a Política Nacional de Recursos Hídricos. 
35 Conceituar zona ripária é tarefa árdua. Lima e Zakia (2001, p. 33) iniciam sua definição dizendo 
que “sob a ótica da hidrologia florestal, [...] ou seja, levando em conta a integridade da microbacia 
hidrográfica, as matas ciliares ocupam as áreas mais dinâmicas da paisagem, tanto em termos 
hidrológicos, como ecológicos e geomorfológicos. Estas áreas têm sido chamadas de Zonas 
Ripárias”. Continuando sua análise, os autores observam, na p. 34, que “a zona ripária está 
intimamente ligada ao curso d’água, mas os seus limites não são facilmente demarcados”. Em tese, 
os limites laterais se estenderiam até o alcance da planície de inundação. Por sua vez, para Attanasio 
et al. (2006, p. 135), “as áreas ripárias são de nítida vocação de preservação ambiental para a 
proteção da qualidade da água”. 
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em que se insere o conceito de “meio ambiente ecologicamente equilibrado” como 

bem jurídico ambiental e constitucionalmente protegido. 

 Note-se que a Constituição Federal menciona espaços territoriais e seus 

componentes. Retomando o exemplo da sanga da Areia, é possível definir os 

espaços territoriais delimitados a partir das margens do curso hídrico, ou seja, os 50 

(cinquenta) metros estabelecidos como APP. Contudo, como visto, a sanga teve sua 

dinâmica alterada, portanto, também a APP delimitada para o ano de 2013 é 

diferente da delimitada para o ano de 2004. Isto significa dizer que a definição de 

uma Área de Preservação Permanente não pode ser um processo estanque que não 

considere toda a dinâmica pela qual o curso hídrico passou num determinado 

período de tempo a ser estabelecido (10 ou 15 anos, por exemplo), se consideradas 

as ações humanas que foram praticadas na área, em especial, as que estão em 

desacordo com os estatutos legais. 

Mais uma vez, avaliando apenas o cenário da paisagem para o ano de 2013, 

certamente serão desconsiderados os elementos históricos de retenção do processo 

erosivos e o isolamento da área, o que poderia ocasionar avaliações menos precisas 

sobre a dinâmica destes componentes. 

 Além das legislações ordinárias que tratam da questão das Áreas de 

Preservação Permanente, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), editou 

três resoluções referentes à temática, quais sejam: Resolução Conama n. 302, de 

20 de março de 2002 (BRASIL/MMA/CONAMA, 2002a), Resolução Conama n. 303, 

de 20 de março de 2002 (BRASIL/MMA/CONAMA, 2002b), e Resolução Conama n. 

369, de 28 de março de 2006 (BRASIL/MMA/CONAMA, 2006). Tais resoluções, 

entretanto, em nada contribuíram para o esclarecimento de dúvidas existentes com 

relação à aplicação das legislações que determinam as APPs, tampouco trouxeram 

novos instrumentos de avaliação para tais aplicações. 

 Cabe aqui ressaltar o papel do Conama, o qual, na grande maioria das vezes, 

é erroneamente compreendido e aplicado nas leituras das resoluções que edita. 

Costa [200-] muito bem apresenta este papel quando observa: 

Entretanto, importante observar que, o CONAMA exerce uma função social 
e ambiental indispensável, mas quando ultrapassa os limites indicados em 
lei, as Resoluções não tem força obrigatória e devem ser declaradas ilegais. 
Neste sentido, afirma Paulo Affonso Leme Machado (2003) que, o Conselho 
não tem função legislativa e estamos diante de uma patologia jurídica, que é 
preciso ser sanada, pois caso contrário o mal pode se alastrar e teríamos o 
Conselho Monetário Nacional criando impostos e o Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária definindo crime. 
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 Isto significa dizer que, na aplicação da legislação ambiental, nos casos não 

previstos nas leis e decretos federais, os dispostos nas resoluções do Conama são 

nulos, podendo ser desconsiderados em ações judiciais. Cabe ressaltar que esta 

situação se repete com a grande maioria dos Conselhos, sejam estes federais, 

estaduais ou municipais, sendo considerados deliberativos, consultivos e 

propositivos. Ou seja, o Conama teria por competência propor ao Executivo e ao 

Legislativo alterações na legislação, mas não a criação de normas que fujam à 

legislação vigente. 

 O único avanço que se detecta, mesmo considerando a situação 

anteriormente posta com relação ao Conama, veio com a Resolução 369, a qual 

dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em 

Área de Preservação Permanente - APP. Mais uma vez, entretanto, os parâmetros e 

as definições a serem adotadas para a sua aplicação não ficam totalmente claras e 

a aplicabilidade da referida resolução traz interpretações divergentes. 

 Surge ainda, em setembro de 2009, a Instrução Normativa n. 5, do Ministério 

do Meio Ambiente (BRASIL/MMA, 2009), cuja finalidade foi de disciplinar os 

procedimentos metodológicos para restauração e recuperação das Áreas de 

Preservação Permanente e de Reserva Legal, ambas instituídas pelo Código 

Florestal, de 1965. Por mais que este instrumento discipline apenas a forma pela 

qual deve ocorrer a implantação das áreas já previstas e definidas em lei, ele 

oferece importante contribuição, principalmente por tratar de forma diferenciada as 

áreas da agricultura familiar.36 

 A referida Instrução Normativa surge à luz do Decreto n. 6.514 de 2008 

(BRASIL, 2008), que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações, e dá outras providências. Este decreto tem a finalidade de disciplinar as 

ações da sociedade sobre o meio ambiente como forma de inibir os impactos 

ambientais que precisam ser freados. Um importante e polêmico ponto é o 

                                                 
36 Para a FAO, Organização das Nações Unidas Para a Agricultura e Alimentação, conforme 
apresenta Brose (1999, p. 36): “De forma generalizada, a agricultura familiar é definida pela FAO a 
partir de três características centrais: a) a gestão da unidade produtiva é realizada por pessoas que 
mantêm entre si laços de parentesco e casamento, b) a maior parte do trabalho é realizado por 
membro da família, c) os meios de produção (embora nem sempre a terra) pertencem à família”. 
Merecem destaque sobre a temática da agricultura familiar as seguintes obras: Abramovay (2003), 
Brose (1999), Kageyama (2008) e Tonneau et al. (2007). 
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estabelecimento e devida averbação da Reserva Legal. De acordo com o Decreto, 

no seu Capítulo I37, Seção III38, Subseção II39, será punido com as devidas sanções 

quem: 

Art. 55.  Deixar de averbar a reserva legal: (Vide Decreto nº 6.686, de 
2008) (Vide Decreto nº 7.029, de 2009) (Vide Decreto nº 7.497, de 
2011) (Vide Decreto nº 7.640, de 2011) (Vide Decreto nº 7.719, de 2012) 
Penalidade de advertência e multa diária de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 
500,00 (quinhentos reais) por hectare ou fração da área de reserva 
legal. (Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008). 
§ 1o  O autuado será advertido para que, no prazo de cento e oitenta dias, 
apresente termo de compromisso de regularização da reserva legal na 
forma das alternativas previstas na Lei no 4.771, de 15 de setembro de 
1965. (Redação dada pelo Decreto nº 7.029, de 2009) 
[...] 
§ 5o  O proprietário ou possuidor terá prazo de cento e vinte dias para 
averbar a localização, compensação ou desoneração da reserva legal, 
contados da emissão dos documentos por parte do órgão ambiental 
competente ou instituição habilitada. (Incluído pelo Decreto nº 7.029, de 
2009) 
[...] 

 

 No Art. 152, do mesmo decreto, fica estabelecido o prazo para que entre em 

vigor o disposto no Art. 55. Contudo, tendo em vista as diversas forças políticas e, a 

partir de 2010, as discussões do novo Código Florestal, este artigo teve sua redação 

alterada por 5 vezes, entre 2008 e 2012. 

 Para incentivar os proprietários e possuidores rurais a preservarem e 

recuperarem suas áreas de APP e de Reserva Legal, o governo publicou em 10 de 

dezembro de 2009, o Decreto 7.029, que Institui o Programa Federal de Apoio à 

Regularização Ambiental de Imóveis Rurais, denominado “Programa Mais 

Ambiente”, e dá outras providências (BRASIL, 2009). Este decreto foi editado em 

complementação ao Decreto 6.514 de 2008. Contudo, o mesmo foi revogado pelo 

Decreto 7.830 de 2012 (BRASIL, 2012b), que instituiu o Cadastro Ambiental Rural e 

o Programa de Regularização Ambiental, nos termos da Lei 12.651 de 2012, como 

veremos mais adiante. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Das infrações e sanções administrativas ao meio ambiente. 
38 Das infrações administrativas cometidas contra o meio ambiente. 
39 Das infrações contra a flora. 
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4.3 E o “novíssimo” Código Florestal? 

 

O Código Florestal, atualmente em vigor, foi aprovado pela Lei 12.651, de 25 

de maio de 2012 (BRASIL, 2012a). Contudo, é importante que se compreenda a 

trajetória desta nova lei. 

Surge, na Câmara dos Deputados, em junho de 2010, o substitutivo ao 

Projeto de Lei 1.876, de 1999, o qual dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, 

revoga a Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências. Ao 

referido substitutivo, foram apensados outros 10 projetos de lei que tratavam da 

mesma matéria. Em primeira análise, o substitutivo não apresenta avanços 

significativos no que tange ao processo de preservação permanente e aos 

parâmetros para a definição de tais áreas, que são o foco desta pesquisa. 

A tramitação do substitutivo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 

gerou polêmicas e problemas de interpretação que foram refletidas nos pareceres de 

ambas as casas e no projeto final aprovado (BRASIL, 2012a)40. Estes fatos deram 

origem a um conjunto de vetos por parte da Presidência da República, que editou 

Medida Provisória no intuito de buscar sanar alguns dos problemas identificados 

como também “apaziguar os ânimos” dos diferentes grupos que vem atuando no 

Congresso Nacional. Além disto, os parâmetros estabelecidos pela Medida 

Provisória buscaram suportes técnicos que foram desconsiderados pelo texto 

aprovado pelo Congresso. 

A publicação da Medida Provisória 571, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 

2012b), deu origem à comissão mista do Congresso Nacional que procedeu sua 

avaliação como Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2012. Nesta comissão foram 

efetuadas várias alterações na Medida Provisória, buscando retomar o texto inicial 

encaminhado para sanção presidencial, as quais surgiram a partir de negociações e 

acordos políticos entre as bancadas ruralista e ambientalista, mediadas por um 

                                                 
40 Na Câmara dos Deputados o projeto de lei nº 1.876/1999, relatado pelo deputado Aldo Rebelo, foi 
aprovado em maio de 2011 e encaminhado ao Senado Federal, aonde recebeu a denominação de 
Projeto de Lei da Câmara nº 30/2011, tendo sido relatado pelo senador Jorge Viana e aprovado em 
08 de dezembro de 2011. Retornando a Câmara, o projeto foi relatado pelo deputado Paulo Piau, 
tendo sido aprovado em 25 de abril de 2012 e encaminhado para sanção da Presidente da República. 
Como já menciondo, a presidência vetou um conjunto de artigos, sancionando o projeto que se tornou 
a Lei federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 e editou a Medida Provisória nº 571, de 25 de maio de 
2012, para contemplar os vetos efetuados no projeto recebido do Congresso Nacional. Em outubro do 
mesmo ano, a Medida Provisória foi convertida na Lei Federal nº 12.727. 
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terceiro grupo (governista?), com o intuito de se chegar a um resultado que 

atendesse minimamente os anseios da população brasileira. 

Como os próprios nomes refletem, duas forças atuaram de forma muito 

contundente no Congresso Nacional durante o processo de revisão do Código 

Florestal, representadas pelas bancadas dos chamados “ruralistas” e dos 

“ambientalistas”. Os ruralistas, representantes dos grandes empresários rurais, com 

ligação direta com a CNA41. Esta bancada trouxe nos seus discursos, como principal 

bandeira, o apelo da produção de alimentos. Os dados apresentados mostravam 

números que contabilizavam as APPs como áreas úteis a serem perdidas no 

processo produtivo e que esta perda geraria uma efetiva falta de alimentos. 

Por sua vez, os ambientalistas representavam um segmento da população 

envolvida em organizações não governamentais, movimentos sociais e instituições 

de defesa do meio ambiente e de defesa dos pequenos produtores rurais. 

Congregar interesses de um grupo tão diverso em um discurso que pudesse surtir 

efeito nas discussões no Congresso foi o papel desta bancada. Algumas das 

bandeiras levantadas foram a da produção agroecológica, a da produção de 

subsistência, a do aproveitamento das terras férteis disponíveis e subutilizadas, 

entre outras. 

Observou-se, ainda, a atuação de um terceiro grupo dentro do Congresso 

Nacional que, de certa maneira, buscou mediar às discussões para se chegar a 

resultados efetivos com o projeto de lei em discussão. De acordo com as conversas 

informais com parlamentares deste grupo, boa parte dos avanços que se obteve 

com o projeto aprovado e, até mesmo com as alterações impostas pelos vetos 

presidenciais, é considerada como o resultado destas mediações. Como bandeiras, 

este grupo buscou trabalhar com o equilíbrio entre a produção e a preservação 

ambiental, com o comprometimento do Brasil com os protocolos internacionais de 

preservação do meio ambiente e com a importância da agricultura familiar como uma 

mudança de paradigmas do processo produtivo e de inclusão dos pequenos 

agricultores na cadeia produtiva nacional. 

Neste sentido, cabe mencionar a manifestação de Ivan Valente42 quando 

entrevistado para o documentário A Lei da Água (A LEI, 2014), o qual disse que 

                                                 
41 Confederação Nacional da Agricultura, instituição presidida pela então senadora Kátia Abreu. 
42

 Ivan Valente é deputado federal por São Paulo, PSOL. 
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o código florestal não é um problema agrícola ou rural, é um problema 
nacional. Este foi o grande debate. Ele envolve o modelo econômico 
exportador brasileiro, ele envolve a maior riqueza que o Brasil tem, que é a 
sua biodiversidade, envolve política agrária, ou seja, concentração de terra, 
e política agrícola. 

 

Como resultado do trabalho da Comissão Mista, em 18 de setembro de 2012, 

foi aprovado a redação final do Projeto de Lei de Conversão nº 21 de 2012, que é 

encaminhado à sanção presidencial. O projeto é sancionado em 17 de outubro de 

2012, com um novo conjunto de vetos, retornando assim, em boa parte, a redação 

original da Medida Provisória 571. A conversão da Medida Provisória passa a vigorar 

como Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012 (BRASIL, 2012c). 

Além da mencionada lei, é editado em 17 de outubro de 2012, o Decreto nº 

7.830, que dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o Cadastro 

Ambiental Rural, o qual estabelece normas de caráter geral aos Programas de 

Regularização Ambiental, de que trata a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá 

outras providências (BRASIL, 2012d). Este decreto estabelece as diretrizes de como 

deve ser realizado o Cadastro Ambiental Rural (CAR), estabelece as 

responsabilidades sobre o CAR, fator que interessa à pesquisa em desenvolvimento 

por possibilitar o estabelecimento de correlações diretas com os parâmetros que 

estão sendo buscados. Sob o ponto de vista da análise das normas legais, o CAR se 

apresenta como primeira ferramenta que permitirá avaliar de maneira concreta os 

impactos da aplicação do Código Florestal sobre as propriedades rurais, desde que 

haja parâmetros claros sobre este processo de aplicação. 

 Isto posto, veja-se o que a Lei 12.651, de 25 de março de 2012 trouxe com 

relação às Áreas de Preservação Permanente relacionadas às matas ciliares. O 

primeiro elemento a considerar é o conceito de APP apresentado pela nova lei 

(BRASIL, 2012a) que estabelece, no seu Art. 3º, inciso II que esta é 

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

 

 Ou seja, o conceito é o mesmo que apresentava a Lei 4.771 de 1965, fator 

que não deve ser considerado como negativo, pois o mesmo engloba em sua 

descrição todos os elementos a serem considerados. O que deve sim ser 

questionado é a forma como se aplica o conceito na prática. 
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 Vários conceitos novos foram introduzidos na Lei 12.651 de 2012, os quais 

estão relacionados às APPs e poderão auxiliar nas definições que se pretende com 

a presente pesquisa. Os principais conceitos, conforme Brasil (op. cit.) são: 

IV – área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica 
preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou 
atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do 
regime de pousio; 
V - pequena propriedade ou posse rural familiar: aquela explorada mediante 
o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, 
incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao 
disposto no art. 3º da Lei no 11.326, de 24 de julho de 2006; 
VI – uso alternativo do solo: substituição de vegetação nativa e formações 
sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, 
industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de 
transporte, assentamos urbanos ou outras formas de ocupação humana; 
VII – manejo sustentável: administração da vegetação natural para a 
obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se 
os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas 
espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, 
bem como a utilização de outros bens e serviços; 
XVII – nascente: aforamento natural do lençol freático que apresenta 
perenidade e dá início a um curso d’água; 
XVIII – olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que 
intermitente; 
XIX – leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso 
d’água durante o ano; 
XXI – várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a 
cursos d’água sujeitos a enchentes e inundações periódicas; 
XXII – faixa de passagem de inundação: áreas de várzea ou planície de 
inundação adjacentes a cursos d’água que permitem o escoamento da 
enchente; 
XXIII – relevo ondulado: expressão geomorfológica usada para expressar 
área caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, 
cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado, 
ondulado, fortemente ondulado e montanhoso; 
XXV – áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma 
periódica por água, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de 
vegetação adaptadas à inundação; 

 

 As áreas consideradas como de preservação permanente são assim 

classificadas nos Art. 4º e 6º da Lei 12.651 de 2012: 

Art. 4º Considera-se Áreas de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 
em largura mínima de; 
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
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e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
[...] 
§ 5o  É admitido, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, de que 
trata o inciso V do art. 3o desta Lei, o plantio de culturas temporárias e 
sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no 
período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de 
novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e 
do solo e seja protegida a fauna silvestre. 
§ 6o  Nos imóveis rurais com até 15 (quinze) módulos fiscais, é admitida, 
nas áreas de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo, a prática da 
aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que: 
I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de 
recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com 
norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente; 
II - esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de 
gestão de recursos hídricos; 
III - seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente; 
IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR. 
V - não implique novas supressões de vegetação nativa. 
Art. 6o  Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando 
declaradas de interesse social por ato do Chefe do Poder Executivo, as 
áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a 
uma ou mais das seguintes finalidades: 
I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de 
terra e de rocha; 
[...] 
III - proteger várzeas; 
[...] 
V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou 
histórico; 
[...] 
VII - assegurar condições de bem-estar público;  
[...] 
IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. 

 

 Nestes enquadramentos é importante observar que, quando definidas as 

APPs ao longo dos cursos d’água, estas passam a ser tomadas a partir da calha do 

leito regular, com as mesmas medidas que a Lei 4.771 de 1965 estabelecia, e não 

mais a partir do seu nível mais alto, ou seja, a partir da cota máxima de inundação. 

Isto significa que somente neste elemento perde-se APP, aumentando o risco de 

perdas nas propriedades por se estar utilizando áreas que possivelmente sejam 

inundadas em períodos recorrentes de tempo. 

 No Art. 6º, por sua vez, a lei traz a possibilidade de se determinar APPs em 

outros casos. São de interesse, neste artigo, os incisos I, III, V, VII e IX, com ênfase 

nos incisos I, III e IX, por verificar-se conexões com as APPs de áreas ciliares. Neste 

sentido, chama atenção que as várzeas ou planícies de inundação ou até mesmo as 

áreas úmidas não tiveram definidas nenhum tipo de proteção, a não ser que o Chefe 

do Poder Executivo as declare de interesse social. Mas, se observando o regime de 
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funcionamento de um curso d’água, ficará visível que tais elementos estão 

interligados e que existe uma interdependência entre eles. Assim, se os elementos 

citados não forem protegidos, os danos ambientais poderão ser ainda maiores. 

 O regime de uso do entorno das várzeas e das demais áreas citadas, 

também, interfere neste processo. O cultivo agrícola até a borda destas áreas 

provoca processos erosivos que tendem, com o tempo, a assorear as várzeas que 

passarão a interferir na dinâmica dos cursos d’água associados a elas, podendo 

provocar riscos à condição de bem-estar público. 

 Cabe novamente retomar-se o exemplo apresentado na figura 4.2. Nele foi 

possível verificar que há processos erosivos atuantes e uma forte dinâmica de 

transporte e deposição de sedimentos na área representada. Traçando-se um perfil 

sobre a referida área, tomando por base os dados da carta topográfica43 e das 

imagens de radar SRTM44, será possível delimitar a APP de acordo com o Art. 4º da 

Lei 12.651 de 2012, além de identificar outros elementos definidos na referida lei 

(Art. 3º) e que não possuem regime de preservação definido pela mesma, como é 

possível observar na figura 4.3. 

 Tomando por base o perfil apresentado é possível observar que as APPs 

compostas por uma faixa de 50 (cinquenta) metros em cada margem do curso 

d’água ou estão sob a ação de outros elementos, como é o caso dos processos 

erosivos e a presença de um areal na vertente identificada com o numeral “3” no 

perfil, ou é o elo entre o curso d’água e a faixa de passagem de inundação. Neste 

sentido, considerando a necessidade da estabilidade do solo para se manter a 

integridade tanto da vertente quanto do curso d’água e para que seja possível que 

em épocas de cheia excepcional ele mantenha o seu curso e utilize a faixa de 

passagem sem prejudicar novas áreas, a APP precisa, necessariamente, ir além dos 

limites destes elementos da paisagem, como projetado na figura (item 5 na legenda). 

 Seguindo a análise pela função da APP, esta só passará a atuar na 

preservação ambiental se estiver fora da ação de elementos como os demonstrados 

pelo exemplo. Isto significa dizer que para exercer a função como definida em lei, 

outros elementos precisam ser considerados na delimitação da APP. 

                                                 
43 Folha SH.21-X-D-I-4, MI 2945/4, São Francisco de Assis, escala 1:50.000, fotografias aéreas de 
1975, elaborada pela 1ª Divisão de Levantamentos da Diretoria de Serviços Geográficos do Exército 
Brasileiro, em 1977. 
44 Os dados de radar SRTM que recobrem o território brasileiro foram sistematizados pelo INPE 
através do projeto TOPODATA e disponibilizados no endereço www.dsr.inpe.br/topodata. 
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Figura 4.3 – Perfil transversal de um ponto da sanga da Areia com identificação de 

elementos pertencentes à APP. 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015) a partir de dados da carta topográfica e de imagens de radar 
SRTM. 
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4.4 Área Rural Consolidada e recomposição das APPs 

 

 Um conceito que merece destaque na Lei 12.651 de 2012, é o de área rural 

consolidada. Esta definição estabelece que a ocupação antrópica em área de 

imóvel rural que tenha ocorrido antes de 22 de julho de 2008 deve ser considerada 

consolidada. 

 O estabelecimento de áreas rurais consolidadas pode ser compreendido 

como a anistia aos desmatadores e aos que desrespeitaram o Código Florestal 

desde o ano de 1965, ou seja, por mais de 40 anos. Se por força de lei havia a 

obrigatoriedade de se manter vegetação nativa em APP e esta determinação não foi 

cumprida, seja por omissão do proprietário, possuidor ou ocupante, ou pela omissão 

do poder público que não exerceu sua função de fiscalização, por que não exigir a 

reposição da vegetação e a recuperação das áreas que sofreram graves danos 

durante este período de uso? 

 A própria lei já mencionada possui a resposta, mesmo que seja de maneira a 

onerar pouco os responsáveis pelos danos. Quando trata das disposições 

transitórias, no capítulo XIII, foi criada a seção II, que trata Das áreas Consolidadas 

em Áreas de Preservação Permanente. Nesta seção ficou estabelecido que: 

Art. 61-A.  Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, 
exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 
ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho 
de 2008. 
§ 1o  Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que 
possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao 
longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a recomposição das 
respectivas faixas marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da 
calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água. 
§ 2o  Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e 
de até 2 (dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será 
obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 (oito) 
metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da 
largura do curso d´água. 
§ 3o  Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais 
e de até 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será 
obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 
(quinze) metros, contados da borda da calha do leito regular, 
independentemente da largura do curso d’água. 
§ 4o  Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos 
fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação 
Permanente ao longo de cursos d’água naturais, será obrigatória a 
recomposição das respectivas faixas marginais:  
I - (VETADO); e 
II - nos demais casos, conforme determinação do Programa de 
Regularização Ambiental (PRA), observado o mínimo de 20 (vinte) e o 
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máximo de 100 (cem) metros, contados da borda da calha do leito 
regular. 
[...] 
Art. 61-B.  Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de 
julho de 2008, detinham até 10 (dez) módulos fiscais e desenvolviam 
atividades agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em Áreas de 
Preservação Permanente é garantido que a exigência de recomposição, nos 
termos desta Lei, somadas todas as Áreas de Preservação Permanente do 
imóvel, não ultrapassará: 
I - 10% (dez por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com 
área de até 2 (dois) módulos fiscais; 
II - 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, para imóveis rurais com 
área superior a 2 (dois) e de até 4 (quatro) módulos fiscais; 
III - (VETADO). (grifos nossos) 

 

 Através desta determinação da lei, é possível identificar mais um ponto critico 

da redação. Como já demonstrado no exemplo da figura 4.3, a medida da APP como 

definida no Art. 4º não é suficiente para que esta desempenhe o seu papel, como 

ficará a situação com uma delimitação que chegará, no máximo, a 100 (cem) 

metros? Pode-se, ainda, questionar como o Poder Público, responsável pela 

fiscalização, fará a avaliação das chamadas áreas rurais consolidadas, se para o 

CAR o Governo Federal adquiriu imagens de satélite do ano de 2011 e não existe 

um banco de dados consistente com informações referentes ao ano de 200845. 

 Quando a lei trata das áreas rurais consolidadas, ela menciona no inciso II do 

parágrafo 4º do Art. 61-A que os demais casos devem seguir as determinações do 

Programa de Regularização Ambiental (PRA), de forma ampla, gerará a adequação 

das propriedades rurais as normas legais estabelecidas, como comentou Luiz 

Ernesto Grillo Elesbão (ELESBÃO, 2012). Sobre o PRA a Lei estabelece: 

Art. 59.  A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 
(um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por 
uma única vez, por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, 
implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e 
propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste 
Capítulo. 
§ 1o  Na regulamentação dos PRAs, a União estabelecerá, em até 180 
(cento e oitenta) dias a partir da data da publicação desta Lei, sem prejuízo 
do prazo definido no caput, normas de caráter geral, incumbindo-se aos 
Estados e ao Distrito Federal o detalhamento por meio da edição de normas 
de caráter específico, em razão de suas peculiaridades territoriais, 

                                                 
45 Ao se tratar de um banco de dados com informações consistentes sobre o ano de 2008, referimo-
nos a uma sistematização das informações disponíveis referentes ao território nacional. O INPE, em 
seu catálogo de imagens de satélite, possui um arcabouço historio de imagens que podem ser 
utilizadas para um diagnóstico referente ao ano de 2008. Contudo, a resolução das imagens é de 
apenas 30 metros, fator que pode influenciar de forma negativa nos resultados, em especial quando 
se trata de pequenas propriedades rurais ou de áreas em que a rede de drenagem é composta por 
pequenos canais de primeira ou no máximo segunda ordem. Não seria conveniente a aquisição de 
um conjunto de imagens que pudesse subsidiar o mapeamento para o ano de 2008? 
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climáticas, históricas, culturais, econômicas e sociais, conforme preceitua 
o art. 24 da Constituição Federal. 

 

 As diretrizes gerais estabelecidas pelo Governo Federal para os PRAs estão 

dispostas no Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012 (BRASIL, 2012d), que 

estabelece que 

Art. 9o  Serão instituídos, no âmbito da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, Programas de Regularização Ambiental - PRAs, que 
compreenderão o conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas 
por proprietários e posseiros rurais com o objetivo de adequar e promover a 
regularização ambiental com vistas ao cumprimento do disposto no Capítulo 
XIII da Lei no 12.651, de 2012. 
Parágrafo único.  São instrumentos do Programa de Regularização 
Ambiental: 
I - o Cadastro Ambiental Rural - CAR, conforme disposto no caput do art. 
5o; 
II - o termo de compromisso; 
III - o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas46; e, 
IV - as Cotas de Reserva Ambiental - CRA47, quando couber. 

 

 Com relação às APPs, o Decreto estabelece que a sua recomposição poderá 

ser feita por três métodos, sendo sua utilização de forma isolada ou conjunta 

definida pelo proprietário ou possuidor. Os métodos são: “condução de regeneração 

natural de espécies nativas; plantio de espécies nativas, plantio de espécies nativas 

conjugado com a condução de regeneração natural de espécies nativas e, plantio 

intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com nativas 

de ocorrência regional, em até cinquenta por cento da área total a ser recomposta” 

(BRASIL, 2012d, Art. 19, incisos I, II, III e IV). O último método mencionado poderá 

ser utilizado apenas em áreas definidas como pequena propriedade ou posse rural 

familiar, no inciso V do caput do Art. 3º da Lei 12.651 de 2012. 

 Ao falar em recomposição, devemos mencionar que este termo foi 

conceituado pelo Decreto em questão como “restituição de ecossistema ou de 

comunidade biológica nativa degradada ou alterada a condição não degradada, que 

pode ser diferente de sua condição original” (BRASIL, 2012d, Art. 2º, inciso VIII). 

Neste sentido, estabelece, ainda, qual a faixa a ser recuperada nas áreas as quais 

se aplica o conceito de Área Consolidada. No quadro 4.1, é apresentada esta 

                                                 
46 O projeto de recomposição de área degradada e alterada é definido pelo próprio Decreto 7.830 de 
2012, no seu Art. 2º, inciso XVII como “instrumento de planejamento das ações de recomposição 
contendo metodologias, cronograma e insumos”. 
47 A Cota de Reserva Ambiental foi instituída pela Lei 12.651 de 2012, Art. 44 e posteriores, dentro do 
Programa de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente, e se refere ao 
excedente de Reserva Legal averbada no Cadastro Ambiental Rural de uma determinada 
propriedade rural. 
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definição de metragem a ser tomada a partir da calha do leito regular do curso 

d’água. 

 

Quadro 4.1 - Largura das Áreas de Preservação Permanente em áreas ciliares a 

serem recompostas de acordo com o Decreto nº 7.830 de 2012. 

Área do imóvel Largura do curso d’água Largura da APP a ser recomposta 

Até 1 Módulo Fiscal 

Todos os cursos d’água 

5 metros 

De 1 até 2 Módulos Fiscais 8 metros 

De 2 até 4 Módulos Fiscais 15 metros 

De 4 até 10 Módulos Fiscais Até 10 metros 20 metros 

Demais casos Todos os cursos d’água Metade da largura do curso d’água, 

sendo a faixa mínima de recomposição 

de 30 metros e a máxima de 100 

metros. 

Fonte: elaborado por Gass (2015) a partir de Brasil, 2012d. 

 

 Tomando o conceito de recomposição e os dados do quadro 4.1, pode-se 

inferir que, mais uma vez ocorrem distorções no texto legal. Isto fica comprovado se 

associarmos estas informações ao conceito de APP que, dificilmente, será 

alcançado na prática com estes parâmetros tão ínfimos de proteção dos bens 

naturais, como a água, o solo, a biodiversidade entre outros. 

 Por fim, menciona-se que as definições dos PRAs estão bastante vagas no 

Decreto, o qual traz, além dos elementos já apresentados, as questões referentes às 

infrações atinentes ao tema. Não são definidos, de forma mais clara, os elementos 

que cada Estado e o Distrito Federal deverão considerar para a criação do seu PRA, 

o qual deverá nortear os instrumentos, em especial o Projeto de Recomposição de 

Áreas Degradadas e Alteradas a ser apresentado pelos proprietários. 

 

4.4.1 O Cadastro Ambiental Rural – CAR e a integração das informações 

ambientais 

 

 O Cadastro Ambiental Rural, que é criado no âmbito do Sistema Nacional de 

Informações sobre Meio Ambiente (SINIMA) é o registro público eletrônico de 

cobertura nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de 

integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo 
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base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico 

e combate ao desmatamento, como menciona a Lei 12.651 de 2012, no seu Art. 29. 

De acordo com o Decreto 7.830 de 2012: 

Art. 5o  O Cadastro Ambiental Rural - CAR deverá contemplar os dados do 
proprietário, possuidor rural ou responsável direto pelo imóvel rural, a 
respectiva planta georreferenciada do perímetro do imóvel, das áreas de 
interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação  da 
localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de 
Preservação Permanente, das Áreas de Uso Restrito, das áreas 
consolidadas e da localização das Reservas Legais.   

 

Numa primeira análise deve-se considerar que a criação do CAR é um 

instrumento fundamental e necessário para que a lei que o instituiu possa ser 

cumprida. Contudo, há outro procedimento cadastral em curso no Brasil, que poderia 

ser utilizado com o intuito de compatibilizar informações e otimizar os recursos, que 

é o georreferenciamento de imóveis rurais, instituído pela Lei 10.267 de 2001 

(BRASIL, 2001a). Com regras bastante criteriosas na definição dos limites das 

propriedades, o georreferenciamento poderia ser acrescido das informações 

ambientais necessárias ao CAR e os cronogramas poderiam ser compatibilizados 

para que se tenha, ao final, um grande cadastro rural brasileiro que serviria aos 

órgãos de regulação territorial e fundiária, assim como aos órgãos de gestão 

ambiental. 

Pelo parágrafo 4º do Art. 3º do Decreto 7.830 de 2012, “o Ministério do Meio 

Ambiente disponibilizará imagens destinadas ao mapeamento das propriedades e 

posses rurais para compor a base de dados do sistema de informações geográficas 

do SICAR, com vistas à implantação do CAR”. Notícia veiculada em 09 de novembro 

de 2012 pelo site Agência Brasil confirma a aquisição das imagens a serem 

disponibilizadas. No quadro 4.2, consta a transcrição das principais passagens da 

referida notícia. 

 

Quadro 4.2 - Fragmentos da notícia veiculada no site Agência Brasil sobre a 

aquisição de imagens de satélite para o CAR 

Ministério autoriza compra de imagens de satélite para o Cadastro Ambiental Rural 

A partir de dezembro deste ano, as imagens captadas por um satélite alemão contratado 

pelo governo brasileiro vão apontar a situação nos 5,2 milhões de imóveis rurais que existem no 

país. Com as informações, será possível identificar as áreas de preservação permanente (APPs) e 

de reservas legais em cada propriedade e acompanhar a recuperação da cobertura vegetal onde a 
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lei exigir. 

O georreferenciamento realizado a partir desse equipamento é uma exigência do novo 

Código Florestal brasileiro e serve como base para a elaboração do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR). Pela nova lei, todos os produtores terão que aderir ao CAR. 

Com o contrato assinado hoje (9), pelo Ministério do Meio Ambiente, a empresa paulista 

Santiago e Cintra Consultoria – responsável pelo uso do satélite – terá que entregar, em dois 

meses, as imagens captadas ao longo de todo o ano de 2011. O acordo custou aos cofres do 

governo R$ 28,9 milhões. 

“O cadastro nasce com o que tem de melhor em tecnologia, hoje, em termos de 

informação. Pela primeira vez, teremos um conjunto de imagens de todo o país, em alta 

resolução”, destacou a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. Segundo ela, as imagens 

também serão disponibilizadas para os órgãos ambientais estaduais e municipais, que serão os 

responsáveis pela formulação do CAR em cada região. “Essa tecnologia vai aprimorar a gestão e 

fiscalização no país. É uma mudança bastante expressiva no dia a dia da gestão florestal”, avaliou. 

[...] 

A empresa contratada também terá que repassar a metodologia de análise dos dados para 

os estados e municípios e os outros órgãos federais. A intenção do governo é criar uma base 

uniforme, já que hoje as diferentes metodologias e tipos de imagens utilizados, muitas vezes, 

resultam em dados controversos sobre uma mesma avaliação, como a de áreas desmatadas no 

país. 

De acordo com Iara Musse, diretora da empresa contratada, existe uma dificuldade comum 

em órgãos estaduais de meio ambiente de todas as regiões do país. “A dificuldade é tanto do ponto 

de vista da disponibilidade de especialistas e técnicos para analisar o cadastro, que é um desafio 

pelo volume de dados, quanto da falta de disponibilidade de uma informação segura”, explicou. 

Iara Musse garantiu que os técnicos estaduais vão receber toda a especificação de 

como analisar as imagens que serão disponibilizadas. Segundo ela, a tecnologia usada para 

captação das imagens é a mais atualizada entre todas as disponíveis atualmente. Com a 

resolução de 1 metro para 5 metros, Iara Musse explica que é possível captar detalhes com 

mais precisão do que o próprio Código Florestal exige, chegando a identificar áreas de até 0,5 

hectare. 

Uma equipe do Ministério do Meio Ambiente também está levantando dados de outros 

satélites já utilizados para monitorar o desmatamento, por exemplo, desde 2007, que vão 

complementar, com as novas imagens, o Sistema de Cadastro Ambiental Rural (Sicar). De acordo 

com a ministra, um acordo com o Exército Brasileiro vai possibilitar a recuperação de imagens da 

cobertura vegetal do país na década de 1960. 

Matéria disponível em http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-11-09/ministerio-autoriza-
compra-de-imagens-de-satelite-para-cadastro-ambiental-rural, acessada em 13 de fev. de 
2013. Grifos nossos. 

 

 A matéria parece trazer um caráter de auto-convencimento dos órgãos 

públicos federais envolvidos quando diz que o cadastro nasce com o que tem de 
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melhor em informação e que pela primeira vez se terá um conjunto de imagens de 

alta resolução de todo o país. Acessando a plataforma do GoogleEarth ou para 

quem trabalha com geotecnologias sabe que há produtos com maior precisão que 

as imagens selecionadas para compor o banco de dados do CAR. De outro lado, o 

próprio GoogleEarth disponibiliza para visualização imagens em alta resolução de 

praticamente todo o território nacional, inclusive, com resoluções que chegam a 

cerca de meio metro, enquanto que as imagens do CAR chegarão a apenas 5 

(cinco) metros de resolução espacial. 

 A qualidade das imagens adquiridas para compor a base de dados do CAR é 

boa48. Contudo, sua aplicação é mais adequada para mapeamentos de uso do solo 

e planejamentos inclusive que necessitam de certo grau de detalhamento. Porém, 

para mapeamentos de limites de propriedades em áreas com estrutura fundiária 

caracterizada por pequenas propriedades e relevos com grande amplitude 

altimétrica e delimitação de APPs de pequenos cursos d’água, esta resolução não é 

adequada, correndo-se o risco de incorrer em erros graves no processo de 

cadastramento das propriedades rurais, gerando ônus aos proprietários. Além disso, 

há na matéria uma passagem que fica sem compreensão: “com a resolução de 1 

metro para 5 metros...”, que precisa ser esclarecida pelos órgãos oficiais. 

 No processo de preenchimento dos dados de um imóvel no CAR, um dos 

elementos mais importantes e a aba de geoprocessamento (Geo), uma vez que é a 

partir destes dados que são estabelecidos os procedimentos de regularização 

ambiental do imóvel. Assim, o polígono do imóvel precisa ser compatível com os 

dados do seu registro, para que possa haver uma equivalência na área cadastrada 

no CAR com aquela presente nos registros oficiais. Neste sentido, verificando o que 

consta nos manuais do curso de capacitação CapCAR49, observa-se que há a 

seguinte ressalva: “vale ressaltar, que a forma mais precisa para a delimitação do 

                                                 
48 Em novembro de 2012 o Ministério do Meio Ambiente adquiriu uma coleção de imagens do satélite 
RapidEye, captadas durante o ano de 2011, sobre todo o território brasileiro. Estas imagens foram 
ortorretificadas pela empresa alemã RapidEye e, de acordo com o contrato assinado, devem seguir a 
seguinte especificação quanto à qualidade posicional: “As imagens devem ser entregues 
ortorretificadas, com posição planimétrica compatível com a escala de 1:50.000 PEC-A, todas no 
mesmo Sistema de Coordenadas SIRGAS2000 e na projeção UTM.” De acordo com a legislação 
cartográfica nacional, o PEC mencionado corresponde a um erro posicional de 25 m com erro padrão 
de 15 m. De acordo com a avaliação realizada pelo IBGE, 29,6% dos pontos avaliados sobre as 
imagens apresentam deslocamentos maiores que 25 m. (IBGE, 2014) 
49 O CapCAR é um curso de extensão universitária oferecido pelo Ministério do Meio Ambiente em 
parceria com a Universidade Federal de Lavras. O curso aborda todos os aspectos referentes ao 
CAR, desde as questões teóricas até a prática com o módulo de cadastro. 
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imóvel rural é a importação de um arquivo vetorial que tenha sido georreferenciado 

em campo, utilizando um método de precisão posicional, como um GPS” (OLIVEIRA, 

et al., 2014, p. 38). Ou seja, os proprietários ou possuidores bem como os 

profissionais que atuam no cadastramento das informações, precisam avaliar com 

cuidado a qualidade das informações geométricas que estão sendo inseridas no 

CAR, inclusive, quando a delimitação dos imóveis estiver sendo realizada 

diretamente a partir das imagens de satélite, para que o resultado atenda as 

prerrogativas legais estabelecidas. 

Na aba Geo são também informados todos os dados que se referem ao 

cômputo de áreas de uma determinada propriedade50. A veracidade destas 

informações está associadas a qualidade dos dados cartográficos que são inseridos 

no sistema. 

 Na figura 4.4, é apresentado um comparativo entre uma imagem do satélite 

RapidEye e as imagens disponíveis no GoogleEarth. 

 No exemplo apresentado, fica clara a qualidade das imagens do satélite 

RapidEye mas, ao mesmo tempo, torna-se possível observar que quando se busca 

demonstrar áreas com maior detalhamento as imagens não conseguem responder 

às necessidades. Cabe ressaltar que a região representada pelas imagens é de 

relevo suave, com poucas ondulações. À medida que o relevo passa a apresentar 

maiores ondulações, as imagens recebem maior influência desta característica, 

dificultando, assim, a sua análise visual. 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Verificando o “Quadro de áreas” da aba “Geo” do Módulo de Cadastro do CAR, é possível 
identificar as seguintes categorias, as quais representam as definições estabelecidas pela legislação: 
IMÓVEL: imóvel, área líquida do imóvel; SERVIDÃO ADMINISTRATIVA: área de infra-estrutura 
pública, área de utilidade pública, reservatório para abastecimento ou geração de energia, entorno de 
reservatório para abastecimento ou geração de energia; APP / USO RESTRITO: APP, APP segundo 
artigo 61-a, da lei 12.651 de 2012, APP em área antropizada não declarada como área consolidada, 
regiões pantaneiras, declividade de 25 a 45 graus, declividade maior que 45 graus, nascente, curso 
d’água natural de até 10 metros, curso d’água natural de 10 até 50 metros, curso d’água natural de 50 
até 200 metros, curso d’água natural de 200 até 600 metros, curso d’água natural de acima de 600 
metros, lago ou lagoa natural, reservatório artificial, vereda, topo de morro, borda de chapada, 
restinga, manguezal, altitude superior a 1.800 metros; COBERTURA DO SOLO: áreas consolidadas, 
remanescente de vegetação nativa, área de pousio; RESERVA LEGAL: reserva legal proposta, 
reserva legal averbada, reserva legal aprovada e não averbada. 
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Figura 4.4 – Comparativo entre as imagens do satélite RapidEye e as imagens de 

alta resolução disponíveis no GoogleEarth. 

 
As imagens se referem à região sudoeste da Bahia. 
1 – A2 – B2 – C2 – Fragmento de imagem gerada pelo satélite RapidEye, em 03.07.2010. 
Composição coloridas das bandas 532. Identificação da imagem no catálogo: 3650909. Disponível 
em http://www.rapideye.com/myrapideye/myre.php. Acessada em 14 de fev. de 2013. 
A1 – C1 – Imagem GeoEye de 28.01.2000, disponível no GoogleEarth, acessada em 14 de fev. de 
2013. 
B1 – Imagem GeoEye de 31.03.2000, disponível no GoogleEarth, acessada em 14 de fev. de 2013. 
Fonte: elaborado por Gass (2015) a partir das fontes citadas na legenda da imagem. 
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 Um ponto que merece destaque na análise do CAR é o prazo estabelecido 

para a sua total implementação, que é de um ano prorrogável por mesmo período. 

Além disto, o Decreto 7.830 de 2012, no seu Art. 8º, estabelece que para os imóveis 

rurais que se enquadram na definição de pequena propriedade ou posse familiar 

rural e que tenham até no máximo quatro módulos fiscais, a assistência técnica e 

jurídica deverá ser fornecida de forma gratuita pelo poder público. 

 Para estes imóveis o procedimento de cadastro será simplificado, sendo 

necessário que o proprietário ou possuidor apresente sua identificação, a 

comprovação da propriedade ou posse e a apresentação de croqui que indique o 

perímetro do imóvel, as APPs e os remanescentes que formam a Reserva legal, 

como menciona o Decreto 7.830 de 2012, em seu Art. 8º. Já no Art. 2º, inciso X, 

define-se croqui como sendo a 

representação gráfica simplificada da situação geográfica do imóvel rural, a 
partir de imagem de satélite georreferenciada disponibilizada via SICAR e 
que inclua os remanescentes de vegetação nativa, as servidões, as áreas 
de preservação permanente, as áreas de uso restrito, as áreas 
consolidadas e a localização das reservas legais. 

 

 Há que se considerar que a elaboração de um croqui simplificado, mesmo 

que seja a partir de imagens de satélite georreferenciadas (as que estarão no SICAR 

terão resolução espacial de cinco metros), traz um grande risco ao proprietário ou 

possuidor e ao sistema como um todo. As confrontações poderão ser questionadas 

pelos lindeiros, em virtude da imprecisão na sua delimitação, no momento em que 

estes farão o seu cadastro, sendo que será necessário retomar os procedimentos 

para ajustes, continuando a incerteza nos limites estabelecidos. É por esta questão 

que mencionou-se, anteriormente, a importância de estabelecer um cadastro único 

entre os dispositivos apresentados pelas Leis 10.267 de 2001 e 12.651 de 2012. 

 Ressalta-se, mais uma vez, a importância e a necessidade de implementação 

efetiva do CAR, que foi regulamentado pelo Decreto nº 8.235, de 5 de maio de 2014 

(BRASIL, 2014), e teve seus procedimentos instruídos pela Instrução Normativa nº 

2/MMA, de 06 de maio de 2014 (BRASIL, MMA, 2014). Contudo, são necessários 

instrumentos adequados, prazos compatíveis com as demandas de trabalho gerado 

pela legislação aprovada e recursos financeiros para custear as atividades previstas. 
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4.5 O Código Florestal do Rio Grande do Sul 

 

 O Código Florestal Estadual do Rio Grande do Sul, aprovado pela Lei 

Estadual n. 9.519, de 21 de janeiro de 1992 (RIO GRANDE DO SUL, 1992), não 

trata de forma específica das Áreas de Preservação Permanente e da mata ciliar ou 

da largura que estas precisam ter. A lei, no seu artigo 23, assim se refere à questão: 

Art. 23 – É proibida a supressão parcial ou total das matas ciliares e das 
vegetações de preservação permanente definida em lei e reserva florestal 
do artigo 9º desta Lei, salvo quando necessário à execução de obras, 
planos ou projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante a 
elaboração prévia do EIA-RIMA e licenciamento do órgão competente e Lei 
própria. 
Parágrafo Único – A supressão da vegetação de que trata este artigo 
deverá ser compensada com a preservação de ecossistema semelhante em 
área que garanta a evolução e a ocorrência de processos ecológicos. 

 

 Por sua vez, a Lei Estadual n. 11.520, de 3 de agosto de 2000 (RIO GRANDE 

DO SUL, 2000), que institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio 

Grande do Sul e dá outras providências, traz como definição de APP, no seu artigo 

14, inciso IX, o seguinte texto: 

Áreas de expressiva significação ecológica amparadas por legislação 
ambiental vigente, considerando-se totalmente privadas a qualquer regime 
de exploração direta ou indireta dos Recursos Naturais, sendo sua 
supressão apenas admitida com prévia autorização do órgão ambiental 
competente quando for necessária à execução de obras, planos, atividades, 
ou projetos de utilidade pública ou interesse social, após a realização de 
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA). 

 

 Além da definição apresentada pelo Código Estadual, este remete, no seu 

artigo 155, parágrafo 1º, a delimitação destas áreas à legislação federal pertinente. 

Desta forma, com a aprovação do novo Código Florestal pela Lei 12.651 de 2012, o 

Código Estadual continua vigorando sem ferir a lei maior. 

 Com o intuito de fomentar a recuperação das APPs, o governo do Estado 

edita, no amo de 2010, o Decreto 47.137, que institui o Programa Estadual de 

Recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APPs – e Reserva Legal, 

denominado Ambiente Legal, e dá outras providências (RIO GRANDE DO SUL, 

2010). De acordo com o Art. 1º do Decreto, 

Fica instituído no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul o Programa 
Estadual de Recuperação de Áreas de Preservação Permanente - APP's - e 
de Reserva Legal, denominado Ambiente Legal, cujo objetivo é promover 
a recuperação das áreas de preservação permanente degradadas até 
24 de agosto de 2001, harmonizando a preservação ambiental com o 
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desenvolvimento social e econômico das populações rurais, e constituir as 
Reservas Legais. (grifo nosso) 

 

 Para atingir o objetivo do programa foram previstas várias ações (definidas 

como subprogramas), dentre elas, atividades de educação ambiental, produção e 

distribuição de mudas e sementes, assistência técnica rural entre outras. Contudo, a 

publicação deste decreto, ocorrida em março de 2010, praticamente, não teve 

avanço na sua implementação, uma vez que em junho do mesmo ano se inicia a 

discussão para a alteração do Código Florestal no Congresso Nacional. Isto fez com 

que os proprietários e possuidores rurais aguardassem as definições da legislação 

federal para decidir qual o caminho a ser seguido. 

 Com a aprovação da Lei 12.651 de 2012 e com a publicação do Decreto 

Federal 7.830 de 2012, o governo do estado publicou o Decreto 49.943 de 2012, 

que revogou o Decreto 47.137 de 2010, sob a alegação de que o mesmo não está 

integrado ao SINIMA, e se mostrava incompatível com a legislação federal. 

 Em 23 de junho de 2015, mais de três anos após a aprovação da Lei Federal 

12.651, o governo do Estado publica o Decreto 52.431 (RIO GRANDE DO SUL, 

2015), que dispõe sobre a implementação do Cadastro Ambiental Rural e define 

conceitos e procedimentos para a aplicação da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio 

de 2012, no Estado do Rio Grande do Sul. Nas suas considerações, o Decreto 

menciona que com relação à Mata Atlântica já há definições em legislação federal 

para a preservação dos seus remanescentes. Contudo, com relação ao bioma 

Pampa, esta incumbência é do Estado do Rio Grande do Sul, a qual foi estabelecida 

pelo decreto em voga. 

 A leitura do referido documento legal permite verificar que, com relação ao 

CAR, as definições apresentadas remetem a legislação federal em vigor. Com 

relação ao bioma Pampa, o Decreto busca uma compatibilização com a Lei Federal 

12.651, de 2012, contudo, a forma como são colocados os conceitos referentes à 

definição das áreas rurais consolidadas por supressão de vegetação nativa para uso 

alternativo do solo51, áreas rurais consolidadas por supressão de vegetação nativa 

                                                 
51 Área com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, em que houve o corte, a 
destruição, o desenraizamento, a dessecação, a desvitalização por qualquer meio, ou qualquer outra 
prática que promova a conversão do uso do solo, com a exclusão das espécies nativas do ambiente, 
com a finalidade de introduzir edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, 
neste último caso, a adoção do regime de pousio. 
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com atividades pastoris52, e, áreas de remanescentes de vegetação nativa53, 

possuem uma interpretação que não deixa clara a sua aplicação, em especial, 

quando se trata da sua caracterização para cadastramento no CAR e posterior 

aplicação do Programa de Regularização Ambiental. 

 Para fins da pesquisa em curso, estes temas não serão aprofundados. Vale 

ressaltar apenas que com relação a definição das APPs, o referido decreto não traz 

nenhuma contribuição adicional para as áreas do bioma Pampa. 

 

4.6 Áreas de Preservação Permanente e o seu uso 

 

 Ao se tratar do uso das Áreas de Preservação Permanente (APPs) devem ser 

considerados dois momentos distintos. Um primeiro que tem início com a aprovação 

da Lei 4.771 de 1965, passando por suas alterações, edição de resoluções pelo 

Conama e instruções normativas pelo Ibama e Ministério do Meio Ambiente. O 

segundo momento surge com a aprovação da Lei 12.651 de 2012 e pela edição do 

Decreto 7.830 de 2012. 

 Veja-se a trajetória do primeiro momento identificado. 

 Como já mencionado, o interesse com o presente estudo são as Áreas de 

Preservação Permanente, espaços territoriais especialmente protegidos, instituídos 

pelo Código Florestal Brasileiro de 1965, com ênfase especial para aqueles que 

compõem áreas com vegetação ciliar. De acordo com o artigo 16 do referido Código: 

As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas 
em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao 
regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são 
suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva 
legal, no mínimo [...] (grifo nosso). 

 

 Como se pode observar pela ressalva do artigo supracitado, era vedada a 

exploração econômica nas APPs. Conforme comenta Sauer (2008, p. 19): “como a 

própria denominação assinala, as APP são áreas de “preservação” e não de 

“conservação”, não permitida à exploração econômica direta (madeira, agricultura ou 

pecuária), mesmo com a existência de manejo”. 

                                                 
52 Área rural consolidada por supressão de vegetação nativa com atividades pastoris: área com 
ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com atividades pastoris em que se manteve 
parte da vegetação nativa. 
53 área de remanescente de vegetação nativa: área coberta por vegetação nativa dos tipos florestal, 
campestre, ou qualquer outra fisionomia vegetal, sem ocupação antrópica preexistente a 22 de julho 
de 2008. 
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 Ocorre que essas áreas, em especial as matas ciliares, costumam despertar 

grande interesse de uso e exploração pelos produtores rurais, dadas as suas 

características, como: alta fertilidade, terrenos mais planos (várzeas) e a 

proximidade do acesso à água. Conclui Franco (2005), sobre a temática que “esse 

interesse pode partir tanto do proprietário privado quanto do poder público – quando 

se trata de aproveitamento para fins públicos ou sociais – trazendo uma grande 

pressão sobre esses ambientes”. Sabe-se que a discussão que gira, atualmente, em 

torno das áreas consolidadas ou da chamada anistia, como já comentado, surge em 

função das características destas áreas que foram utilizadas durante os últimos 40 

anos. 

 Insere-se aqui a contribuição de Lima e Brito (apud Franco, 2005, p. 93), 

sobre este tema: 

Quanto às matas ciliares, os seus valores do ponto de vista do interesse de 
diferentes setores de uso da terra são bastante conflitantes: para o 
pecuarista, representam obstáculo ao livre acesso do gado à água, para a 
produção florestal, representam sítios bastante produtivos, onde crescem 
árvores de alto valor comercial; em regiões de topografia acidentada, 
proporcionam a única alternativa para o traçado de estradas; para o 
abastecimento de água ou para a geração de energia, representam 
excelentes locais de armazenamento de água visando à garantia de 
suprimento contínuo [...]. 

 

 Via de regra, é proibida qualquer supressão de vegetação ou utilização 

econômica direta das APPs. As legislações vigentes até 2012, porém, estabeleciam 

algumas exceções para o uso destas áreas. A primeira exceção prevista no Código 

Florestal (Lei 4.771 de 1965), no seu artigo 4º, depende de procedimento 

administrativo próprio, que autoriza a supressão em caso de utilidade pública ou de 

interesse social, inexistindo alternativa técnica e locacional ao empreendimento 

proposto. Os casos considerados de utilidade pública e de interesse social 

encontram-se previstos no artigo 2º, incisos I e II, da resolução do Conama 

369/200654. 

                                                 
54 Os casos são: 
I - utilidade pública: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as obras 
essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; 
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade 
competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho; d) a implantação de área verde pública em área 
urbana; e) pesquisa arqueológica; f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à 
captação e condução de água e de efluentes tratados; e g) implantação de instalações necessárias à 
captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos privados de aqüicultura, 
obedecidos os critérios e requisitos previstos nos §§ 1o e 2o do art. 11, desta Resolução. 
II - interesse social: a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 
tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e 
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 A segunda exceção que permite intervenção em APP está prevista no artigo 

10º da Resolução número 369/2006, do Conama, que expressa: “O órgão ambiental 

competente poderá autorizar em qualquer ecossistema a intervenção ou supressão 

de vegetação, eventual e de baixo impacto ambiental, em APP”. 

 De modo geral, a regra reforça a impossibilidade de se dar destinação diversa 

da floresta aos espaços territoriais situados ao longo dos cursos d’água, por 

constituírem, conforme Silva (2000, p. 212), “áreas representativas de ecossistemas 

[...] dignos de proteção especial”. Ademais, questionando a possibilidade de 

destinação diversa da floresta, Machado (2002, p. 701), adverte que “a menos que 

haja [...] revogação55 do Código Florestal [...] todas as desvirtuações [...] devem ser 

nulificadas ou pelo poder público ou por ação popular a ser utilizada por qualquer do 

povo no gozo de sua cidadania”. 

 Cabe, ainda, ressaltar que, por iniciativa dos órgãos competentes, surgem 

apenas resoluções e instruções normativas que tratam do processo de recuperação 

destas áreas. Para este processo eram indicados os sistemas agroflorestais56 como 

alternativa, como pode ser observado na Instrução Normativa número 5, de 8 de 

setembro de 2009, do Ministério do Meio Ambiente, a qual possui capítulo específico 

que trata desta questão: “Capítulo V – Da utilização de sistemas agroflorestais como 

indutores da recuperação de APP na propriedade ou posse do agricultor familiar, do 

empreendedor familiar rural, ou dos povos e comunidades tradicionais”. 

 Veja-se o segundo momento identificado. 

 Nos parágrafos 5º e 6º do Art. 4º, a Lei 12.651 de 2012, passa a permitir uso 

em APP desde que não se suprima vegetação em novas áreas e relaciona tais 

permissões aos planos de bacia, aos planos de gestão dos recursos hídricos e ao 

CAR, além do licenciamento ambiental. Mas, há que se considerar que a própria 

                                                                                                                                                         

proteção de plantios com espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental 
competente; b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena 
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua 
recuperação, e não prejudique a função ecológica da área; c) a regularização fundiária sustentável de 
área urbana; d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas 
pela autoridade competente. 
55 Isto ocorreu através da Lei 12.651, de 254 de maio de 2012, no seu Art. 83. 
56 Conforme a Instrução Normativa número 5, de 8 de setembro de 2009, do Ministério do Meio 
Ambiente, no seu Capítulo II, artigo 2º, alínea V, os sistemas agroflorestais (SAFs), são “Sistemas de 
uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes são manejadas em associação com 
plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas agrícolas, forrageiras, em uma mesma unidade de 
manejo, de acordo com arranjo espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações 
entre estes componentes”. 
Para aprofundar a temática sugere-se a leitura de Coelho, 2012. 
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delimitação das APP passou a ser aplicada de forma mais branda, “liberando” uma 

quantidade maior de áreas para o uso “fora” da APP. Se o objetivo da lei é, como diz 

o conceito de APP, “preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo 

e assegurar o bem-estar das populações humanas”, entra-se numa contradição, pois 

apenas a parte que se manifesta quanto ao “assegurar o bem-estar das populações 

humanas” não é suficiente para justificar a redução da APP e o aumento do uso 

proposto. Pelo contrário, os demais pontos apresentados pelo conceito se 

superpõem a este, demonstrando que tais práticas se demonstram inadequadas. 

 Como já mencionado em momento anterior do texto, a lei permite a 

manutenção do uso em APP, em especial, quando trata das chamadas áreas 

consolidadas. No Art. 61-A, a lei menciona que “nas Áreas de Preservação 

Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades 

agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 

22 de julho de 2008”. No parágrafo 12 do referido artigo, a lei estabelece que 

Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada 
às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o 
acesso a essas atividades, independentemente das determinações contidas 
no caput e nos §§ 1o a 7o, desde que não estejam em área que ofereça 
risco à vida ou à integridade física das pessoas. 

 

 Todas as atividades consideradas consolidadas precisarão ser mencionadas 

no CAR para que possam entrar no PRA. Desta maneira mantém-se a possibilidade 

da utilidade destas áreas nos termos da Lei. 

 Entende-se que aqui se estabelece mais um ponto crítico da lei que está 

relacionado ao processo de fiscalização. Caso não haja ações efetivas e que 

demonstrem resultados, todos os instrumentos estabelecidos no novo arcabouço 

jurídico não atingirão os seus objetivos. Em outras palavras, o “subterfúgio” 

apresentado pela legislação com a instituição das áreas consolidadas não resolverá 

o problema da preservação ambiental se não for adequadamente cobrado. 

 Sob o aspecto do uso das APPs, os Planos de Recuperação Ambiental que 

devem se transformar em programas estaduais de recuperação ambiental, devem 

ser o instrumento que, em associação com o CAR, estabelece as diretrizes locais 

para liberar ou não o uso destas áreas. Isto significa dizer que os PRAs devem 

considerar os conceitos de preservação e conservação na sua elaboração, os quais 

devem ser avaliados por equipe técnica para sua implementação. Desta maneira os 
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proprietários e possuidores estarão dando sua contribuição ao processo de 

recuperação ambiental, associado ao uso sustentável de suas áreas. 

 

4.7 Considerações parciais 

 

 No transcorrer deste capítulo buscou-se apresentar uma leitura da legislação 

ambiental brasileira relacionada às Áreas de Preservação Permanente relacionada à 

vegetação de matas ciliares, buscando estabelecer relações com alguns exemplos 

práticos. Foi possível perceber que o arcabouço jurídico que trata da temática é 

amplo e sua interpretação pode apresentar diferentes leituras que, em alguns casos, 

podem ser consideradas equivocadas. Contudo, entende-se que para que se possa 

chegar ao final da presente tese com um conjunto de parâmetros que auxiliem na 

definição das APPs, para além dos critérios cartesianos apresentados pela 

legislação, é preciso ter clareza sobre as ponderações apresentadas. Vários 

questionamentos foram levantados, alguns foram respondidos e outros, ainda, 

precisam de respostas, as quais serão buscadas através do processo metodológico, 

apresentado nesse  estudo. 

 Como elementos norteadores para que se possa chegar aos resultados 

esperados é necessário ter clareza quanto à delimitação das APPs, de acordo com a 

evolução histórica do arcabouço jurídico brasileiro, conforme sintetizado no quadro 

4.3. 

 É necessário ter clareza que, em virtude da aprovação da nova legislação ter 

ocorrido há pouco tempo no cenário nacional, novos movimentos poderão ocorrer no 

sentido de pressionar o Congresso Nacional e o Governo Federal, sobretudo, quanto 

às novas alterações na legislação e no aumento dos prazos para as exigências 

presente nos novos textos jurídicos. Um bom exemplo está expresso na matéria do 

jornal eletrônico O Eco sob a chamada: “Deputado ruralista quer derrubar vetos do 

Código Florestal”. Pela importância do fato entende-se pertinente transcrever parte 

da matéria no quadro 4.4. 
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Quadro 4.3 - Quadro síntese da definição das APPs e das faixas de recomposição 

conforme Legislação Federal 

Arcabouço legal Tomada da medida Definições 

Delimitação das Áreas de Preservação Permanente Ciliares 

Lei 4.771 de 1965 

Art. 2º - a) 

Nível mais alto do 

curso d’água 

Largura do curso Largura da APP 

Menos de 10 m 30 m 

De 10 a 50 m 50 m 

De 50 a 200 m 100 m 

De 200 a 600 m 200 m 

Mais de 600 m 500 m 

Lei 12.651 de 2012 
Desde a borda da 

calha do leito regular 

Largura do curso Largura da APP 

Menos de 10 m 30 m 

De 10 a 50 m 50 m 

De 50 a 200 m 100 m 

De 200 a 600 m 200 m 

Mais de 600 m 500 m 

Recomposição das Áreas de Preservação Permanente Ciliares 

Lei 12.651 de 2012 

Art. 61-A §§ 1º ao 4º 

Decreto 7.830 de 2012 

Art. 19 §§ 1º ao 4º 

Desde a borda 

da calha do leito 

regular 

Área do imóvel 

(em módulos 

fiscais) 

Largura do 

curso d’água 

Largura da APP 

a ser 

recomposta 

Até 1 
Todos os cursos 

d’água 

5 metros 

De 1 até 2 8 metros 

De 2 até 4 15 metros 

De 4 até 10 Até 10 metros 20 metros 

Demais casos 
Todos os cursos 

d’água 

Metade da 

largura do curso 

d’água, sendo a 

faixa mínima de 

recomposição 

de 30 metros e a 

máxima de 100 

metros. 

Fonte: elaborado por Gass (2015) com base em Brasil, 1965, 2012a e 2012d. 
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Quadro 4.4 - Fragmentos da notícia veiculada no site o Eco sobre a tentativa dos 

ruralistas de derrubada dos vetos ao Código Florestal 

Deputado ruralista quer derrubar vetos do Código Florestal 

As discussões sobre a regulamentação do Código Florestal já começaram, mas no 

Congresso Nacional, deputados da bancada ruralista não deram o assunto por encerrado. [...] 

parlamentares estão se articulando para tentar derrubar os vetos que a presidente Dilma fez no texto 

da lei florestal. 

A parte da lei que trata da recuperação de áreas de preservação permanente é o trecho que 

os parlamentares da bancada ruralista querem restaurar. "Foi acordado que a recuperação das 

áreas que já estão produzindo teriam uma escala em menor proporção, ou seja, elas teriam de 

ser avaliadas sobre a real necessidade de sua preservação. E, no caso dos cursos d'água 

acima de 10 metros, teríamos uma graduação menor na metragem. Esse foi o acordo feito e 

que, infelizmente, não foi respeitado pela presidente"[...]. 

A oportunidade para a articulação da derrubada de trechos específicos vetados pela 

Presidente Dilma no Código vem da análise dos 3 mil vetos presidenciais que não foram apreciados 

pelo Congresso desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. O Supremo Tribunal Federal 

determinou que o Congresso deve analisar, em ordem cronológica, os mais de 3 mil vetos em pauta 

antes de votar os vetos à distribuição dos lucros do pré-sal. 

A legislação determina que, em caso de veto do presidente, uma comissão seja formada por 

deputados e senadores, que apreciarão o veto. Porém, para formar a comissão, é necessário que o 

presidente do Congresso a convoque. Como não há punição caso ele se omita, fica-se por isso 

mesmo. Resultado: um calhamaço formado por 463 páginas com milhares de vetos estão no limbo 

esperando para serem apreciados pelos parlamentares. [...] 

É essa a oportunidade que alguns parlamentares enxergam para modificar, ainda 

mais, o Código Florestal [...] 

Matéria disponível em http://www.oeco.com.br/salada-verde/26868-deputado-ruralista-quer-
derrubar-vetos-do-codigo-florestal, acessada em 16 de fev. de 2013. Grifos nossos. 

 

 A sociedade brasileira espera do Congresso Nacional serenidade e 

comprometimento em suas ações e dos órgãos oficiais seriedade, celeridade e 

comprometimento na aplicação das novas legislações aprovadas. 

 Fica-se, portanto, na expectativa! 
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5. A BACIA HIDROGRÁFICA DO ARROIO TAQUARI-MIRACATU 

 

A bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, localizada na região sudoeste 

do Rio Grande do Sul, abrange parcelas do território dos municípios de São 

Francisco de Assis e Manoel Viana. Considerando a estrutura hidrográfica do estado 

do RS, o arroio em questão é afluente do Rio Ibicuí, o qual se insere na região 

hidrográfica do rio Uruguai, conforme demonstrado pela figura 5.1. 

Considerando que a presente pesquisa busca basear-se em delimitações 

geográficas que partem de estruturas de planejamento e gestão já existentes no 

estado do RS, a delimitação considerada para a bacia hidrográfica do rio Ibicuí, é a 

do comitê de gerenciamento da bacia. Nesta delimitação, a área drenada pelo rio 

Santa Maria (figura 5.1) e seus afluentes é desconsiderada, o que não causa 

prejuízo a pesquisa em questão. 

 

Figura 5.1 – Localização da bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015) 
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 Na fundamentação teórico-conceitual foram apresentados elementos que 

devem ser retomados, considerando as necessidades de se enquadrar a área 

selecionada para a aplicação da presente pesquisa. Um destes elementos é o 

desafio metodológico mencionado por Cavalcanti (2014), quando se refere à 

cartografia da paisagem, ou a elaboração dos mapas de síntese da paisagem. Como 

já mencionado pelo autor, tomando por base os escritos de Ab’Saber, há quatro taxa 

que podem ser considerados, ou seja, as zonas, os domínios da natureza, as 

famílias de ecossistemas e os minibiomas. Contudo, para definir em qual nível de 

análise uma pesquisa será desenvolvida, é necessário considerar qual a dimensão 

da área em questão e quais os condicionantes que esta pode apresentar, tanto sob 

o aspecto de sua definição conceitual, quanto às questões relacionadas aos 

aspectos operacionais de sua execução. 

 O outro elemento são os aspectos escalares definidos e discutidos, a saber: 

a) a escala de análise considerada para a avaliação das APPs, b) a escala de 

mapeamento exigida pela legislação a ser aplicada na definição das APPs das áreas 

ciliares, e, c) os elementos envolvidos na estruturação de um banco de dados que 

atenda as necessidades de análise da pesquisa. Tais elementos, associados à 

questão da cartografia da paisagem, definem a estratégia de aplicação do estudo a 

partir dos elementos apresentados na figura 3.6 (fluxograma da definição de sítios 

da paisagem e seus estados). 

 A definição da unidade territorial a ser utilizada é um importante aspecto a ser 

considerado. Na legislação ambiental brasileira há diferentes enfoques sob o 

aspecto da unidade territorial; para o Zoneamento Ecológico-Econômico, os Estados 

da federação são considerados como a unidade inicial do processo de 

planejamento; a gestão dos recursos hídricos, obviamente, leva em consideração as 

bacias hidrográficas a partir dos comitês instalados em nível de Estado e geridos, 

em nível nacional, pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. O Código 

Florestal, por sua vez, menciona também os biomas, além das bacias hidrográficas. 

Ou seja, a falta de consistência na definição das unidades territoriais precisa ser 

considerada como um ponto frágil no processo de gestão e na aplicação da 

legislação ambiental brasileira. 

 As questões escalares, da mesma forma, seguem orientações distintas. Para 

o Zoneamento Ecológico-Econômico, no caso do Rio Grande do Sul, a legislação 

estabelece que a escala mínima de detalhe deva ser 1:100.000, sendo que nos 
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demais casos mencionados no parágrafo anterior, não há definições específicas 

com relação à escala. Contudo, pode ser inferido que, para que se tenha resultados 

eficientes nos processos de planejamento, as escalas deveriam ser de ao menos 

1:50.000 ou 1:25.000, o que, no caso do Brasil, é dificultado por suas dimensões 

continentais e a falta de produtos cartográficos em escala de detalhe, ou seja, nas 

escalas de 1:25.000 ou maiores. 

 Cabe retornar a questão das bacias hidrográficas. Sob o ponto de vista 

metodológico, esta unidade de análise permite um significativo grau de 

confiabilidade na gestão e análise dos dados, por se constituir num sistema que 

pode ser mensurado pelas entradas e saídas de energia. O fato é, no caso 

brasileiro, a definição da amplitude das bacias a serem consideradas. No caso da 

pesquisa em questão, observando o mapa da figura 5.1, é possível inferir que a 

região hidrográfica do rio Uruguai, abrange mais da metade do território do estado 

do Rio Grande do Sul, o que torna quase impossível a adoção de uma política de 

gestão única para esta unidade. 

 Desta forma, a região hidrográfica do rio Uruguai, foi dividida em 11 bacias 

hidrográficas, para assim, se fazer a sua gestão. Estes 11 Comitês de Bacias 

Hidrográficas têm a função de fazer a gestão das bacias, a partir de uma estrutura 

que envolve os diferentes setores da sociedade. O documento que baliza as suas 

ações é o Plano de Bacia, o qual contém diagnósticos, prognósticos e cenários 

futuros dos recursos hídricos de cada unidade de gestão. 

 Contudo, tem-se, neste contexto, a problemática tanto da cartografia da 

paisagem ou de síntese quanto das questões escalares apresentadas. A solução 

destas questões, ainda, não é possível a partir da definição destas unidades de 

gestão. Tomando como exemplo a bacia hidrográfica do rio Ibicuí, a maior da região  

hidrográfica do rio Uruguai, há muitos elementos que não podem ser 

desconsiderados quando da sua gestão. Mas, trabalhando com a bacia como um 

todo, a escala indicada seria a de 1:100.000 quando, em alguns casos, pela 

complexidade da região, a escala indicada deveria ficar em torno de 1:25.000 ou 

maior. 

 Com o intuito de sanar tais dificuldades, foi selecionada para o presente 

estudo a bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu. Contudo, antes de 

apresentar os dados da referida bacia, é importante para o processo de 

compreensão do seu contexto, que sejam apresentadas características gerais da 
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região hidrográfica do rio Uruguai, assim como da bacia hidrográfica do rio Ibicuí. As 

informações destas duas unidades podem ser consideradas, a partir dos escritos de 

Cavalcanti (2014), como os dois primeiros taxa de aplicação da cartografia da 

paisagem. 

 Para qualificar a leitura deste capítulo e a análise dos mapas gerados, 

estruturou-se um segundo volume, denominado Caderno de Mapas. Neste volume 

estão disponíveis os mapas dos quatro níveis de análise definidos para a presente 

pesquisa, bem como a documentação referente à estruturação do banco de dados 

da cartografia da tese. 

 

5.1 A região hidrográfica do rio Uruguai: primeiro táxon 

 

 A região hidrográfica do rio Uruguai é a parte da bacia hidrográfica de mesmo 

nome, pertencente ao estado do Rio Grande do Sul, abrangendo cerca de 57% do 

seu território, conforme dados do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (RIO 

GRANDE DO SUL, 2015). A amplitude altimétrica da região é de aproximadamente 

1330 metros, variando de ~30 metros, junto a foz do rio Quarai, no extremo oeste do 

estado, a ~1630 metros, nos Campos de Cima da Serra, no nordeste do estado, 

junto a divisa com o estado de Santa Catarina, como pode ser observado no mapa 1 

do caderno de mapas. 

 Da mesma forma, como ocorre uma grande amplitude altimétrica na região, 

as declividades, também, são bastante variáveis, associadas à própria altimetria, a 

geologia e as unidades geomorfológicas do estado, como pode ser observado no 

mapa 2 do caderno de mapas. Neste sentido, é possível observar que há 

características específicas para cada uma das bacias que compõem a região 

hidrográfica do rio Uruguai, as quais mereceriam análises individualizadas. Marca-

se, assim, um dos fatores que demonstram que esta não poderia ser considerada 

como uma unidade de planejamento, tomando como ponto central as Áreas de 

Preservação Permanente, sendo assim o principal desafio a questão escalar. 

 Sob o aspecto do uso e da cobertura da terra, valemo-nos dos dados do IBGE 

(2009). Os dados deste mapa, elaborado em escala 1:100.000, são expressos em 

conjuntos agrupados considerando a predominância dos polígonos que sejam 

representativos na escala de apresentação, como pode ser observado no mapa 3 do 

caderno de mapas. Assim, ocorrem, na porção norte da região, nas áreas de maior 
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declividade, no entorno do leito do rio Uruguai e da foz e a sua montante dos 

maiores afluentes, áreas de vegetação florestal, associações de lavoura 

diversificada + pastagem + vegetação florestal, associações de lavoura temporária + 

pastagem + vegetação florestal. Nas áreas mais elevadas da região, no nordeste, o 

predomínio é de pastagens com pecuária bovina e associações de vegetação 

florestal + pastagem + lavoura diversificada. Na porção centro-norte da região, o 

predomínio é de lavouras temporárias de soja e trigo, com a ocorrência de algumas 

áreas com associações lavoura temporária + vegetação florestal + pastagens. Na 

porção noroeste da bacia, nas proximidades da cuesta do Haedo, os usos são 

bastante diversificados, com ocorrência de associações pastagens + lavoura 

temporária, associações vegetação florestal + lavoura temporária + pastagem e 

lavouras temporárias de soja e trigo. Na porção mais meridional da região, o 

predomínio é de associações pastagem + lavoura temporária de arroz e pastagens 

com pecuária bovina, ovina e equina + vegetação campestre, havendo ainda a 

ocorrência de áreas com associações vegetação florestal + lavoura temporária + 

pastagem, nas proximidades dos maiores vales fluviais. 

 Os dados do IBGE são significativos e já foram elaborados na escala 

necessária ao Zoneamento Ecológico-Econômico do estado. Assim, o detalhamento 

dos dados favorece o seu uso em diferentes processos de planejamento, podendo 

ser aplicado a regiões menores, como será demonstrado no tratamento a ser dado 

às bacias hidrográficas do rio Ibicuí e do arroio Taquari-Miracatu. 

Nesta caracterização merece destaque o macrozoneamento do Estado do Rio 

Grande do Sul (GUASSELLI, et al., 2006). Este estudo teve como resultado final um 

mapa de macrozoneamento, apresentado na escala 1:1.000.000, que expressa os 

principais padrões de uso e ocupação do solo, cobertura vegetal e relevo, gerado a 

partir do cruzamento das informações de geomorfologia, altimetria, imagens de 

satélite NOAA e mosaico de imagens Landsat. Como resultado, foram obtidas cinco 

macrozonas, as quais caracterizam os padrões de relevo do estado (Planalto, 

Cuesta do Haedo, Depressão Central, Escudo Sul-rio-grandense e Planície 

Costeira). Cada macrozona foi subdividida, a partir dos padrões de uso e cobertura 

do solo, resultando num conjunto de dezessete zonas. O mapa 4 do caderno de 

mapas mostra estes dados para a região hidrográfica do rio Uruguai. 

Sob o aspecto geral de macroplanejamento, a metodologia adotada e o 

resultado ao qual o estudo chegou, fizeram com que este se tornasse uma 
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referência e que tem sido amplamente utilizada, podendo ser mencionado o Atlas 

Socioeconômico do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2015) e o estudo da 

Geodiversidade do Estado do Rio Grande do Sul (VIERO & SILVA, 2010). 

 Fazendo-se um recorte do macrozoneamento para a região hidrográfica do rio 

Uruguai, é possível apresentar a descrição que consta da tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Caracterização da região hidrográfica do rio Uruguai a partir do 

macrozoneamento do estado do Rio Grande do Sul 

Porção Unidade Zona Descrição 

Metade norte 
Planalto 

meridional 

Florestas remanescentes 
Floresta arbórea densa de grande 

porte com estratos superpostos 

Campos subarbustivos 
Campos subarbustivos de gramíneas e 

ciperáceas 

Campos limpos Tapetes herbáceos baixos e densos 

Agrícola 1 Predominância de arroz 

Agrícola 2 
Predominância do cultivo de soja e 

milho no verão e trigo no inverno 

Metade sul -  

Oeste 

Cuesta do 

Haedo 

Campos subarbustivos 
Campos subarbustivos de gramíneas e 

ciperáceas 

Campos limpos Tapetes herbáceos baixos e densos 

Agrícola 1 Predominância de arroz 

Metade sul -  

Leste 

Depressão 

central 

Campos limpos Campos 

Agrícola 1 Predominância do cultivo de arroz 

Fonte: elaborado por Gass(2015) com base em Guasselli, et al., 2006. 

 

 Com o aumento da demanda pelo plantio de espécies arbóreas para a 

produção de celulose, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz 

Roessler – FEPAM, elaborou, em 2007, a primeira edição do Zoneamento Ambiental 

Para a Atividade de Silvicultura (FEPAM, 2007). Após longo período de discussão, o 

documento passou por ajustes e complementações, tendo sido aprovado em 2010 

(FEPAM, 2010a e 2010b) 57. O ponto de partida definido pela equipe técnica para as 

definições necessárias ao zoneamento foi o de conceber como recorte espacial as 

Unidades da Paisagem Natural (UPNs). 

                                                 
57 A versão final do documento foi aprovada no ano de 2010 (FEPAM, 2010a e 2010b) após ter 
sofrido modificações através das câmaras técnicas do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Vale 
ressaltar que neste processo os técnicos da Fepam e da Fundação Zoobotânica não tiveram 
participação efetiva. 
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 Neste sentido, considera-se relevante uma descrição de como as UPNs foram 

definidas, de acordo com dados obtidos em entrevista com a Geógrafa Lilian Maria 

Waquil Ferraro (FERRARO, 2015), do setor de geoprocessamento da FEPAM. O 

destaque que se dá as UPNs tem grande relevância nas análises a serem 

apresentadas, posteriormente, nos outros taxa definidos para a presente pesquisa. 

Inicialmente, os técnicos da FEPAM pensavam em trabalhar com Unidades 

da Paisagem, que integrassem, além dos elementos naturais, os elementos sociais 

da alteração com o meio, o que resultaria em unidades que representariam uma 

radiografia da atualidade de cada unidade a ser definida. Contudo, como a equipe 

técnica estabelecida para o trabalho inicial do zoneamento para a silvicultura era 

multidisciplinar, contando, também, com técnicos da Fundação Zoobotânica, 

chegou-se a uma outra definição, que são as Unidades da Paisagem Natural, ou 

seja, a definição deveria partir das características potenciais originais homogêneas 

de cada unidade58. 

 As Unidades da Paisagem Natural (UPNs), de acordo com o volume I do 

relatório do Zoneamento Ambiental Para Atividade de Silvicultura (FEPAM, 2007, p. 

10), 

foram definidas através do cruzamento de bases digitais de geomorfologia, 
vegetação potencial original, solo e altimetria, previamente simplificadas e 
na escala 1:250.000, tendo como ferramenta auxiliar o mosaico de imagens 
de satélite LANDSAT do Estado do Rio Grande do Sul. O cruzamento das 
bases de geomorfologia e vegetação, gerando uma classificação 
fitogeomorfológica do Estado, representou o ponto de partida. Os polígonos 
gerados por este cruzamento inicial foram então agrupados, divididos ou 
redefinidos conforme a avaliação de sua articulação com os demais temas 
analisados, resultando em unidades de paisagem com características 
próprias. 
O mapa preliminar resultante destes cruzamentos foi submetido a 
especialistas em uma oficina especialmente organizada para discutir a 
definição de unidades de paisagem natural do Rio Grande do Sul. Consultas 
complementares a especialistas com amplo conhecimento sobre regiões 

                                                 
58 De acordo com FEPAM (2007, p. 10): 
A opção pelo uso de unidades espaciais que apresentem um alto grau de homogeneidade interna e 
cuja definição não leve em consideração as transformações perpetradas na paisagem pelo uso 
antrópico justifica-se pelas várias vantagens que esta escala de abordagem apresenta: 
- leva em consideração as peculiaridades ambientais regionais, ao permitir que cada região com 
características próprias seja avaliada individualmente de acordo com suas potencialidades e 
vulnerabilidades em relação à atividade; 
- gera unidades particularmente adequadas para fins de gestão ambiental, pois segue limites físicos 
naturais e não políticos; 
- permite o planejamento da conservação e o dimensionamento dos impactos ambientais em uma 
escala regional, evitando que regiões com características únicas sejam sub-representadas no sistema 
de áreas protegidas ou saturadas pela atividade; 
- reduz o risco de desconsiderarem-se fatores de restrição importantes ou de tratá-los de modo 
inconsistente; 
- otimiza a espacialização de dados pontuais (por ex., ocorrências de fauna e flora). 
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específicas do Estado permitiram decidir sobre a situação de algumas UPNs 
cuja definição não foi possível a partir das informações geradas na oficina. 

 

Para a definição das UPNs, foram utilizados basicamente dois temas do 

mapeamento realizados pelo projeto RadamBrasil, a geomorfologia e a vegetação, 

em escala 1:250.000, digitalizados, editados para uso em SIG e disponibilizados 

pelo IBGE. Contudo, o cruzamento mencionado não foi um cruzamento puro e 

simples dos temas, mas sim, um conjunto de interpretações iniciais que levaram ao 

resultado final. 

Analisando o mapa da vegetação original potencial do Rio Grande do Sul, que 

apresenta os dados do que deveria ser originalmente a vegetação, tem-se um 

conjunto de 910 polígonos para compor tal caracterização. Este conjunto de dados 

foi analisado e reagrupado pela equipe técnica, resultando num conjunto de catorze 

unidades de vegetação, quais sejam: Áreas de Formação Pioneira - vegetação com 

influência fluvial e/ou lacustre; Áreas de Formação Pioneira - vegetação com 

influência marinha (restinga); Contato Savana – Estepe; Estepe (Campos do Sul do 

Brasil) - arbórea aberta com floresta de galeria; Estepe (Campos do Sul do Brasil) - 

arborizada com floresta de galeria; Estepe (Campos do Sul do Brasil) - gramíneo 

lenhosa (campestre) com floresta de galeria; Estepe (Campos do Sul do Brasil) - 

gramíneo lenhosa (campestre) sem floresta de galeria; Estepe (Campos do Sul do 

Brasil) - parque com floresta de galeria; Estepe (Campos do Sul do Brasil) - parque 

sem floresta de galeria; Floresta Estacional Decidual (Floresta Tropical Caducifólia) – 

submontana; Floresta Estacional Semidecidual (Floresta Tropical Subcaducifólia) – 

submontana; Floresta Ombrófila Densa (Floresta Tropical Pluvial) – Montana; 

Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) – altomontana e Savana Estépica 

(Campanha) – parque. 

Com os dados geomorfológicos foram adotados os mesmos procedimentos. A 

análise e o agrupamento dos dados partiram de 2641 polígonos, gerando 

posteriormente nove unidades geomorfológicas, expressas em vinte e dois 

polígonos, para o Rio Grande do Sul, a saber: Planície Lagunar; Serra Geral; 

Depressão Rio Jacuí; Depressão Rio Ibicuí-Rio Negro; Planalto dos Campos Gerais; 

Planalto de Uruguaiana (Nível Alto); Planaltos Residuais Canguçu-Caçapava; 

Planalto Dissecado Rio Iguaçu-Rio Uruguai e Planalto de Santo Ângelo. 

De posse dos resultados das unidades de vegetação e geomorfologia, foi 

aplicado aos dados um processo de intersecção (intersect a partir das ferramentas 
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de análise do ArcGIS). Este procedimento gerou um resultado com 527 polígonos 

que representam a associação entre vegetação e geomorfologia. Contudo, 

considerando que o objetivo é gerar unidades homogêneas que tenham 

características comuns e que possam ser definidas como unidades naturais de 

gestão e planejamento, tal resultado precisava ainda ser melhorado. Neste sentido, 

foi aplicada a técnica de multiplicação entre camadas, procedimento que resultou 

num novo conjunto de dados representados por 37 polígonos. 

Com este resultado em mãos, foi realizado um seminário entre os técnicos 

envolvidos no trabalho e especialistas de áreas distintas para apresentar os 

resultados e discuti-los com o intuito de coletar sugestões para o seu refinamento. 

Através deste seminário os especialistas puderam contribui com sugestões em suas 

áreas de especialidade (geomorfologia, botânica, dinâmica costeira etc) 

possibilitando assim um novo passo na definição das Unidades da Paisagem Natural 

do RS. 

No referido seminário, duas contribuições foram de especial relevância. Para 

a região da Campanha, o cruzamento de dados proposto pela equipe técnica 

(vegetação x geomorfologia) é, em alguns casos, inexpressivo. Assim, de acordo 

com as indicações feitas pelos especialistas presentes no seminário, um elemento 

que auxiliam na diferenciação de unidades nesta região são as classes de solo. 

Assim, na Campanha, as unidades de solo definidas pelo mapeamento do 

RadamBrasil foram consideradas para a definição das UPNs. 

Da mesma forma, na Planície Litorânea, devem ser associados ao 

processamento os dados de geologia. Estes dados não passaram por um processo 

de reagrupamento, pois cada unidade geológica representa um período histórico de 

formação do relevo, importante para a definição de unidades homogêneas naturais. 

Após estas adequações, as UPNs foram cruzadas com um mosaico de 

imagens Landsat. Este cruzamento serviu para a realização do refino final das 

unidades, processo este realizado de forma manual, gerando as Unidades da 

Paisagem Natural em vigor atualmente. 

De acordo com o relatório da Fepam (2007), 

Foram definidas 45 Unidades de Paisagem Natural para o Rio Grande do 
Sul, com área variando entre 20.318,44 e 2.786.977,65 ha. 
O fato da classificação resultante ser neutra em relação aos usos antrópicos 
permite que as UPNs sejam adotadas como unidades de planejamento e 
gestão em zoneamentos de outras atividades, assim como no planejamento 
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da conservação da biodiversidade e dos recursos naturais no Rio Grande 
do Sul. 

 

 Com relação à versão final do zoneamento para a silvicultura, Fepam (2010a, 

p. 6), cabe resgatar a definição de que 

o Zoneamento Ambiental da Silvicultura – ZAS estabeleceu como unidade 
de planejamento ambiental a Unidade de Paisagem Natural – UPN, 
conceituando-as como regiões naturais homogêneas, estabelecidas 
mediante critérios de setorização do território pelas suas características 
geomorfológicas, fisionômicas e paisagísticas, com objetivo de servir como 
base para a definição das diretrizes de uso para a atividade de silvicultura, 
respeitando as condicionantes de manutenção da qualidade ambiental e 
objetivos de conservação propostos. 

As Unidades de Paisagem Natural - UPN pressupõem unidades 
espaciais que apresentem um alto grau de homogeneidade interna e cuja 
delimitação não se baseia nas transformações da paisagem pelo uso 
antrópico, compreendendo unidades de paisagem com características 
naturais semelhantes, que possam ser utilizadas como unidade de 
gestão ambiental, neutras em relação aos usos antrópicos e definidas 
através do cruzamento de bases digitais de geomorfologia, vegetação 
potencial original, solo e altimetria. (grifo nosso) 

 

 As UPNs são unidades bastante representativas da realidade natural do Rio 

Grande do Sul. Sua nomenclatura foi definida de acordo com sua localização no 

território estadual59, sendo identificadas, para a região em questão, as seguintes 

UPNs: PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 (recobrimento parcial), PM6 (recobrimento 

parcial), PM7, PM8, PM9 (recobrimento parcial), PM10 (recobrimento parcial), PM14 

(recobrimento parcial), PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, DP2 (recobrimento parcial), 

DP6, DP7 (recobrimento parcial), DP8 (recobrimento parcial) e PS2 (recobrimento 

parcial), como pode ser observado no mapa 5 do caderno de mapas. Por ser uma 

informação relevante a presente pesquisa, um quadro contendo os principais 

elementos da paisagem e os aspectos atuais relevantes de cada UPN pode ser 

consultado no anexo A. 

 Observando a diversidade que compõe a região hidrográfica do rio Uruguai, 

expressa pelos dados apresentados, pode-se concluir que esta não pode ser 

considerada uma unidade de planejamento ao se considerar as Áreas de 

Preservação Permanente do entorno dos cursos hídricos. Justifica-se tal fato em 

virtude de serem necessários dados mais detalhados e localizados para se 

caracterizar o contexto no qual se inserem as APPs. 

                                                 
59 PM – Planalto Meridional; DP – Depressão Central; PL – Planície Costeira; PC – Planalto da 
Campanha; PS – Planalto ou Escudo Sul-Rio-Grandense (FEPAM, 2010a, p. 78) 
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 Contudo, é possível considerar que numa primeira definição escalar ou um 

primeiro táxon a ser considerado, possa ser a região hidrográfica, partindo-se, em 

seguida, para as bacias hidrográficas que compõem o conjunto dos comitês de 

gerenciamento dos recursos hídricos. Neste sentido, no próximo item, buscar-se-á 

um enquadramento a partir desta definição, apresentando a caracterização da bacia 

hidrográfica do rio Ibicuí. 

 

5.2 A bacia hidrográfica do rio Ibicuí: segundo táxon 

 

 A bacia hidrográfica do rio Ibicuí (figura 5.1), localizada no sudoeste do Rio 

Grande do Sul, pertence à região hidrográfica do rio Uruguai, drena uma área de 

31.282,21 km², percorrendo o território de 27 municípios60, sendo a maior bacia 

hidrográfica do estado. Sua amplitude altimétrica é de 490 metros, variando de ~40 

metros junto a foz do rio Ibicuí a ~530 metros nos divisores de água localizados junto 

a encosta do planalto, na porção nordeste da bacia, conforme demonstra o mapa 6 

do caderno de mapas. 

 Além dos dados altimétricos, merecem destaque os dados relacionados às 

classes de declividade que ocorrem na bacia, as quais podem ser observadas no 

mapa 7 do caderno de mapas. Foi adotada a classificação das declividades do 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SANTOS, 2013), processada pelo 

projeto Topodata do INPE. Os dados descritivos e a quantificação das áreas de cada 

classe podem ser observados na tabela 5.2. 

 Pelos dados da tabela, é possível observar que 69,92% da área total da bacia 

possuem declividades inferiores a 8%, ou seja, são áreas bastante planas. Contudo, 

este dado não pode ser analisado de forma isolada, uma vez que é necessário 

compreender como se dá o comportamento do relevo a partir do seu material de 

origem e dos processos de sua formação e evolução. 

 

 

 

                                                 
60 Os municípios abrangidos de forma total ou parcial pela bacia hidrográfica do rio Ibicuí são: 
Alegrete, Cacequi, Capão do Cipó, Dilermando de Aguiar, Itaara, Itaqui, Júlio de Castilhos, Jaguari, 
Jari, Manoel Viana, Mata, Maçambará, Nova Esperança do Sul, Quaraí, Quevedos, Rosário do Sul, 
Santa Maria, Santana do Livramento, Santiago, São Borja, São Francisco de Assis, São Martinho da 
Serra, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul, Toropi, Tupanciretã e Unistalda. 
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Tabela 5.2 – Classes de declividade da bacia hidrográfica do rio Ibicuí 

Relevo 
Faixa 

(%) 
Descrição 

Área 

km² % 

Plano 0 – 3 
Superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde 

os desnivelamentos são muito pequenos. 6.985,10 22,33 

Suave-

ondulado 
3 – 8 

Superfície de topografia pouco movimentada, 

constituída por conjunto de colinas e/ou outeiros 

(elevações de altitudes relativas até 50 m e de 50 m 

a 100 m, respectivamente) apresentando declives 

suaves. 14.887,99 47,59 

Ondulado 8 – 20 

Superfície de topografia pouco movimentada, 

constituída por conjunto de colinas e/ou outeiros, 

apresentando declives moderados. 7.748,22 24,77 

Forte-

ondulado 
20 – 45 

Superfície de topografia movimentada, formada por 

outeiros e/ou morros (elevações de altitudes relativas 

de 50 m a 100 m e de 100 m a 200 m, 

respectivamente) e raramente colinas, com declives 

fortes. 1.499,76 4,79 

Montanhoso 45 – 75 

Superfície de topografia vigorosa, com predomínio 

de formas acidentadas, usualmente constituídas por 

morros, montanhas, maciços montanhosos e 

alinhamentos montanhosos, apresentando 

desnivelamentos relativamente grandes e declives 

fortes e muito fortes. 157,09 0,50 

Escarpado > 75 

Áreas com predomínio de formas abruptas, 

compreendendo superfícies muito íngremes e 

escarpamentos, tais como: aparados, itaimbés, 

frentes de cuestas, falésias, vertentes de declives 

muito fortes. 4,04 0,01 

   31.282,21 100,00 

Fontes: adaptado de Santos (2013, p. 296-297) e Valeriano (2005), por Gass (2015). 

 

 Desta forma, somam-se aos dados de altimetria e declividade, os estudos de 

Robaina et al., (2010), que definiram uma proposta de compartimentação 

geomorfológica para a bacia hidrográfica do rio Ibicuí. A proposta dos autores 

trabalhou com três níveis de classificação, sendo os dois primeiros trabalhados na 

escala 1:250.000 e o terceiro nas escalas 1:100.000 e 1:50.000. Conforme os 

autores, o primeiro nível da compartimentação geomorfológica seguiu o padrão já 
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conhecido das grandes unidades do relevo do Rio Grande do Sul, havendo assim 

duas unidades: a Depressão Periférica do RS (I) e o Planalto da Serra Geral (II). 

 Para o segundo nível foram definidas três unidades: a Depressão do Ibicuí 

(I.i), o Planalto das Missões (II.i) e o Planalto da Campanha (II.ii), como pode ser 

observado no mapa 8 do caderno de mapas. Por sua vez, para o terceiro nível, 

conforme Robaina et al. (2010, p. 15) “foram definidos os compartimentos com base 

na integração dos dados sobre formas do relevo predominantes, substrato litológico, 

características físicas dos solos e feições superficiais”. Para este nível foram 

definidas oito unidades e três subunidades, as quais estão descritas na tabela 5.3 e 

podem ser observadas no mapa 9 do caderno de mapas. Por sua vez, a tabela 5.4 

apresenta a quantificação das áreas de cada unidade identificada pelo estudo. 

 A descrição das características geomorfológicas das unidades do terceiro 

nível taxonômico apresentada pela tabela 5.3, permite avaliar a bacia sob o aspecto 

da dinâmica do seu relevo. Associando tais informações à declividade, torna-se 

possível estabelecer parâmetros de possibilidades de uso do solo, ressaltando suas 

potencialidades e fragilidades. 

 As áreas com as maiores declividades localizam-se na porção leste da bacia, 

na encosta do planalto das missões e no início da depressão do Ibicuí. Por sua vez, 

as áreas com as menores declividades localizam-se nas proximidades dos cursos 

hídricos de maior porte, associadas aos modelados de áreas planas aluviais, tanto 

no Planalto da Campanha, no terço inferior do rio Ibicuí, próximo a sua foz, quanto 

na Depressão do Ibicuí. 

 

 

Tabela 5.3 – Caracterização geomorfológica dos compartimentos do terceiro nível 

taxonômico da bacia hidrográfica do rio Ibicuí 

1º nível 2º nível 3º nível Características 

Depressão 

Periférica 

do RS 

Depressão 

do Ibicuí 

Patamares 

residuais em 

arenitos 

Áreas com altitudes entre 120 e 200 metros constituídas 

por colinas e morrotes isolados com substrato de arenitos 

e solos arenosos desenvolvidos com atuação de 

processos erosivos avançados: areais e voçorocas. 

Relevo 

ondulado em 

rochas friáveis 

Relevo de colinas em altitudes entre 100 e 160 metros 

em substrato de arenitos finos, solos argilosos 

desenvolvidos com ocorrência de sulcos/ravinas e 

voçorocas. 
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Modelados de 

áreas planas 

aluviais 

Áreas com altitudes entre 80 e 100 metros ocorrendo 

sobre depósitos recentes e solos areno-argilosos 

desenvolvidos. Presença de bancos de areia e ilhas 

associadas ao canal. Ocorrência de terraços fluviais. 

Planalto 

da Serra 

Geral 

Planalto 

das 

Missões 

Modelados de 

patamares 

das Missões 

Compartimento com relevo de colinas em altitudes entre 

400 e 500 metros dividido em duas sub-unidades. A 

primeira corresponde ao substrato formado por derrames 

vulcânicos e solos argilosos rasos. A segunda a substrato 

de arenito com solos arenosos desenvolvidos associados 

a processos erosivos de voçorocamentos. 

Modelados do 

rebordo do 

planalto 

Associação completa de formas de relevo de morros e 

morrotes com colinas em atitudes entre 180 e 400 

metros. Substrato de derrames vulcânicos intercalados 

com arenitos intertraps formando solos argilosos e rasos. 

Ocorrência de depósitos de colúvio e erosões de 

margem. 

Planalto 

da 

Campanha 

Modelados de 

patamares da 

campanha 

Modelado com altitudes entre 200 e 300 metros 

constituído por colinas associadas a morrotes e dividido 

em duas sub-unidades. A primeira corresponde a porção 

abrangida pelos derrames vulcânicos com solos argilosos 

e rasos. A segunda está associada ao substrato de 

arenitos com solos argilo-arenosos. 

Modelado do 

baixo platô 

arenítico-

basáltico 

Áreas com altitude média de 100 metros constituída por 

formas de relevo de colinas e rampas. Substrato de 

derrames vulcânicos intercalados com arenitos e dividida 

em duas sub-unidades. A primeira associada a solos 

argilosos e rasos. A segunda a solos areno-argilosos com 

nível de lençol freático próximo da superfície. 

Modelado de 

áreas planas 

aluviais 

Áreas com altitudes inferiores a 80 metros ocorrendo 

sobre substratos de derrames vulcânicos recobertos por 

depósitos arenosos recentes. Os solos são de rasos a 

profundos mal drenados. 

Fonte: Robaina et al. (2010, p. 22) 
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Tabela 5.4 – Quantificação das áreas das unidades geomorfológicas da bacia 

hidrografia do rio Ibicuí 

Unidades geomorfológicas 
Área 

km² % 

Total 31.282,21 100,00 

I – Depressão Periférica 8.586,33 27,45 

I.i – Depressão do Ibicuí 8.586,33 27,45 

I.i.1 – Modelado de patamares residuais em arenito 3.803,44 12,16 

I.i.2 – Modelado de relevo ondulado em rocha friável 3.325,92 10,63 

I.i.3 – Modelado de áreas planas aluviais 1.456,97 4,66 

II – Planalto da Serra Geral 22.695,88 72,55 

II.i – Planalto das Missões 7.469,43 23,88 

II.i.1A - Modelados de patamares das Missões sub-unid. A 4.961,08 15,86 

II.i.1B - Modelados de patamares das Missões sub-unid. B 208,09 0,67 

II.i.2 - Modelados do rebordo do planalto 2.300,26 7,35 

II.ii – Planalto da Campanha 15.226,46 48,67 

II.ii.1A – Modelados de patamares da campanha sub-

unidade A 

 

3.861,20 

 

12,34 

II.ii.1B – Modelados de patamares da campanha sub-

unidade B 

 

2.570,34 

 

8,22 

II.ii.2A – Modelado do baixo platô arenítico-basáltico sub-

unidade A 

 

5.412,83 

 

17,30 

II.ii.2B – Modelado do baixo platô arenítico-basáltico sub-

unidade B 

 

2.586,38 

 

8,27 

II.ii.3 – Modelado de áreas planas aluviais 795,70 2,54 

Fonte: elaborado por Gass (2015). 

 

 Sob o aspecto do uso e cobertura da terra, valemo-nos dos dados do IBGE 

(2009). Os dados deste mapa, elaborado em escala 1:100.000, são expressos em 

conjuntos agrupados considerando a predominância dos polígonos que sejam 

representativos na escala de apresentação. A tabela 5.5 e o mapa 10 do caderno de 

mapas mostram estes dados para a bacia em questão. 
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Tabela 5.5 – Quantificação das áreas das classes de uso e cobertura da terra da 

bacia hidrografia do rio Ibicuí 

Classes de uso e cobertura da terra 
Área 

km² % 

Total 31.282,21 100,00 

Predomínio de lavoura 5.681,64 18,17 

Lavoura diversificada + Pastagem 160,01 0,51 

Lavoura diversificada + Pastagem + Vegetação florestal 940,13 3,01 

Lavoura temporária_soja e trigo 4.581,50 14,65 

Predomínio de pastagem 16.673,33 53,30 

Pastagem + Lavoura temporária 9.439,81 30,18 

Pastagem + Lavoura temporária_arroz 7.183,42 22,96 

Pastagem + Lavoura temporária_arroz e soja 50,10 0,16 

Predomínio de pecuária 5.219,36 16,69 

Pastagem_pecuária bovina 343,57 1,10 

Pastagem_pecuária bovina, ovina e equina + Vegetação 

campestre  4.875,79 15,59 

Vegetação florestal 3.372,73 10,78 

Vegetação florestal + Lavoura temporária + Pastagem 2.102,87 6,72 

Vegetação florestal + Pastagem + Lavoura diversificada 1.269,86 4,06 

Outros usos 335,16 1,08 

Silvicultura_reflorestamento 4,76 0,02 

Área urbanizada_Cidade 66,80 0,21 

Áreas descobertas_arenosas 20,45 0,07 

Captação para abastecimento agrícola em corpo dágua 

continental  105,59 0,34 

Uso diversificado em corpo dágua continental 137,56 0,44 

Fonte: elaborado por Gass (2015) a partir de IBGE (2009) 

 

 Analisando as informações da tabela 5.5, é possível observar que o banco de 

dados do IBGE apresentou um variado conjunto de classes de uso e cobertura, as 

quais foram reagrupadas em cinco grupos. A partir destes grupos é possível 

observar que os usos predominantes na área da bacia estão associados ao 

predomínio de pastagens (53,30%) a partir de sua associação com lavouras 

temporárias e vegetação campestre. Num segundo momento, as lavouras 

temporárias, em especial as de soja e trigo, destacam-se no uso do solo da bacia, 

mesmo que estas áreas abranjam menos de 20% da área total. O grupo 
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denominado de vegetação florestal atinge 10,78% da área da bacia, devendo estar 

inserido neste grupo as áreas de especial interesse para a presente pesquisa, quais 

sejam, as matas ciliares. 

 O macrozoneamento do estado do Rio Grande do Sul (GUASSELLI, et al., 

2006), expresso pelo mapa 11 do caderno de mapas, para o nível de análise da 

bacia do Ibicuí, ainda possui boa representatividade, se for comparado ao mapa de 

uso e cobertura da terra (mapa 10 do caderno de mapas), como pode ser observado 

também pelos dados quantificados na tabela 5.6. Os padrões de uso identificados, 

associados aos padrões de relevo, mesmo com os resultados expressos na escala 

1:1.000.000, auxiliam na identificação de áreas homogêneas na realização de 

processos de macroplanejamento em áreas como a bacia em questão. 

 

Tabela 5.6 – Caracterização da bacia hidrográfica do rio Ibicuí a partir do 

macrozoneamento do estado do Rio Grande do Sul e sua 

quantificação 

Unidade Zona Descrição 
Área 

km² % 

Total 31.287,21 100,00 

Planalto 

meridional 

Florestas 

remanescentes 

Floresta arbórea densa de grande porte com 

estratos superpostos 2.829,99 9,05 

Campos 

subarbustivos 

Campos subarbustivos de gramíneas e 

ciperáceas 5.231,10 16,72 

Campos limpos Tapetes herbáceos baixos e densos 2.733,40 8,74 

Agrícola 1 Predominância de arroz 1.479,80 4,73 

Agrícola 2 
Predominância do cultivo de soja e milho no 

verão e trigo no inverno 1.685,00 5,39 

Cuesta do 

haedo 

Campos 

subarbustivos 

Campos subarbustivos de gramíneas e 

ciperáceas 1.911,60 6,11 

Campos limpos Tapetes herbáceos baixos e densos 8.215,00 26,26 

Agrícola 1 Predominância de arroz 1.688,10 5,40 

Depressão 

central 

Campos limpos Campos 5.232,20 16,72 

Agrícola 1 Predominância do cultivo de arroz 281,02 0,90 

Fonte: elaborado por Gass(2015) com base em Guasselli, et al., 2006. 

 

 Por sua vez, as Unidades da Paisagem Natural (FEPAM, 2007), já 

devidamente caracterizadas sob o aspecto metodológico no item referente à região 
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hidrográfica do rio Uruguai, merecem destaque. Para a bacia hidrográfica do rio 

Ibicuí, são identificadas as seguintes UPNs: DP2, DP5, DP6, PC1, PC2, PC3, PC4, 

PC5, PM9 e PM14, como pode ser observado no mapa 12 do caderno de mapas. As 

características de cada unidade pode ser verificadas no quadro do anexo A. 

 Analisando as informações das UPNs, é possível inferir que, em função de 

sua escala de definição, os resultados para uma área com as dimensões da bacia 

em questão são bastante significativos. Acompanhado o comportamento do relevo 

através da imagem de relevo sombreado superposta aos polígonos das UPNs, no 

mapa supracitado, é possível verificar que os limites dos polígonos são coincidentes 

com as principais alterações observáveis no relevo. Da mesma forma, mesmo que a 

definição das UPNs não tenha considerado as alterações antrópicas, o seu 

cruzamento com os dados de uso e cobertura da terra e do macrozoneamento do 

estado do Rio Grande do Sul, mostram grandes similaridades, o que permite afirmar 

o grau de coesão das informações sintetizadas nas UPNs. 

 Contudo, é possível considerar que, mesmo havendo um grande arcabouço 

de dados e informações disponíveis que permitam caracterizar e estabelecer áreas 

homogêneas neste segundo táxon a ser considerado, não há, sobretudo, condições 

que permitam identificar possíveis critérios de definição das Áreas de Preservação 

Permanente em áreas ciliares. Considerando as UPNs, por exemplo, fica explicito 

que a escala de análise precisa ser ainda mais refinada para tal definição. Neste 

sentido, parte-se para um terceiro táxon a ser considerado, qual seja, a bacia 

hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu. 

 

5.3 A bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu: terceiro táxon 

 

 A bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu (figura 5.1), localizada no 

sudoeste do Rio Grande do Sul, pertence à bacia hidrográfica do rio Ibicuí, drena 

uma área de 588,55 km², abrangendo o território dos municípios de São Francisco 

de Assis e Manoel Viana. Sua amplitude altimétrica é de 350 metros, variando de 

aproximadamente 70 metros junto a sua foz a aproximadamente 420 metros nos 

divisores de água localizados junto à encosta do planalto, na porção nordeste da 

bacia, conforme demonstra o mapa 13 do caderno de mapas. 

 Para a contextualização do relevo da bacia, devem ser consideradas, ainda, 

às classes de declividade, as quais podem ser observadas no mapa 14 do caderno 
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de mapas. Foi adotada a classificação das declividades do Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (SANTOS, 2013), processada pelo projeto Topodata do 

INPE. Os dados descritivos e a quantificação das áreas de cada classe podem ser 

observados na tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 – Classes de declividade da bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu 

Relevo 
Faixa 

(%) 
Descrição 

Área 

km² % 

Total 588,55 100,00 

Plano 0 – 3 
Superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde 

os desnivelamentos são muito pequenos. 41,97 7,13 

Suave-

ondulado 
3 – 8 

Superfície de topografia pouco movimentada, 

constituída por conjunto de colinas e/ou outeiros 

(elevações de altitudes relativas até 50 m e de 50 m 

a 100 m, respectivamente) apresentando declives 

suaves. 302,45 51,39 

Ondulado 8 – 20 

Superfície de topografia pouco movimentada, 

constituída por conjunto de colinas e/ou outeiros, 

apresentando declives moderados. 206,89 35,15 

Forte-

ondulado 
20 – 45 

Superfície de topografia movimentada, formada por 

outeiros e/ou morros (elevações de altitudes relativas 

de 50 m a 100 m e de 100 m a 200 m, 

respectivamente) e raramente colinas, com declives 

fortes. 36,34 6,18 

Montanhoso 45 – 75 

Superfície de topografia vigorosa, com predomínio 

de formas acidentadas, usualmente constituídas por 

morros, montanhas, maciços montanhosos e 

alinhamentos montanhosos, apresentando 

desnivelamentos relativamente grandes e declives 

fortes e muito fortes. 0,90 0,15 

Escarpado > 75 

Áreas com predomínio de formas abruptas, 

compreendendo superfícies muito íngremes e 

escarpamentos, tais como: aparados, itaimbés, 

frentes de cuestas, falésias, vertentes de declives 

muito fortes. 0,00 0,00 

Fontes: adaptado de Santos (2013, p. 296-297), Valeriano (2005), por Gass (2015). 
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 De acordo com os dados da tabela, é possível observar que mais de 50% da 

área da bacia possui declividades inferiores a 8% e mais de 90% da área possui 

declividades inferiores a 20%. De acordo com Granell-Pérez (2001, p. 78), em áreas 

com declividade próxima a 8%, iniciam-se os processos de escoamento difuso e 

laminar, com possível aparecimento de sulcos que podem evoluir para processos 

erosivos mais agressivos. Sob o aspecto do uso agrícola, tais áreas devem passar 

por processos de ligeira conservação. Por sua vez, para as áreas com até 26% de 

declividade, a autora associa processos erosivos como movimentos de massa, 

escoamento laminar, escorregamentos, sulcos e ravinas. 

 Há que se considerar, na associação com os dados de declividade, a 

ocorrência dos diferentes tipos de solos da área em questão, os quais podem ser 

verificados no mapa 15 do caderno de mapas, bem como a sua resistência a 

impactos ambientais, expressa pelo mapa 16 do caderno de mapas. De acordo com 

os dados do mapa de solos, a predominância é de latossolo vermelho distrófico 

típico que, conforme Santos (2013) são solos constituídos por material mineral, 

apresentando horizonte B latossólico, precedido de qualquer tipo de horizonte A, 

com coloração vermelha. Na região de ocorrência desta classe de solo, predominam 

classes de declividade inferiores a 20%, ocorrendo declividades superiores a este 

valor junto aos cerros. 

 Os solos, pelas suas características, podem ser classificados de acordo com 

a sua resistência quanto a impactos ambientais. De acordo com Fepam (2001) e 

Kämpf, et al. (2008), 

Na classificação dos solos quanto à resistência a impactos ambientais 
genéricos foram usados critérios baseados nas características e 
propriedades nas unidades de mapeamento de solos [...]. Esses critérios 
representam fatores do solo ou do terreno que foram interpretados para 
uma classificação genérica de resistência a impactos não especificados [...]. 
Os fatores considerados foram os seguintes: 
Fatores de solo: profundidade, textura, presença de gradiente textural A/B, 
drenagem natural, presença de lençol freático, presença de lençol 
suspenso. 
Fatores do terreno: risco de inundação, erodibilidade, relevo, declividade, 
aptidão agrícola. 

 

 Os dados de solos e de sua resistência a impactos ambientais foram 

sistematizados na tabela 5.8. De acordo com os dados, observar-se que os solos 

predominantes na bacia representam uma classe de resistência média, fator que, se 

associado aos dados de declividade, oferece subsídios para que se possa inferir que 

as práticas agrícolas devam ser realizadas com certo grau de conservação. 
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Tabela 5.8 – Classes de solo, resistência a impactos ambientais e quantificação de 

suas áreas na bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu 

Classe de solo 
Resistência a impactos 

ambientais 

Área 

km² % 

Total 588,55 100,00 

Latossolo vermelho distrófico típico B – média 452,90 76,95 

Neossolo litólico distroúmbrico fragmentário D – muito baixa 29,76 5,06 

Neossolo regolítico húmico léptico ou típico D – muito baixa 60,56 10,29 

Nitossolo vermelho eutroférrico típico A – alta 35,82 6,09 

Planossolo háplico eutrófico arênico D – muito baixa 9,51 1,62 

Fontes: adaptado de Fepam (2001) e Kämpf, et al. (2008), por Gass (2015). 
 

 Sob o aspecto geomorfológico, observando o mapa 17 do caderno de mapas, 

é possível verificar que as áreas com as maiores declividades estão nas áreas de 

contato entre o modelado de rebordo do planalto e os modelados de patamares 

residuais em arenito. No interior desta última unidade, que abrange a maior parcela 

da bacia em questão, há áreas com declividades acentuadas, associadas à 

formação de cerros. Por sua vez, as áreas com baixas declividades ocorrem, 

principalmente, nas áreas de modelados de patamares residuais em arenitos, no 

entorno dos cursos hídricos, em especial, dos canais principais da bacia, os arroios 

Taquari, Miracatu e a sanga da Areia. 

 Um elemento que merece ser associado a esta caracterização, é a definição 

dos terroirs, elaborada por Verdum (1997) e atualizada para o presente estudo, os 

quais podem ser observados no mapa 18 do caderno de mapas. Os terroirs podem 

ser definidos como um recorte “aonde aparecem os diversos componentes da 

paisagem: as condições do meio, as coberturas vegetais, os dispositivos mais ou 

menos perenes que marcam a ocupação do território e as marcas das práticas 

agrícolas que diferenciam os grandes sistemas agrários desenvolvidos” 

(DEFFONTAINES, 1998, apud VERDUM, 2004, p. 40). Por sua vez, Rochet (2010), 

auxilia na compreensão do termo terroir dizendo que “assim como território, a 

palavra terroir deriva do latim territorium, e designa o conjunto de aptidões 

agronômicas (solo, clima, declividade, insolação) de um determinado espaço”. Em 
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seus estudos, Verdum (op cit) definiu três terroirs distintos para a bacia do Miracatu, 

os quais tiveram sua delimitação refinada para o presente estudo61. 

 De acordo com os estudos de Verdum (op cit), os terroirs definidos para a 

área em estudo são: terroir dos campos limpos do alto planalto entrecortados pelos 

valões e pelos vales encaixados; terroir dos rebordos inclinados e florestados do 

planalto, e, terroir dos campos limpos da depressão periférica, de colinas (coxilhas) 

e de morros testemunhos, entrecortados por valões e vales aluviais. A análise da 

contextualização desta delimitação nos permite compreender a dinâmica do meio, 

associada ao relevo e à vegetação e à dinâmica social, através do processo de 

ocupação e das diferentes formas de uso do solo. 

 Neste sentido, Verdum (op cit.), caracteriza os Campos do alto planalto 

mencionando que 

O substrato basáltico é o mais representativo, sendo que os modelados 
desse platô correspondem às superfícies extensas e planas mais ou menos 
preservadas e às superfícies de dissecação festonadas pelos cursos 
d’água. [...] 
Os solos originários do substrato basáltico são do tipo latossolos, podzólicos 
e cambissolos. [...] 
A cobertura herbácea natural, relativamente protetora dos solos, é 
característica [...]. Contudo, essa cobertura herbácea utilizada 
principalmente como pastagem é retalhada pela existência de parcelas com 
culturas e com pastagens artificiais. 

 

 Ao tratar dos Rebordos inclinados e florestados do planalto, o autor menciona 

que estas áreas 

Têm suas características determinadas pelos vales encaixados associados 
à drenagem que corta o platô. Os escarpamentos vigorosos caracterizam o 
modelado da drenagem sobre as rochas vulcânicas e sobre as camadas do 
grés (Botucatu) intercalados. 
Os litossolos e os cambissolos são os solos associados a este tipo de 
relevo fortemente inclinado. Estes últimos são os mais favoráveis a uma 
cobertura florestal que os solos de outros terroirs, o que explica a 
importância relativa do espaço florestal. [...] 

 

 Por fim, ao caracterizar os campos limpos da Depressão periférica, o autor 

menciona que estes 

Apresentam uma paisagem plana caracterizada pela presença de colinas 
suaves e de morros testemunhos (tabulares), entre valões e vales.o 
substrato arenítico é geologicamente o mais representativo, exceto no caso 
dos relevos tabulares que apresentam os topos preservados, tanto pelo 
basalto como pelo arenito silicificado. 
Os materiais de origem dos solos, majoritariamente do arenito Botucatu, 
caracterizam o potencial pedológico como o mais pobre de todos os terroirs 

                                                 
61 Registra-se o auxílio do Prof. Dr. Roberto Verdum no processo de refinamento da delimitação dos 
terroirs da bacia hidrográfica do arroio Miracatu. 
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[...]. Entrecortando as colinas suaves e os relevos tabulares, observa-se que 
sobre os vales úmidos o caráter favorável do potencial pedológico permite o 
desenvolvimento de uma vegetação composta por estratos arbustivos e 
arbóreos. Esta mesma característica favorável é observável pela vegetação 
que circunda os relevos tabulares. Em relação à valorização do território 
este espaço aberto dos campos limpos da Depressão Periférica permitiu, 
desde a muito tempo, as atividades agrícolas ligadas à exploração 
extensiva das pastagens e das culturas. 

 

 Os terroirs representam uma aproximação entre diferentes elementos que 

podem ser considerados para a delimitação de áreas homogêneas da bacia 

hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu. Considerando os dados já apresentados, as 

descrições apresentadas por Verdum (2004) coincidem com as características da 

declividade e da geomorfologia, bem como terão grande aproximação com outros 

dados que serão apresentados na sequência. 

 O uso e a cobertura da terra, tomando por base os dados do IBGE (2009), 

estão estratificados em 7 categorias de uso, como pode ser observado na tabela 5.9 

e no mapa 19 do caderno de mapas. As pastagens associadas a lavouras 

temporárias são a classe predominante de uso, podendo ser ressaltado que, ao se 

comparar a classificação de uso e cobertura da terra com a delimitação dos terroirs, 

é perceptível a aproximação entre os dados. 

 

Tabela 5.9 – Quantificação das áreas das classes de uso e cobertura da terra da 

bacia hidrografia do arroio Taquari-Miracatu 

Classes de uso e cobertura da terra 
Área 

km² % 

Total 588,55 100,00 

Áreas descobertas – arenosas 2,99 0,51 

Lavoura diversificada + pastagem + vegetação florestal 0,15 0,03 

Lavoura temporária – soja e trigo 67,93 11,54 

Pastagem + lavoura temporária 422,17 71,73 

Uso diversificado em corpo d’água continental 0,44 0,07 

Vegetação florestal + lavoura temporária + pastagem 60,14 10,22 

Vegetação florestal + pastagem + lavoura diversificada 4,49 0,76 

Fontes: elaborado por Gass (2015), a partir de IBGE (2009). 
 

 Com relação ao grupo vegetação florestal, que ocupa 10,98% da área da 

bacia, cabe mencionar que, após a edição do mapa utilizado como base (IBGE, 

2009), foram implantados grandes empreendimentos silvícolas na área da bacia. 
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Estes empreendimentos somam, de acordo com os dados disponibilizados pelo 

setor de geoprocessamento da Fepam (FEPAM, 2014), 6052 hectares, o que 

representa 10,28% da área da bacia, como pode ser observado no mapa 20 do 

caderno de mapas. 

Quando apresentadas as caracterizações da região hidrográfica do rio 

Uruguai e da bacia hidrográfica do rio Ibicuí, utilizou-se como um dos instrumentos o 

macrozoneamento do Estado do Rio Grande do Sul (GUASSELLI, et al., 2006). 

Analisando o mapa 21 do caderno de mapas, e comparando o mesmo com o mapa 

19 (uso e cobertura da terra), é possível verificar que para o nível de análise em que 

se enquadra a bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, estes dados são pouco 

representativos, fato que ocorre em função da escala na qual foram produzidos, qual 

seja, a escala 1:1.000.000. Este fato merece ser destacado, ao se tratar em especial 

de questões relacionadas ao ZEE, uma vez que, de forma geral, os dados do 

macrozoneamento podem contribuir nas definições necessárias, desde que sejam 

apresentados em escalas mais detalhadas. 

Por sua vez, as unidades da paisagem natural (FEPAM, 2007) que ocorrem 

na bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, representadas no mapa 22 do 

caderno de mapas, a caracterizam de forma bastante singular62. Tendo sido os seus 

limites definidos a partir do uso de características potenciais originais, como já 

mencionadas anteriormente, e considerando que três das unidades que ocorrem na 

bacia estão em área de transição ou nos seus limites, as informações são 

compatíveis com as observações feitas em campo. Sob tal aspecto, são 

apresentadas as figuras 5.2 a 5.21, que representam as observações em campo de 

cada unidade da paisagem natural na área em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 A descrição das características de cada unidade da paisagem natural pode ser verificada no 
quadro do anexo A. 
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Figura 5.2 – UPN Planalto da Campanha 1 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (07.04.2012) - No primeiro plano, áreas com campos limpos e 
relevo levemente ondulado. No segundo plano, transição para a UPN PC3, com áreas de encosta e 
relevo acidentado. 
 

Figura 5.3 – UPN Planalto da Campanha 1 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (07.04.2012) - No primeiro plano, áreas com campos limpos e 
relevo levemente ondulado. No segundo plano, transição para a UPN PC3, com áreas de encosta e 
relevo acidentado. 
 
Figura 5.4 – UPN Planalto da Campanha 1 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (07.04.2012) - Em primeiro plano, áreas com formação de 
latossolos. Em segundo plano, áreas com cultivo agrícola em relevo pouco ondulado. 
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Figura 5.5 – UPN Planalto da Campanha 1 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (07.04.2012) - Em primeiro plano, áreas de campo nativo. Em 
segundo plano, áreas com cultivos agrícolas entremeados de formações florestais associadas a 
cursos hídricos. 
 

Figura 5.6 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (05.04.2012) - Em primeiro plano, áreas com campo nativo. Em 
segundo plano, plantio comercial de eucaliptos. 
 

Figura 5.7 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.12.2012) - Plantios comerciais de eucaliptos em áreas 
próximas a cursos hídricos e no topo de serros. Ao fundo, o cerro Chato com plantação de eucalipto e 
na sua base, a sanga da Areia com presença de processo de arenização em encosta. 
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Figura 5.8 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (28.01.2013) - Áreas de campo com formação de processos de 
arenização acoplados a cerros basálticos. 
 

Figura 5.9 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (28.01.2013) - Intensos processos erosivos (ravinamentos) e, 
em segundo plano, a sanga da Areia. 
 

Figura 5.10 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (29.01.2013) - Áreas de relevo suave com cultivos agrícolas e 
pecuária. 
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Figura 5.11 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (15.04.2013) - Áreas de relevo suave com cultivos agrícolas e 
pecuária. Em segundo plano, formação florestal nativa. 
 

 

Figura 5.12 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (15.04.2013) - Segmento do arroio Taquari entre dois cerros, 
com presença de áreas de saturação e área de deposição de sedimentos arenosos. Em segundo 
plano, cerro com presença de formação florestal. 
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Figura 5.13 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (15.06.2014) - Formação de campos com presença de 
gramíneas e intensos processos erosivos. Em segundo plano, arroio Taquari com presença de mata 
ciliar. Em terceiro plano, encosta com presença de atividades agrícolas. 
 

Figura 5.14 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (15.06.2014) - Em primeiro plano, vegetação campestre 
utilizada para pecuária. Em segundo plano, arroio Taquari com presença de mata ciliar. Em terceiro 
plano, cerro com presença de gramíneas e intensos processos erosivos (ravinamentos). 
 

Figura 5.15 – UPN Planalto da Campanha 3 

 
Fotografia de Andrey Luís Binda (29.01.2013) - Em primeiro plano, formação campestre. Em segundo 
plano, campos de butiazais. Em terceiro plano, arroio Taquari com presença de mata ciliar. Em quarto 
plano, coxilha com presença de processo de arenização. 
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Figura 5.16 – UPN Planalto Meridional 9 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (07.04.2012) - Formações de campos limpos. 
 

Figura 5.17 – UPN Planalto Meridional 9 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (15.04.2013) - Formações de campos limpos. 
 

Figura 5.18 – UPN Planalto Meridional 14 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.04.2013) - Terrenos basálticos de encosta com presença de 
matas ciliares. 
 



138 
 

 

Figura 5.19 – UPN Planalto Meridional 14 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.04.2013) - Terrenos basálticos de encosta com presença de 
matas ciliares. 
 

Figura 5.20 – UPN Planalto Meridional 14 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.04.2013) - Terrenos basálticos de encosta com presença de 
matas ciliares. 
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Figura 5.21 – UPN Planalto Meridional 14 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.06.2014) - Terrenos basálticos de encosta com presença de 
matas ciliares. 
 

 Para o presente nível de análise cabe considerar mais um conjunto de dados 

não utilizado nos níveis anteriores. A geodiversidade que, de acordo com CPRM 

(2006), é 

o estudo da natureza abiótica (meio físico) constituída por uma variedade de 
ambientes, composição, fenômenos e processos geológicos que dão origem 
às paisagens, rochas, minerais, águas fósseis, solos, clima e outros 
depósitos superficiais que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, 
tendo como valores intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o 
científico, o educativo e o turístico. 

 

 Para Viero e Silva (2010, p. 12) que coordenaram a elaboração do mapa de 

geodiversidade do estado do Rio Grande do Sul, 

o conhecimento da geodiversidade nos leva a identificar, de maneira 
melhor, as aptidões e restrições de uso do meio físico de uma área, bem 
como os impactos advindos de seu uso inadequado. Além disso, ampliam-
se as possibilidades de melhor conhecer os recursos minerais, os riscos 
geológicos e as paisagens naturais inerentes a uma determinada região 
composta por tipos específicos de rochas, relevo, solos e clima. Dessa 
forma, obtém-se um diagnóstico do meio físico e de sua capacidade de 
suporte para subsidiar atividades produtivas sustentáveis. 

 

 Para os autores, (op cit, p. 13), convém ressaltar que o conhecimento da 

geodiversidade implica o conhecimento do meio físico no tocante às suas limitações 

e potencialidades, possibilitando a planejadores e administradores uma melhor visão 

do tipo de aproveitamento e do uso mais adequado para determinada área ou 

região. 
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 Para a área em questão, as unidades geológico-ambientaism definidas como 

geodiversidade, podem ser verificadas no mapa 23 do caderno de mapas. Sua 

descrição, com as adequabilidades e potencialidades e sua limitações, podem ser 

verificadas no quadro do anexo B. 

 

Tabela 5.10 – Ocorrência de domínios geoambientais e quantificação de suas áreas 

na bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu 

Domínio 

geológico-ambiental 

Unidade 

geológico-ambiental 
Formas do relevo 

Área 

km² % 

Total 588,55 100,00 

Sedimentos 

Cenozóicos, 

inconsolidados ou 

pouco consolidados, 

depositados em meio 

aquoso 

Ambiente de planície 

aluvionar recente 

1 – Planícies fluviais ou 

fluvio-lacustres 

36,56 6,21 

Vulcanismo fissural 

Mesozóico do tipo platô 

Predomínio de 

basaltos 

44 – Colinas dissecadas e 

morros baixos 32,74 5,56 

45 – Morros e serras 

baixas 23,94 4,07 

Predomínio de riolitos 

e riodacitos 

51 – Colinas dissecadas e 

morros baixos 0,58 0,10 

Coberturas 

sedimentares e vulcano 

sedimentares 

mesozóicas e 

paleozóicas pouco a 

moderadamente 

consolidadas, 

associadas a grandes e 

profundas bacias 

sedimentares do tipo 

sinéclise63 

Predomínio de 

espessos pacotes de 

arenitos de deposição 

eólica 

18 – Colinas dissecadas e 

morros baixos 18,29 3,11 

19 – Morros e serras 

baixas 172,94 29,38 

Predomínio de 

espessos pacotes de 

arenitos de deposição 

mista (eólica e fluvial) 

24 – Morros e serras 

baixas 

303,50 51,57 

Fonte: adaptado de Viero & Silva (2010) e CPRM (2009), por Gass (2015). 
 

                                                 
63 Estrutura deprimida ou negativa de uma plataforma, geralmente isométrica em planta, produzida 
por lenta subsidência durante o curso de vários períodos geológicos. Apresenta flancos pouco 
inclinados e bastante amplos, de extensão regional (centenas a milhares de quilômetros quadrados). 
Geralmente comporta espesso pacote de camadas sedimentares. Mineropar. Glossário. 
Disponível em: http://www.mineropar.pr.gov.br/modules/glossario/conteudo.php?conteudo=S 
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 Observando os dados da tabela 5.10, é possível inferir que as formações com 

origem em domínios geológico-ambientais de coberturas sedimentares e vulcano 

sedimentares abrangem mais da metade da área em questão, estando associadas a 

pacotes de arenitos de deposição eólica e fluvial, representando assim uma das 

características-chave da área em questão. 

 

5.4 O zoneamento ambiental da bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu 

 

 Os dados apresentados na caracterização da bacia hidrográfica do arroio 

Taquari-Miracatu, demonstram a existência de um relevante arcabouço de dados 

disponíveis e que podem gerar novos produtos derivados. Tendo em vista que um 

dos objetivos da presente pesquisa é definir um zoneamento que auxilie na tomada 

de decisão quanto à definição das Áreas de Preservação Permanente em áreas 

ciliares, foi elaborada uma proposta tomando por base dois conjuntos de dados: a 

Geodiversidade e as Unidades da Paisagem. 

 Dentro todo o arcabouço de dados apresentados, a escolha pela 

Geodiversidade e pelas Unidades da Paisagem se deu em função da sua 

representatividade sob o aspecto da sua elaboração. A geodiversidade por 

proporcionar um conhecimento mais estruturado sobre a questão das aptidões e 

restrições de uso do meio físico, sob o aspecto geológico e, as unidades da 

paisagem, por proporcionarem um conhecimento estruturado a partir da leitura da 

paisagem a partir da vegetação potencial original e dos demais elementos já 

devidamente descritos anteriormente. Ambos os grupos apresentam distintas 

sistematizações e que, se associadas, geram um produto que apresenta 

características que podem auxiliar no propósito da pesquisa. 

 Num primeiro momento foi executada a Intersecção entre as camadas 

Geodiversidade e Unidades da Paisagem, gerando uma nova camada derivada. 

Analisando os resultados e comparando os mesmos com os demais dados 

apresentados nesta seção, foi possível identificar que uma mancha de solo em 

especial deveria ser agregada à proposta, pelas particularidades que apresenta. 

Assim, o mapa de solos da Embrapa foi dissolvido com o intuito de se ter a 

disposição o polígono referente à ocorrência de Planossolo Háplico Eutrófico 

Arênico, no canal principal da sanga da Areia. Após a dissolução, o referido polígono 

foi associado ao primeiro resultado através da ferramenta união. A figura 5.22 
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representa o processamento que resultou no mapa de zoneamento ambiental (mapa 

24 do caderno de mapas) proposto para a bacia hidrográfica do arroio Taquari-

Miracatu. As zonas resultantes, sua descrição básica e os dados de quantificação de 

área podem ser verificados na tabela 5.11. 

 Para qualificar melhor as estruturas geológicas as quais pertence cada zona 

resultante do zoneamento proposto, foi elaborado o mapa das unidades geológicas 

(mapa 25 do caderno de mapas), tomando por base os dados elaborados pelo 

projeto RADAM-Brasil, e disponibilizados pelo IBGE. A descrição das unidades 

geológicas foi incorporada a tabela 5.11, a qual apresenta a caracterização do 

zoneamento proposto. 

 

Figura 5.22 – Fluxograma do processamento dos dados que originaram a proposta 

de zoneamento ambiental para a bacia hidrográfica do arroio Taquari-

Miracatu 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015) 
 

 Considerando que o foco da presente pesquisa é a definição das APPs em 

regiões ciliares, é possível constatar que de todos os elementos considerados para a 

caracterização dos diferentes taxa, não há como definir um elemento que permita 

generalizar as definições pretendidas. Este fato levou a proposta de zoneamento 

ambiental apresentada, a qual permitirá apresentar no próximo capítulo, cinco áreas 

amostrais (quarto nível taxonômico), para as quais serão feitas definições 

específicas, com o intuito de identificar os parâmetros que melhor se ajustam a 

delimitação das APPs. 
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Tabela 5.11 – Caracterização do zoneamento ambiental proposto para a bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu 

Sigla 

UPN1 

Label 

Geo2 

Descrição das características das zonas resultantes 
Sigla Zona 

Área 

Geodiversidade Unidade geologia4 Km² % 

Total 588,55 100,00 

PM9 
19 Morros e serras baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição eólica do planalto meridional 9 Unidade geológica predominante: formação Serra Geral – Fácies 

Caxias 

Z_PM9_19 29,63 5,03 

51 Colinas dissecadas e morros baixos em predomínio de riolitos e riodacitos do planalto meridional 9 Z_PM9_51 0,57 0,10 

PM14 19 Morros e serras baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição eólica do planalto meridional 14 Unidade geológica predominante: formação Serra Geral Z_PM14_19 25,29 4,30 

PC1 

19 
Morros e serras baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição eólica do planalto da campanha 

1 

A unidade geológica predominante é a formação Serra Geral, com 

algumas áreas abrangendo a formação Botucatu 
Z_PC1_19 

28,09 4,77 

24 
Morros e serras baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição mista (eólica e fluvial) do 

planalto da campanha 1 Unidade geológica predominante: formação Botucatu 
Z_PC1_24 

15,42 2,62 

45 Morros e serras baixas em predomínio de basaltos do planalto da campanha 1 Z_PC1_45 0,99 0,17 

PC3 

1 
Planícies fluviais ou flúvio-lacustres em ambientes de planície aluvionar recente, do planalto da 

campanha 3 

De montante a jusante, as unidades geológicas predominantes são: 

formação Rosário do Sul5, formação Botucatu, formação Serra Geral e 

formação de Aluviões Holocênicos 

Z_PC3_1 

36,55 6,21 

18 
Colinas dissecadas e morros baixos em espessos pacotes de arenitos de deposição eólica do planalto 

da campanha 3 

Ocorrem manchas individualizadas nas seguintes unidades geológicas: 

formação Rosário do Sul5, formação Botucatu e formação Serra Geral 
Z_PC3_18 

18,29 3,11 

19 
Morros e serras baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição eólica do planalto da campanha 

3 

Há a ocorrência de duas grandes formações: 

Uma associada à formação Botucatu, na porção na porção leste da 

bacia; 

Outra associada à formação Rosário do Sul5 (predominantemente) e as 

formações Botucatu e Serra Geral 

Z_PC3_19 

89,97 15,29 

24 
Morros e serras baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição mista (eólica e fluvial) do 

planalto da campanha 3 com ocorrência de planossolo háplico eutrófico arênico3 Unidade geológica predominante: Aluviões holocênicos Z_PC3_24_P 
7,36 1,25 

24 
Morros e serras baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição mista (eólica e fluvial) do 

planalto da campanha 3 

A unidade geológica predominante é a formação Rosário do Sul5, com 

algumas ocorrências de formação Botucatu 
Z_PC3_24 

280,71 47,70 

44 Colinas dissecadas e morros baixos em predomínios de basalto do planalto da campanha 3 
Unidade geológica predominante: formação Serra Geral, com áreas nas 

formações Botucatu e Rosário do Sul5 
Z_PC3_44 

32,73 5,56 

45 Morros e serras baixas em predomínio de basaltos do planalto da campanha 3 Associada as formações Serra Geral, Botucatu e Rosário do Sul5 Z_PC3_45 22,95 3,90 
1 – A descrição detalhada das Unidades da Paisagem Natural pode ser consultada na tabela do anexo 1. Mantiveram-se as siglas originais conforme Fepam (2010b). 
2 – A descrição detalhada das unidades geológico-ambientais pode ser consultada na tabela do anexo 2. O Label equivale à numeração sequencial atribuída a cada unidade geológico-ambiental, conforme CPRM (2009). 
3 – Os solos foram aqui considerados tendo em vista o seu grau de predisposição a impactos ambientais e a sua influência sobre a dinâmica da sanga da Areia. 
4 – As unidades geológicas foram definidas a partir dos dados do projeto RadamBrasil, conforme mapeamentos disponibilizados pelo IBGE, no Banco de Dados Georreferenciados de Recursos Naturais, disponível em 

http://downloads.ibge.gov.br/downloads_geociencias.htm / mapeamento_sistemático / banco_dados_georreferenciado_recursos_naturais. 
5 – Nas áreas da formação Rosário do Sul (conforme levantamentos do projeto RadamBrasil), houve a identificação e classificação de uma nova formação, denominada de Guará, a qual estão associados os processos de arenização. 

Conforme a descrição da coluna estratigráfica presente no Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Sul em escala 1:750.000 (WILDNER, et al., 2010), a formação Guará é composta por arenito fino e conglomerítico, com cores 

esbranquiçadas e avermelhadas, intercalado ocasionalmente com níveis centimétricos de pelitos, contendo pegadas de dinossauros. Ambiente continental desértico, com depósitos fluviais, eólicos e lacustres. 

Fonte: elaborado por Gass (2015). 
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6. AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM TRECHOS 

SELECIONADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ARROIO TAQUARI-MIRACATU 

 

 O presente capítulo toma por ponto de partida as análises apresentadas no 

capítulo 5, as quais seguiram os níveis taxonômicos definidos para a presente 

pesquisa conforme descrito nos procedimentos teórico-conceituais, metodológicos e 

operacionais e demonstrado pela figura 2.1. Assim, apresentar-se-ão as áreas 

amostrais definidas para a aplicação do presente estudo, bem como a definição de 

suas Áreas de Preservação Permanente em faixas ciliares, considerando para tanto 

a caracterização que será apresentada. 

 O mapa 26 do caderno de mapas representa a localização das cinco áreas 

amostrais definidas para a aplicação da presente pesquisa, levando em 

consideração a proposta de zoneamento ambiental apresentada no mapa 24 do 

caderno de mapas e caracterizada na tabela 5.11. Cada área amostral foi definida 

levando em consideração um diferente arranjo de características zonais, como 

demonstrado pela tabela 6.1, além dos elementos da paisagem que serão 

apresentados neste capítulo, o que possibilita a sua análise sob o aspecto da 

definição de parâmetros, a partir dos quais as APPs devam ser delimitadas, 

considerando as peculiaridades de cada área. 

 

Tabela 6.1 – Arranjos zonais das áreas amostrais definidas ao longo do arroio 

Taquari, da sanga da Areia e do arroio Miracatu – São Francisco de 

Assis – RS 

Áreas amostrais Arranjos zonais 

A1 

Z_PC1_19 

Z_PC3_19 

Z_PM14_19 

A2 
Z_PC3_24 

Z_PC3_24_P 

A3 Z_PC3_24 

A4 Z_PC3_24 

A5 

Z_PC3_1 

Z_PC3_18 

Z_PC3_44 

Fonte: elaborado por Gass (2015) 



145 
 

 

 As áreas amostrais foram definidas nos canais principais da bacia em 

questão, a saber: o arroio Taquari, a sanga da Areia e o arroio Miracatu64. A 

dimensão das áreas amostrais foi definida a partir da análise dos dados 

cartográficos disponíveis, dos trabalhos de campo realizados e dos elementos 

teórico-metodológicos a serem considerados nas análises. Assim, estabeleceram-se 

áreas de forma geométrica quadrada, com 2 mil metros de lado, perfazendo uma 

área de 4 km². A partir destas delimitações serão avaliados os elementos do 

zoneamento ambiental proposto para determinar os parâmetros a serem 

considerados para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente. 

 Sob o aspecto legal, tomando por base a Lei Federal 12.651, de 25 de maio 

de 2012 (BRASIL, 2012a), verifica-se que se aplica sobre os referidos cursos 

hídricos uma APP de 30 metros nas partes mais próximas às nascentes, aonde a 

largura dos cursos hídricos é menor de 10 metros, e de 50 metros no restante dos 

canais, aonde sua largura supera os 10 metros, tomando a medida de sua largura a 

partir da borda da calha do leito regular, conforme definido por lei. A delimitação das 

APPs, a partir das definições da legislação em vigor, nos canais selecionados, pode 

ser verificada no mapa 27 do caderno de mapas. A definição da largura dos canais 

foi feita a partir da análise de imagens de satélite e de trabalhos de campo. 

 Se forem considerados os dados cartográficos disponíveis nos mapas 13 a 27 

do caderno de mapas, compatíveis com a escala 1:50.000, a delimitação das APPs 

seria projetada com uma faixa marginal de 30 metros. Este fato ocorre em virtude da 

hidrografia estar representada por uma linha única, impossibilitando a definição de 

sua largura real. 

 No capítulo 5 foram utilizadas várias bases de dados65, a partir das quais foi 

elaborada a caracterização dos níveis de análise definidos para a presente 

pesquisa. Tais bases de dados permitiram atingir o terceiro nível (bacia hidrográfica 

do arroio Taquari-Miracatu) e parte do quarto nível, quando se trata do zoneamento 

da bacia. 

 Contudo, os dados utilizados não permitem uma análise mais detalhada, 

como é a proposição do quarto nível taxonômico que trata das APPs a partir do 

referencial da paisagem. Neste sentido, serão utilizados os dados descritos no 

                                                 
64 O arroio Taquari passa a ser chamado de arroio Miracatu a partir de sua confluência com a sanga 
da Areia. 
65 As bases de dados utilizadas estão mencionadas em cada mapa sob a forma de referência. 
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quadro 1 do caderno de mapas (dados adicionais utilizados para o quarto nível de 

análise), além de dados levantados a campo e dos registros fotográficos que 

auxiliam nas caracterizações necessárias. No item a seguir será apresentado um 

detalhamento dos dados a serem utilizados para que, na sequência, possa ser 

apresentada uma caracterização geral de cada área amostral, bem como a 

proposição de definição de parâmetros para a delimitação das Áreas de 

Preservação Permanente. 

 

6.1 Detalhamento dos dados utilizados no quarto nível taxonômico de análise 

 

 Tomando por base os dados descritos no quadro 1 do caderno de mapas 

(dados adicionais utilizados para o quarto nível de análise), será apresentado o 

detalhamento referente ao seu uso e sua aplicação no quarto nível taxonômico 

proposto para a presente pesquisa. 

 As imagens de radar SRTM66 serão utilizadas para a extração da rede de 

drenagem e das curvas de nível em equidistância de 5 metros. A definição da 

equidistância das curvas de nível foi estipulada a partir de alguns testes realizados, 

os quais demonstraram que tal procedimento gera resultados satisfatórios se 

comparados com as feições do relevo a campo. O uso de equidistâncias menores 

geraria inconsistência nos dados resultantes do processamento. 

 Nos dados resultantes da extração da drenagem e da geração das curvas de 

nível, representados nos mapas 28, 34, 41, 48 e 54 do caderno de mapas, é 

possível observar um formato retilíneo quando comparados com a drenagem das 

restituições aerofotogramétricas analógicas e digitais presentes nas cartas 

topográficas, como já haviam observado Santos & Francisco (2011, p. 1314). 

Contudo, considerando que para as análises a que se propõe a presente pesquisa 

são necessários dados topográficos e de drenagem que possam ser cruzados e 

analisados de forma conjunta, os resultados atendem tal necessidade. A figura 6.1 

mostra o fluxo do processamento dos dados SRTM para a obtenção da rede de 

drenagem e das curvas de nível. 

 

                                                 
66 Nesta fase da pesquisa, considerando que será necessário gerar um modelo digital do terreno 
hidrologicamente consistente, serão utilizados os dados nativos do projeto SRTM que passaram a ser 
disponibilizados pela NASA em resolução espacial de 30 metros a partir de setembro de 2014. Até 
esta data os dados estavam sendo disponibilizados em resolução espacial de 90 metros. 
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Figura 6.1 – Fluxograma do processamento dos dados SRTM para extração da rede 

de drenagem e das curvas de nível 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015). 
 

 Para auxiliar na caracterização dos elementos da paisagem e na definição 

dos parâmetros para a definição das APPs, serão utilizadas imagens do satélite 

RapidEye, com 5 metros de resolução espacial e com as características espectrais 

representadas na figura 6.2. Cabe destacar que estas imagens foram adquiridas 

pelo Governo Federal para subsidiar o Cadastro Ambiental Rural – CAR, instituído 

pela Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012 (BRASIL, 2012a). 

 As figuras 6.3 e 6.4, representam as bandas isoladas de um recorte das 

imagens RapidEye e as composições coloridas em cores naturais (321 em RGB) e 

falsa cor (543 em RGB). A partir destas imagens é possível, em conjunto com os 

trabalhos de campo e os levantamentos fotográficos realizados, elaborar a 

caracterização da paisagem das áreas selecionadas para a presente pesquisa. 
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Figura 6.2 – Características espectrais das imagens do satélite RapidEye 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015), a partir de BlackBridge (2015). 
 

 Nas imagens das figuras mencionadas é possível observar as diferenças de 

resposta espectral para os plantios arbóreos, os processos erosivos em solos 

arenosos, as áreas com umidade, os processos de deposição de sedimentos no 

entorno do curso hídrico observado e as diferentes estruturas de cobertura do solo. 

A fotografia panorâmica presente na figura 6.4 representa parte desta diversidade 

paisagística. 

 Ainda com relação às imagens do satélite RapidEye, cabe mencionar que foi 

disponibilizado por parte da BlackBridge, empresa detentora do satélite, um tile que 

abrange as áreas A1, A2 e A3, conforme descrito no quadro 1 do caderno de mapas. 

No caso de todas as áreas amostrais, as imagens RapidEye a serem utilizadas 

serão selecionadas de acordo com as melhores respostas, considerando as datas e 

tiles disponíveis conforme descrito na tabela citada. 

 Para as áreas amostrais A2 e A3, foi disponibilizada pela empresa 

DigitalGlobe, uma amostra de imagem captada pelo satélite WorldView-2, com 50 

cm de resolução espacial na banda pancromática e 2 metros de resolução espacial 

nas bandas multiespectrais. As características espectrais das imagens estão 

representadas na figura 6.5. 
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Figura 6.3 – Comparativo entre as bandas das imagens do satélite RapidEye 

 
Banda 1 – azul 

 
Banda 2 – verde 

 
Banda 3 – vermelho 

 
Banda 4 – red edge (borda vermelha) 

 
Banda 5 – infravermelho próximo 

Fonte: recorte do Tile 2125522, de 05/11/2013, adquirida no GeoCatálogo do Ministério do Meio 
Ambiente, disponível em http://geocatalogo.ibama.gov.br/ - Elaborado por Gass (2015). 
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Figura 6.4 – Composições colorida em cores naturais e falsa cor de imagens do 

satélite RapidEye, da área de estudo. 

 
Composição colorida 321 em RGB 

Cores naturais 

 
Composição colorida 543 em RGB 

Falsa cor 
 
 

 
Fotografia A (localização indicada na imagem falsa cor) 

 
 

  
Fotografia B 

(localização indicada na imagem falsa cor) 
Fotografia C 

(localização indicada na imagem falsa cor) 
Fonte: recorte do Tile 2125522, de 05/11/2013, adquirida no GeoCatálogo do Ministério do Meio 
Ambiente, disponível em http://geocatalogo.ibama.gov.br/ - Fotografias de Sidnei Luís Bohn Gass - 
Elaborado por Gass (2015). 
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Figura 6.5 – Características espectrais das imagens do satélite WorldView-2 

 
Fonte: elaborado por Gass (2015), a partir de www.digitalglobe.com. 
 

 As imagens do satélite WorldView-2 servirão para traçar um comparativo com 

as imagens RapidEye no sentido de avaliar a sua eficácia, considerando que estas 

foram adquiridas pelo Governo Federal como instrumento para a realização do 

Cadastro Ambiental Rural – CAR. Na figura 6.6 são apresentados recortes 

individualizados de cada banda das imagem do satélite WorldView-2 e na figura 6.7 

podem ser observadas algumas composições coloridas das mesmas. 

 

Figura 6.6 – Comparativo entre as bandas das imagens do satélite WorldView-2 

  
Banda 1 – azul costeiro Banda 2 – azul 
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Banda 3 – verde Banda 4 - amarelo 

  
Banda 5 – vermelho Banda 6 – red edge (borda vermelha) 

  
Banda 7 – infravermelho próximo 1 Banda 8 – infravermelho próximo 2 
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Banda pancromática 

Fonte: recorte da imagem com ID de catalogo nº 1030010012C96700, de 20/04/2012, disponibilizada 
pela DigitalGlobe para fins de uso em pesquisa - Elaborado por Gass (2015). 
 

 As composições coloridas apresentadas na figura 6.7 refletem o resultado da 

diversidade de bandas disponíveis nas imagens do satélite WorldView-2. Uma 

característica que pode ser observada nas composições é a distinção nas diferenças 

apresentadas pela vegetação, em especial na distinção dos maciços florestais nas 

composições 621 e 632. Por sua vez, a composição 876, apresenta boa 

diferenciação entre áreas com e sem cobertura vegetal, ou seja, a presença ou não 

da clorofila nos elementos da área imageada. 

 Além dos dados apresentados no quadro 1 do caderno de mapas (dados 

utilizados para o quarto nível de análise), foram realizadas diversas campanhas de 

campo que resultaram em levantamentos fotográficos e de dados de GPS que 

servirão para as próximas etapas da pesquisa, ou seja: a caracterização das áreas 

amostrais e a definição dos parâmetros para a delimitação das APPs. Associadas a 

todos estes dados, serão utilizadas fotografias áreas dos anos de 1948, 1964, 1965 

e 1975, resultantes de levantamentos aerofotogramétricos realizados pela Diretoria 

de Serviços Geográficos do Exército Brasileiro. Estas fotografias têm papel 

fundamental na caracterização da paisagem das áreas amostrais, demonstrando, 

em especial, o processo temporal de manutenção/alteração da paisagem. 
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Figura 6.7 – Exemplo de composições coloridas com as bandas da imagem do 

satélite WorldView-2 

  
Composição colorida 532 em RGB Composição colorida 621 em RGB 

  
Composição colorida 632 em RGB Composição colorida 876 em RGB 

 
Composição colorida 865 em RGB 

Fonte: recorte da imagem com ID de catalogo nº 1030010012C96700, de 20/04/2012, disponibilizada 
pela DigitalGlobe para fins de uso em pesquisa - Elaborado por Gass (2015). 
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6.2 Caracterização geral das áreas amostrais e definição de parâmetros para a 

delimitação das APPs: quarto táxon 

 

 A partir da caracterização geral das áreas amostrais definidas, será possível 

demonstrar a diversidade paisagística que ocorre dentro da bacia hidrográfica do 

arroio Taquari-Miracatu. Esta caracterização, por sua vez, permitirá a apresentação 

da proposta de parâmetros para a delimitação das APPs. 

 Sob o aspecto cartográfico, o zoneamento estabelecido no capítulo 5, 

representado no mapa 26 do caderno de mapas, será refinado, considerando o 

detalhamento necessário à caracterização de cada uma das áreas amostrais. Tal 

refinamento será realizado a partir das imagens de satélite descritas no 

detalhamento dos dados e das informações coletadas a campo e tomará por base 

os pressupostos teóricos apresentados no capítulo 3. 

 O refinamento que se faz necessário está relacionado à escala cartográfica 

de representação dos elementos, considerando que a escala geográfica vem sendo 

ampliada, na medida em que ocorre o avanço dentro dos níveis taxonômicos 

propostos. 

 Parte do refinamento está associado à extração da hidrografia a partir das 

imagens do satélite RapidEye, considerando que os dados extraídos das imagens 

SRTM não são compatíveis com as imagens de satélite. 

 Ao se tratar da definição das APPs, vale mencionar que, conforme 

ressaltaram Lima, et al., (2014) em diversas passagens de seu estudo, a largura 

mínima das APPs definidas pela legislação vigente (Lei Federal 12.651, de 25 de 

maio de 2012) não é suficiente para que seja mantida a plena conservação da 

biodiversidade, além do fato da necessidade de se manter a integridade dos cursos 

hídricos sob o aspecto da qualidade da água. De acordo com os estudos analisados 

pelos autores, as larguras mínimas identificadas variam de 50 m a mais de 200 m 

em cada margem dos cursos hídricos. Estes valores estão associados aos 

parâmetros definidos por cada um dos estudos avaliados, os quais consideraram as 

necessidades de manutenção de determinadas espécies, sua possibilidade de 

deslocamento entre fragmentos florestais, o efeito de borda sofrido pelas espécies, 

em função da baixa largura das faixas de APP, entre outros fatores basicamente 

biológicos. 
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 Contudo, nenhum dos estudos menciona elementos da paisagem que devam 

ser incluídos na faixa de proteção como, por exemplo, determinadas feições 

topográficas, tipos específicos de solo quando associados aos cursos hídricos, 

características associadas à dinâmica do meio entre outras. Quando Lima, et al., (op 

cit) ao longo de seu texto mencionam as lacunas e as limitações científicas dos 

estudos relacionados as APPs, este é um fator que precisa ser considerado nos 

avanços necessários e que a última revisão da legislação não conseguiu contemplar 

em função do jogo de interesses políticos nela envolvido. 

 No apêndice A, apresenta-se uma lista de artigos, resultado de pesquisa 

realizada em repositórios de periódicos científicos eletrônicos, com o intuito de 

buscar referências que pudessem subsidiar a definição dos parâmetros pretendidos 

com a presente pesquisa. Contudo, a análise dos artigos selecionados pouco 

contribuiu no sentido de apontar elementos da paisagem que pudessem 

efetivamente ser integrados no processo de delimitação das APPs em áreas ciliares. 

As referências mais representativas foram localizadas na Revista Brasileira de 

Geomorfologia (BORGES, et al., 2011; NEVES, et al., 2009; OLIVEIRA & 

ROSOLEN, 2014; FRAGAL, et al., 2012 e SOUZA-FILHO & FRAGAL, 2013). Tais 

referências estão associadas, em grande parte, às discussões relacionadas às 

feições morfológicas e a morfotectônica, e a relação solo-relevo na avaliação da 

legislação ambiental. 

 Sobre o papel da ciência no processo de revisão do Código Florestal, cabe 

mencionar aqui algumas manifestações que podem servir inclusive para justificar a 

falta da produção científica em algumas áreas, visto a falta de reconhecimento que 

se tem nos processos de tomada de decisão. As manifestações foram extraídas do 

documentário A Lei da Água (A LEI, 2014). 

De acordo com a análise feita por Wilson Cabral67 a ciência não possui lobby, 

portanto, seus resultados acabam não tendo forças quando contrapostas ao lobby 

dos grandes grupos representativos e dos representantes da sociedade na esfera 

política, em especial, no Congresso Nacional. Em depoimento ao mesmo 

                                                 
67 Wilson Cabral de Souza Júnior é Engenheiro Ambiental, professor do Instituto de Tecnológico de 
Aeronáutica. 



157 
 

 

documentário, Lilian Casatti68, quando fala do papel da ciência e de como ela é vista 

pela esfera política, se manifesta avaliando que 

mexer em biodiversidade significa afetar muitos interesses. Ao mesmo 
tempo em que a gente trabalha muito com poucos recursos, o que a gente 
produz é deixado meio assim de ladinho; se interessar a gente usa, mas se 
for atrapalhar muito a gente não usa, faz de conta que não existe este 
conhecimento. 

 

Por sua vez, Alfredo Sirkis69, afirma que 

foi oferecido ao Congresso Nacional um arsenal de instrumentos 
tecnológicos novos que poderiam ter sido muito bem aproveitados numa 
legislação realmente moderna, ágil e que combinasse o respeito com o 
meio ambiente e o estimulo a uma produção rural sustentável 

 

Merece destaque, ainda, o pronunciamento de Antônio Nobre70 que, ao 

avaliar a falta de receptividade que a ciência teve por parte do Congresso Nacional 

no processo de revisão do Código Florestal, manifestou que 

em havendo a vontade política, a ciência tem muito a contribuir. Precisa 
haver a vontade política. O que se percebe é que a vontade política está 
atrelada a interesses com fortes raízes ideológicas, não necessariamente 
nos interesses da sociedade, do Brasil. 

 

 A diversidade paisagística identificada nas áreas amostrais, e que será aqui 

demonstrada, mostra que a dinâmica que ocorre dentro dos limites da bacia é, 

igualmente, dotada de grande diversidade. Mesmo em áreas amostrais com 

características zonais idênticas, como é o caso das áreas A2, A3 e A4, foram 

identificadas características próprias que as diferenciam entre si. Isto pode ser 

verificado observando-se as formas do relevo, os mosaicos de uso e cobertura de 

solo, os padrões hidro-geomorfológicos e as dinâmicas associadas aos processos 

erosivos. 

 Contudo, a definição de parâmetros para a delimitação de APPs não é tarefa 

simples, considerando que os elementos técnicos (em especial os dados) 

disponíveis não são compatíveis sob o aspecto da escala cartográfica. Assim, novos 

elementos precisarão ser inseridos para atingir tal propósito. 

 

 

                                                 
68 Lilian Casatti é Zoóloga, professora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
(Unesp), campus de São José do Rio Preto. 
69 Alfredo Sirkis é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, PV. 
70 Antônio Nobre é PhD em Ciências do Sistema Terrestre, pesquisador do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais. 
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6.2.1 Área amostral A1 

 

 A área amostral A1, localizada no terço superior do arroio Taquari, abrange 

predominantemente as áreas da zona Z_PC1_19, caracterizada pela “presença de 
morros e serras71 baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição eólica do 

planalto da campanha 1”, como pode ser verificado nos mapas 24 e 30 do caderno 

de mapas, abrangendo também as áreas da zona Z_PC3_19, caracterizada pela 

presença de “morros e serras baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição 

eólica do planalto da campanha 3” e Z_PM14_19, caracterizada pela presença de 

“morros e serras baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição eólica do 

planalto meridional 14”. Comparando a imagem de satélite do mapa citado com as 

fotografias aéreas dos anos de 1965 e 1975, disponíveis nos mapas 31 e 32 do 

caderno de mapas, é possível verificar que a maior parcela de desmatamento na 

área ocorreu entre os anos de 1965 e 1975, período no qual ocorreram incentivos 

governamentais para a ocupação e abertura de áreas, ainda, não ocupadas no 

território nacional, associadas às políticas de desenvolvimento do país, descritas nas 

obras de Brum (1988), Brum & Trennepohl (2004), Brose (1999), Brum (2010) e 

Bresser-Pereira (2014). 

Assim, considerando-se as alterações da paisagem desta área sob o aspecto 

das mudanças de uso e cobertura do solo, poucas alterações são percebidas nos 

últimos 40 anos. 

Dentre as áreas selecionadas, esta é a que apresenta as maiores 

declividades, podendo chegar à faixa de 45% a 75% (mapa 29 do caderno de 

mapas), com predomínio das classes que variam de 8% a 45%. Suas altitudes 

variam de ~198 m a ~322 m, como pode ser observado no mapa 28 do caderno de 

mapas. Predominam na paisagem áreas de agricultura familiar e remanescentes de 

                                                 
71 Este termo está sendo utilizado para manter a descrição original das fontes utilizadas para a 
caracterização das áreas amostrais. Conforme Guerra (1989), serra é o “termo usado na descrição da 
paisagem física de terrenos acidentados com fortes desníveis. No Brasil, elas designam, às vezes, 
acidentes variados, como escarpas de planaltos com alturas de 50 a 100 metros”. Por sua vez, 
conforme Rossato, et al. (2008) “serra é uma nomenclatura usada em geomorfologia um tanto quanto 
ampla e imprecisa, para designar superfícies acidentadas com fortes desníveis, como escarpas de 
planaltos com altimetria de 50 a 100 metros, escarpas de blocos falhados, escarpas de erosão, 
inselbergs, entre outros”. Contudo, sob o aspecto geomorfológico, esta feição não aparece na área de 
estudo (considerando aqui a totalidade da área da bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu). As 
feições consideradas como tal aparecem, em determinadas áreas, como escarpas e, em outras, 
como cerros ou colinas/coxilhas. Esta condição é válida para todas as passagens do presente texto 
que fazem menção ao termo serras. 
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cobertura florestal da Mata Atlântica, inclusive nas áreas ciliares, como pode ser 

observado na figura 6.9. 
 

Figura 6.8 – Lavoura com exploração familiar na área amostral A1 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.06.2014) 
 

Figura 6.9 – Arroio Taquari com mata ciliar preservada 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.06.2014) 
 

 Observando o mapa 30 do caderno de mapas, verifica-se que a Área de 

Preservação Permanente projetada para o arroio Taquari, de acordo com a 
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legislação vigente, está basicamente toda protegida, havendo alguns fragmentos 

sem cobertura florestal, nas áreas em que o terreno é menos acidentado, se 

observados os mapas 28 e 29 do caderno de mapas. É possível verificar que a 

característica morfológica do terreno influencia no processo de manutenção da 

cobertura vegetal nas áreas ciliares. Isto é, em geral a vegetação se mantém em 

áreas mais declivosas, tendendo a sua supressão em áreas mais planas. 

 Pelas características identificadas, é possível inferir que as definições 

estabelecidas na legislação em vigor se aproximam dos parâmetros que podem ser 

indicados para a definição das APPs. Contudo, avaliando os levantamentos 

realizados por Lima, et al., (2014) e pelos artigos científicos avaliados e listados no 

apêndice A, cabe ressaltar que, para a manutenção dos serviços ecossistêmicos a 

largura de 30 metros seria insuficiente. Neste sentido, em áreas com predominância 

de declividades que variam de 8% a 20% e que estão localizadas em áreas de 

transição entre as formações Serra Geral e Botucatu, como demonstrado pelo mapa 

30 do caderno de mapas, sugere-se que a APP seja ampliada para uma largura 

mínima de 50 m. 

 Por sua vez, tomando por base a função paisagística da área, com o intuito 

de preservá-la, é necessário considerar que estas faixas marginais devam ser 

conectadas aos remanescentes florestais que se localizam em áreas mais 

declivosas, tomando por base as classes de declividade definidas no mapa 29 do 

caderno de mapas. Contudo, cabe salientar que, neste caso, a questão conceitual a 

ser considerada não é apenas a das APPs, mas, também, a da Reserva Legal72. 

Sob o aspecto da manutenção da paisagem local, bem como das atividades 

desenvolvidas nas propriedades da área, a Reserva Legal em conjunto com a APP 

constituem-se num mosaico paisagístico que atende as necessidades do meio e dos 

seres humanos. Com relação à localização da Reserva Legal dentro da propriedade 

a Lei Federal 12.651, de 2012 (BRASIL, 2012a), assim se manifesta: 

Art. 14.  A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá 
levar em consideração os seguintes estudos e critérios: 
I - o plano de bacia hidrográfica; 
II - o Zoneamento Ecológico-Econômico  

                                                 
72 De acordo com a Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012, no inciso III, do Art. 3º, a reserva 
legal é definida como a “área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos 
termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos 
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover 
a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora 
nativa”. 
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III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com 
Área de Preservação Permanente, com Unidade de Conservação ou com 
outra área legalmente protegida; 
IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e 
V - as áreas de maior fragilidade ambiental. 

 

 Assim, para os espaços geográficos com as características da área amostral 

A1, a APP das áreas ciliares deve ser delimitada a partir de uma faixa marginal de 

50 m, e a Reserva Legal de cada propriedade deve ser definida considerando a sua 

conexão com a APP, assegurando assim a formação de corredores ecológicos. 

Como a delimitação das propriedades é um dado que não está disponível para a 

presente pesquisa, o mapa 33 do caderno de mapas apresenta a definição da APP a 

partir de uma faixa marginal de 50 m para cada lado do arroio Taquari-Miracatu. 

 

6.2.2 Área amostral A2 

 

 A área amostral A2, localizada no canal principal da sanga da Areia, abrange 

áreas das zonas Z_PC3_24, caracterizada pela “presença de morros e serras baixas 

em espessos pacotes de arenitos de deposição mista (eólica e fluvial) do planalto da 

campanha 3”, e Z_PC3_24_P, caracterizada pela “presença de morros e serras 

baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição mista (eólica e fluvial) do 

planalto da campanha 3, com ocorrência de planossolo háplico eutrófico arênico”, 

como pode ser verificado nos mapas 24 e 36 do caderno de mapas. Sob o aspecto 

desta caracterização, é importante salientar que a zona Z_PC3_24, ocorre nas áreas 

mais elevadas e a zona Z_PC3_24_P, acompanha a drenagem e a planície de 

inundação da sanga da Areia. Tais características podem ser observadas, também, 

na análise de fotografias aéreas históricas, dos anos de 1948, 1964 e 1975, 

disponíveis nos mapas 37, 38 e 39 do caderno de mapas. 

 A presença do planossolo é observável em função de apresentar textura 

arenosa desde a superfície do solo até o início do horizonte B plânico, que ocorre no 

mínimo a 50 cm e no máximo a 100 cm de profundidade, conforme descrito por 

Santos et. al (2013, p. 263). A presença da umidade é uma característica expressiva 

na área em questão, mesmo que isto não chegue a caracterizar os solos como 

hidromórficos. Para os autores, 

os solos desta classe ocorrem preferencialmente em áreas de relevo plano 
ou suave ondulado, onde as condições ambientais e do próprio solo 
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favorecem vigência periódica anual de excesso de água, mesmo que de 
curta duração. 
[...] 
Nas baixadas, várzeas e depressões, sob condições de clima úmido, estes 
solos são verdadeiramente hidromórficos, [...], embora, em zonas 
semiáridas e mesmo em áreas onde o solo está sujeito a um excesso de 
água por curto período, principalmente sob condições de relevo suave 
ondulado, não cheguem a ser propriamente solos hidromórficos. (SANTOS 
et. al, 2013, p. 108) 

 

As fotografias aéreas mencionadas permitem, mesmo considerando as 

diferenças de escala dos levantamentos, as diferenças de orientação e a sua baixa 

qualidade visual, verificar que os processos erosivos atuais e as áreas em processo 

de arenização já podiam ser identificados no ano de 1948. 

 Há, contudo, dois fatores que merecem destaque nas mudanças da paisagem 

na área em questão. Um primeiro, de ordem morfológica e hidrológica, está 

associado às alterações no traçado da sanga da Areia, o que deve estar sendo 

ocasionado em função da presença de planossolos sobre estruturas mais 

resistentes, como os pacotes de arenitos ou diques de rochas vulcânicas. O 

segundo, mais perceptível à sociedade, é a implantação de extensos plantios de 

eucalipto para uso comercial, como pode ser verificado no mapa 36 do caderno de 

mapas. 

Sob o aspecto da declividade, a predominância é de áreas abaixo dos 20%, 

com a ocorrência de uma grande área homogênea, coincidente com a ocorrência de 

planossolos, com declividades que não superam os 3%, como pode ser verificado no 

mapa 35 do caderno de mapas. Suas altitudes variam de ~123 metros a ~172 

metros, como pode ser verificado no mapa 34 do caderno de mapas. Predominam 

na paisagem as áreas de pecuária extensiva, projetos de plantio arbóreo comercial 

intensivo de eucaliptos e processos erosivos avançados de ravinamentos 

associados à arenização, como pode ser observado nas figuras 6.10, 6.11, 6.12 e 

6.13. 

 Observando o mapa 36 do caderno de mapas, verifica-se que a Área de 

Preservação Permanente projetada para o arroio Taquari, de acordo com a 

legislação vigente, não conta com uma cobertura florestal. Esta á uma característica 

da área em questão, pois, sob o aspecto da cobertura vegetal, ela é originalmente 

composta por campo nativo que, sob o aspecto legal, deveria continuar sendo a 

cobertura a ser mantida e preservada na área. As fotografias aéreas que constam 

dos mapas 37, 38 e 39 do caderno de mapas, são documentos históricos que 
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comprovam a formação vegetal campestre da área, a partir das quais se constata 

também a existência da atividade de pecuária e dos processos erosivos associados 

à arenização. 

 Sob o aspecto morfológico, podem ser observados no mapa 36 do caderno de 

mapas, vários bancos (em branco na imagem) de aglomeração de sedimentos 

carregados e depositados pela sanga da Areia. Verifica-se, nos mapas 34 e 35 do 

caderno de mapas, que a área pela qual corre o canal principal da referida sanga, é 

mais deprimido e largo se comparado com as áreas adjacentes, referendando as 

informações referentes à declividade e ocorrência de planossolos, citadas 

anteriormente. 

 

Figura 6.10 – Visão panorâmica da sanga da Areia na área amostral A2 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (28.01.2013) 
 

Figura 6.11 – Campo nativo, voçorocamento e plantio comercial de eucalipto 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (28.01.2013) 
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Figura 6.12 – Processos erosivos associados a arenização 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.04.2013) 
 

Figura 6.13 – Campo para pecuária extensiva e plantio comercial de eucalipto 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.04.2013) 
 

 Sob o aspecto da definição das APPs, cabe ressaltar que o limite entre os 

planossolos háplicos eutróficos arênicos, oriundos de aluviões holocênicos, e a 

formação Rosário do Sul73, como pode ser verificado no mapa geológico da bacia 

                                                 
73 O mapa geológico elaborado para a bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, considerou a 
compartimentação apresentada pelo projeto RADAM-Brasil, do início da década de 1980, e que está 
na escala 1:250.000. Estudos realizados por Scherer (1998) e Scherer & Lavina (1997), identificaram 
uma nova formação denominada de Guará. Esta foi acrescentada a coluna estratigráfica do Rio 
Grande do Sul e ao mapa geológico do estado (WILDNER, et al., 2010), que está disponível na 
escala 1:750.000. Considerando que não há um mapa geológico de detalhe, compatível com as 
bases utilizadas na tese, a formação Guará foi associada ao mapa 25 do caderno de mapas, 
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hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu (mapa 25 do caderno de mapas), permite 

estabelecer um parâmetro, o qual pode ser observado inclusive no Modelo Digital de 

Elevação (mapa 34 do caderno de mapas) e no mapa de declividades (mapa 35 do 

caderno de mapas). 

 De forma geral, a textura arenosa dos solos da formação Rosário do Sul, é 

um fator que torna ainda mais complexa a delimitação das APPs nesta área, 

considerando que suas declividades variam de 3% a 20%, o que faz com que o 

escoamento superficial seja potencializado. Neste sentido, foram elaborados três 

perfis transversais na sanga da Areia, conforme localização apresentada no mapa 

36 do caderno de mapas, com o intuito de auxiliar nesta delimitação. 

 Os perfis foram levantados a campo com o uso de equipamentos GPS74. 

Foram coletados pontos em locais estratégicos ao longo das linhas definidas para os 

perfis para que estes pudessem auxiliar na sua elaboração, com certo grau de 

detalhe. 

 Foram utilizadas, ainda, para a delimitação das APPs nesta área amostral, 

imagens do satélite WorldView-2, com 2 metros de resolução espacial, de 20 de abril 

de 2012. A resolução desta imagem, tanto espacial quanto espectral, permitiu a 

qualificação na identificação dos elementos da paisagem, auxiliando na construção 

dos perfis como na delimitação das APPs. 

Observando o perfil 1 do caderno de mapas, é possível verificar que este 

abrange áreas de ocorrência de planossolo háplico eutrófico arênico que, na 

proposta de zoneamento apresentada no mapa 24 do caderno de mapas, pertence a 

zona Z_PC3_24_P. A linha do perfil intercepta a sanga da Areia em três ocasiões, 

mostrando a sua característica sinuosa. Na área do perfil é possível verificar a 

existência de um meandro abandonado, o qual deve estar associado a dinâmica 

morfológica da sanga da Areia, em função da própria característica do solo já citado, 

                                                                                                                                                         

sobreposta a compartimentação apresentada pelo projeto RADAM-Brasil, com o intuito de demonstrar 
sua localização, sem, contudo, garantir a veracidade dos seus limites em função das diferenças de 
escala. 
Assim, quando mencionada a formação Rosário do Sul, na área amostral A2, observa-se, em campo, 
que a ocorrência é da formação Guará, em função das suas características que, de acordo com 
Wildner, et al., (2010), é formada por “arenitos finos e conglomeráticos, cores esbranquiçadas e 
avermelhadas, intercalado ocasionalmente com níveis centimétricos de pelitos, contendo pegadas de 
dinossauros. Ambiente continental desértico, com depósitos fluviais, eólicos e lacustres”. 
74 Os equipamentos utilizados para os levantamentos a campo foram: MobileMapper 6, (Magellan), 
receptor código L1 (CA), com precisão nominal de 1 metro pós-processado; ProMark 500 (Spectra 
Precision), receptor GNSS, com precisão centimétrica. O ProMark 500 foi utilizado como base para o 
processamento dos dados levantados com o MobileMapper 6. 
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e da sua capacidade de transporte de sedimentos, os quais podem ser observados 

nas suas áreas marginais. 

Pelas observações realizadas em campo e pela interpretação da imagem de 

satélite e das fotografias presentes no perfil 1 do caderno de mapas, as áreas 

efetivamente ocupadas pela sanga da Areia vão além dos 50 metros estabelecidos 

como metragem da sua APP, ao verificar-se a deposição de sedimentos. 

Os perfis 2 e 3 do caderno de mapas, localizados a jusante do perfil 1, 

interceptam somente uma vez a sanga da Areia, demonstrando que neste segmento 

seu comportamento é menos sinuoso. A formação de planossolos háplicos 

eutróficos arênicos continua sendo observada, contudo, restringe-se, no caso do 

perfil 3, a margem direita da sanga. Esta característica pode ser comprovada pelo 

contato que ocorre entre os aluviões holocênicos e os arenitos das formações 

Botucatu e Rosário do Sul. Verifica-se, em especial no perfil 3, a ocorrência de um 

processo de deslocamento da sanga, que migrou do centro da área de planossolo 

para o seu contato com as formações de arenito. Este fator demonstra a fragilidade 

do solo perante a ação da água. 

Os processos erosivos (ravinamentos) identificados na margem esquerda da 

sanga da Areia, os quais estão associados ao processo de arenização, foram 

potencializados pela atividade de pecuária e, atualmente, há tentativas de contenção 

por parte da proprietária da área. Considerando a característica paisagística da área, 

é possível inferir que, com o intuito de preservar a sanga, estas áreas de encosta 

devam ser, também. preservadas a partir da sua inclusão na APP. 

Assim, considerando os dados dos perfis citados, observando as demais 

características mencionadas e tomando por base o mapa 40 do caderno de mapas, 

é possível inferir que, para a área amostral A2, as APPs devam ser definidas 

considerando os seguintes elementos: áreas de planossolo háplico eutrófico arênico 

em toda a sua extensão; encosta arenosa com processos erosivos avançados. Com 

a definição destes parâmetros, a largura da APP neste setor de estudo possui uma 

variação entre 60 m e 860 m. 

 

6.2.3 Área amostral A3 

 

 A área amostral A3, localizada no canal principal do arroio Taquari, abrange 

áreas da zona Z_PC3_24, caracterizada pela “presença de morros e serras baixas 
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em espessos pacotes de arenitos de deposição mista (eólica e fluvial) do planalto da 

campanha 3”, como pode ser verificado nos mapas 24 e 43 do caderno de mapas. 

As características da declividade da área são bastante variadas (de 0% a 45%). 

Contudo, na área percorrida pelo canal principal, a predominância é de áreas planas 

com declividades que variam entre 0% e 20%, como pode ser verificado no mapa 42 

do caderno de mapas, por sua vez, as altitudes da área variam entre ~140 m e ~219 

m, como pode ser observado no mapa 41 do caderno de mapas. 

 No mosaico paisagístico desta área predominam a vegetação arbórea, 

principalmente as matas ciliares, pastagem para pecuária, lavouras, além de 

intensos processos erosivos associados às rampas ancoradas na base dos cerros, 

como pode ser observado nas figuras 6.14 a 6.20. 

 Um fato marcante identificado é a presença de um curso hídrico, de primeira 

ordem, que foi totalmente assoreado e que, atualmente, pode ser considerado como 

uma voçoroca75. Na sua foz, o nível de base do lençol freático verte água na forma 

de uma pequena queda de água, abastecendo outro canal que é afluente direto do 

arroio Taquari. No mapa 43 do caderno de mapas, os processos erosivos ficam 

evidentes, aparecendo na cor branco-azulado. Já nos mapas 41 e 42 do caderno de 

mapas, é possível observar o curso hídrico que foi assoreado, identificado pela linha 

tracejada. 

 Chama atenção, ainda, na análise dos dados históricos, que desde o ano de 

1948, o processo de assoreamento do curso hídrico é perceptível, já com 

significativas dimensões, como pode ser verificado nos mapas 44, 45 e 46 do 

caderno de mapas. No restante do mosaico paisagístico é possível observar que as 

matas ciliares passaram por um processo de incorporação de vegetação florestal, 

principalmente, a partir da segunda metade da década de 1960. 

 

 

 

 
                                                 
75 De acordo com Rosetto, et al. (2008), “as voçorocas podem ser originadas pelo aprofundamento e 
alargamento de ravinas, ou por erosão causada por escoamento subsuperficial, o qual dá origem a 
dutos (pipes). São relativamente permanentes nas encostas. Tem paredes laterais íngremes, em 
geral fundo chato, ocorrendo fluxo de água no seu interior durante os períodos chuvosos. Ao 
aprofundarem seus canais, as voçorocas atingem o lençol freático. Constituem um processo de 
erosão acelerada e de instabilidade nas paisagens”. Pelos indícios encontrados, a condição inicial 
para a formação da voçoroca se deu em função da presença de areia que, em função da circulação 
da água, mobilizou este material para o canal, provocando o seu assoreamento. 



168 
 

 

Figura 6.14 – Vista panorâmica da área amostral A3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014) 
Em primeiro plano, campo nativo; em segundo plano, afluente do arroio Taquari, com mata ciliar; em 
terceiro plano, área de pastagem para pecuária; em quarto plano, arroio Taquari com mata ciliar e 
áreas adjacentes com remanescentes de mata nativa; em quinto plano, área em processo de 
arenização em meia encosta e plantio de eucalipto. 
 
Figura 6.15 – Vista parcial da área amostral A3 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014) 
Em primeiro plano, área de campo nativo associado à rampa de um cerro, com a presença de 
processo de arenização e ravinamento; em segundo plano, afluente do arroio Taquari, com presença 
de mata ciliar; em terceiro plano, áreas de lavoura e pastagem. 
 
Figura 6.16 – Vista panorâmica da foz do antigo arroio, assoreado e transformado 

em voçoroca 

 
Fotografia de Sidnei Luíis Bohn Gass (14.06.2014) 
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Figura 6.17 – Vista interna do arroio assoreado e transformado em voçoroca 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014) 
 

Figura 6.18 – Margem erosiva e deposição de sedimentos no arroio Taquari 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014) 
Em primeiro plano, área com deposição de seixos, demonstrando a competência de transporte do 
arroio Taquari. 
 

 As APPs desta área amostral, se observado o mapa 43 do caderno de 

mapas, apresentam uma composição variada, que vai desde áreas com densa 

cobertura de mata ciliar, identificadas pelas manchas rugosas em vermelho, até 

outras com pastagem ou cultivos, em tons alaranjados, ou áreas preparadas para o 
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cultivo, em tons azulados. Estas características da paisagem das APPs estão 

associadas à própria possibilidade de uso por elas apresentadas. A ocorrência do 

extravasamento do arroio Taquari, a declividade do terreno e a potencialidade de 

uso do solo em função da sua fertilidade, são alguns fatores que podem determinar 

tais características. 

 

Figura 6.19 – Conexão da voçoroca com o afluente do arroio Taquari 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014) 
 

Com o intuito de auxiliar no processo de definição das APPs da sua área 

ciliar, foi elaborado um perfil transversal, o qual está identificado no mapa 43 do 

caderno de mapas. O levantamento dos dados a campo para a elaboração do perfil 

seguiu os mesmos procedimentos adotados para os perfis da área amostral A276. 

Para a sua apresentação, o perfil foi dividido em quatro segmentos, como pode ser 

verificado nos perfis 4, 5, 6 e 7 do caderno de mapas, permitindo assim a 

representação dos detalhes encontrados a campo. Nesta área amostral foram 

utilizadas, também, as imagens do satélite WorldView-2, já descritas na área 

amostral A2. 

                                                 
76 Para o perfil desta área foi utilizado o MobileMapper 6 e seus dados foram pós-processados com 
as estações da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos sistemas GNSS de Santa Maria e 
Alegrete. 
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Figura 6.20 – Visão panorâmica da área do curso hídrico assoreado e transformado em voçoroca 

 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (14.06.2014) 
Em primeiro plano, área com campo nativo, entremeado de matacões e presença de ravinas. Na margem esquerda da fotografia superior é possível observar a mata ciliar no entorno do afluente do arroio Taquari e mais ao fundo a 
mesma condição no próprio arroio Taquari. Na metade superior direita da fotografia inferior, antes das áreas de mata, são perceptíveis áreas de uso agrícola, atividade que se torna possível em função das baixas declividades. 
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A partir dos dados disponíveis, verifica-se que o perfil traçado sobre a área 

amostral encontra-se encaixado num vale, abrangendo áreas que variam de 0% a 

45% de declividade, auxiliando na delimitação dos parâmetros que se busca com a 

presente pesquisa. Assim, observando o perfil traçado e as informações das 

imagens de satélite, infere-se que o ponto de partida para a delimitação das APPs 

tanto no arroio Taquari como em seu afluente, seja uma linha paralela, distante 100 

metros de cada margem. Esta distância foi definida considerando a mata ciliar 

existente e as características da paisagem identificadas em campo. 

Além desta delimitação inicial, devem ser inseridas as áreas potencialmente 

frágeis que, no caso desta área amostral, são as áreas em processo de arenização, 

ravinamento e as voçorocas, para que estes processos possam ser minimizados, 

através de projetos de recuperação, com o intuito de preservar não somente os 

cursos hídricos, mas também a totalidade da paisagem local. Como os processos de 

arenização estão associados aos cerros, a sua linha de cumeada deve ser 

considerada como o limite da APP. 

No mapa 47 do caderno de mapas, é representada a delimitação proposta 

para as APPs da área amostral A3. 

 

6.2.4 Área amostral A4 

 

 A área amostral A4, localizada no canal principal do arroio Taquari-Miracatu, 

abrange áreas da zona Z_PC3_24, caracterizada pela “presença de morros e serras 

baixas em espessos pacotes de arenitos de deposição mista (eólica e fluvial) do 

planalto da campanha 3”, como pode ser verificado nos mapas 24 e 50 do caderno 

de mapas. As características da declividade são bastante variadas (de 0% a 45%). 

Contudo, na planície percorrida pelo canal principal, a predominância é de 

superfícies planas com declividades que variam entre 0% e 20%, como pode ser 

verificado no mapa 49 do caderno de mapas. A altimetria varia entre ~98 m e ~149 

m, como pode ser verificado no mapa 48 do caderno de mapas. 

 A paisagem mostra-se bastante diversificada. As práticas agrícolas com o uso 

de lavouras temporárias e a pecuária são predominantes. Ao longo do arroio 

Taquari-Miracatu, observa-se a presença de mata ciliar, bem como, de vários 

depósitos de sedimentos, em especial areia, depositados nos períodos de cheias do 

arroio, como pode ser verificado nas figuras 6.21 a 6.25 e no mapa 50 do caderno 
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de mapas. No mapa indicado é possível verificar que há depósitos de sedimentos 

para além dos limites legais estabelecidos como APP, indicando que a área 

efetivamente ocupada pelo arroio é maior, respaldando a necessidade da revisão 

dos limites estabelecidos. 

 

Figura 6.21 – Vista panorâmica da área amostral A4 

 
Fotografia de Cristian Valenti Schenk (26.01.2014) 
 

Figura 6.22 – Vista panorâmica da área amostral A4 

 

 
Fotografia de Cristian Valenti Schenk (26.01.2014) 
Junto à ponte são observados bancos de areia, resultantes da interferência da sua estrutura sobre a 
dinâmica do arroio. No entorno do arroio observa-se a presença de mata ciliar e, sob o aspecto do 
uso do solo, a área de pecuária. 
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Figura 6.23 – Vista panorâmica da área amostral A4 

 
Fotografia de Cristian Valenti Schenk (26.01.2014) 
Vista panorâmica da área amostral A4. É possível observar o arroio Taquari-Miracatu e a vegetação 
ciliar em seu entorno. Em primeiro plano, processos erosivos iniciais. Sob o aspecto do uso do solo, 
podem ser observadas áreas de pastagem e lavouras temporárias. 
 

Figura 6.24 – Bancos de acumulação de sedimentos junto à ponte do arroio Taquari-

Miracatu 

 
Fotografia de Cristian Valenti Schenk (26.01.2014) 
Bancos de areia depositados pelos processos de cheia sazonal em área ciliar do arroio Taquari-
Miracatu. 
 

 Os dados históricos das fotografias aéreas dos anos de 1964 e 1975, 

representados nos mapas 51 e 52 do caderno de mapas, mostram que sob o 

aspecto das alterações da paisagem, neste período de 50 anos, houve poucas 

mudanças que possam ser perceptíveis pelos documentos apresentados. 
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 Fica evidente, observando-se o mapa 49 do caderno de mapas, que nesta 

área amostral o arroio Taquari-Miracatu percorre uma significativa planície, fato que 

deverá ser considerado quando do estabelecimento dos parâmetros para a 

delimitação das APPs. 

 

Figura 6.25 – Bancos de areia no arroio Taquari-Miracatu 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (29.01.2013) 
Bancos de areia formados no leito do arroio Taquari-Miracatu, resultantes da influência da estrutura 
da ponte de concreto. 
 

 A estrutura apresentada por esta área amostral permite inferir que a APP, 

conforme legislação vigente, é insuficiente para a preservação do arroio Taquari-

Miracatu. As observações em campo permitiram a constatação de que uma 

metragem que se aproxime de 100 metros de largura para cada lado do curso 

hídrico, englobaria boa parte dos elementos da paisagem que interferem de alguma 

forma ou que sofrem interferência do arroio, como as planícies de inundação e as 

áreas de deposição de sedimentos por ocasião das cheias sazonais. 

 Verifica-se a presença de alguns banhados que estão interligados com o 

arroio, os quais devem ser incluídos na sua faixa de preservação. Assim, para a 

área amostral A4, a proposta de delimitação das APPs das matas ciliares, é a 

representada pelo mapa 53 do caderno de mapas. 
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6.2.5 Área amostral A5 

 

 A área amostral A5, localizada no canal principal do arroio Taquari-Miracatu, 

abrange as zonas Z_PC3_1, caracterizada pela presença de “planícies fluviais ou 

fluvio-lacustres em ambientes de planície aluvionar recente, do planalto da 

campanha 3”, Z_PC3_18, caracterizada pela presença de “colinas dissecadas e 

morros baixos em espessos pacotes de arenito de deposição eólica do planalto da 

campanha 3”, e Z_PC3_44, caracterizada pela presença de “colinas dissecadas e 

morros baixos em predomínios de basalto, do planalto da campanha 3”, como pode 

ser verificado nos mapas 24 e 56 do caderno de mapas. 

 Analisando as características das zonas propostas e comparando as mesmas 

com a imagem do satélite RapidEye, em composição colorida 543 em RGB, 

disponível no mapa 56 do caderno de mapas, é possível distinguir as zonas que 

compõem a área amostral como demonstrado no mapa mencionado. As superfícies 

de contato entre as planícies aluvionares fluviais e as áreas de predominância de 

substrato basáltico, ficam bastante evidentes, representando, inclusive, as 

diferenças de uso que ocorrem: pecuária e lavoura temporária, respectivamente. As 

figuras 6.26 a 6.29 representam algumas dessas características paisagísticas. 

 O mapa 54 do caderno de mapas, que contém o modelo digital de elevação 

do terreno representa as altitudes, que variam de ~72 m a ~107 m, uma delimitação 

muito parecida com aquela apresentada no mapa anterior, auxiliando assim, na 

compreensão da dinâmica da área. Sob o aspecto da declividade, o mapa 55 do 

caderno de mapas demonstra a predominância, no entorno do arroio Taquari-

Miracatu, de declividades inferiores a 3% e no restante da área uma predominância 

que varia de 3% a 8%, com a ocorrência de alguns nichos que podem chegar a 20% 

de declividade, os quais estão associados à presença do substrato basáltico. 

 Por sua vez, o mapa 57 do caderno de mapas, que contém o recorte de uma 

fotografia aérea do ano de 1975 demonstra, se comparada com a imagem de 

satélite do ano de 2013, que o mosaico paisagístico se manteve sem muitas 

alterações, especialmente no que tange as matas ciliares. 
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Figura 6.26 – Arroio Taquari-Miracatu a jusante da ponte na rodovia BR-377 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (06.04.2012) 
Vegetação ciliar nas margens do arroio Taquari-Miracatu. 
 

Figura 6.27 – Arroio Taquari-Miracatu 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.06.2014) 
Presença de grandes volumes de deposição de areia nas margens, resultado dos períodos 
recorrentes de cheia do arroio. 
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Figura 6.28 – Áreas de pecuária na área amostral A5 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.06.2014) 
 

Figura 6.29 – Áreas de pecuária e lavoura na área amostral A5 

 
Fotografia de Sidnei Luís Bohn Gass (16.06.2014) 
 

 Sob o aspecto das APPs, é possível verificar que, considerando o marco 

jurídico em vigor, a quase totalidade está coberta com mata ciliar e, em alguns 

casos, há fragmentos que se estendem, para além dos 50 metros exigidos pela 

legislação, como demonstrado no mapa 56 do caderno de mapas. 

 A presença de planícies fluviais ou fluvio-lacustres, se associada aos dados 

de declividade, permite verificar que estas ficam abaixo dos 3% na maioria dos 

casos. Fica evidente, analisando os dados geológicos do mapa 25 do caderno de 

mapas e a imagem de satélite com a proposta de zoneamento (mapa 56 do caderno 

de mapas), que a área de contato entre a formação Serra Geral (Z_PC3_44) e a 
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formação Botucatu (Z_PC3_1), representa um elemento que deve ser considerado 

na definição das APPs. 

 A comprovação de tal fato é possível pela análise da imagem de satélite 

Landsat 5, de 14 de dezembro de 2009, a qual pode ser visualizada através do 

mapa 59 do caderno de mapas. O mês de novembro de 2009 foi um mês com 

significativo acumulo de precipitações, ultrapassando os 400 mm, conforme série 

histórica organizada por Sanches (2013) a partir dos dados da Agência Nacional de 

Águas. Estes volumes de chuva ocorreram num intervalo de tempo de 10 dias. Este 

fator desencadeou processos de inundação em grande parte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

 Comparando a imagem de satélite do mês de dezembro com uma imagem do 

mês de outubro de 2009 (mapa 58 do caderno de mapas), é possível perceber que 

os grandes acúmulos de chuva deixaram suas marcas na paisagem. Na imagem do 

mês de outubro, é perceptível no arroio Taquari-Miracatu, uma faixa marginal de 

mata ciliar, associada ao dique marginal e, em especial na sua margem direita, sua 

planície fluvial. Por sua vez, na imagem do mês de dezembro, verifica-se a presença 

de uma cicatriz deixada pelo trabalho da água durante a inundação. Entre o dique 

marginal, com a cobertura ciliar e as áreas mais altas da planície de inundação, há 

uma mancha de tonalidade marrom, a qual pode ser resultado do processo de 

deposição de sedimentos vindos das áreas a montante ou sua vegetação pode ter 

sido carregada para áreas a jusante. Considerando a importância e o papel que 

estas áreas desempenham para o curso hídrico em questão, as áreas de planície 

fluvial devem ser integradas ao grupo dos elementos que definem as APPs em 

áreas com a presença de matas ciliares.  

 Tomando por base os elementos citados, a APP na área amostral A5, pode 

ser delimitada de acordo com a representação que pode ser verificada no mapa 60 

do caderno de mapas. 

 Finalmente, considerando as definições legais das APPs e as propostas 

apresentadas para as áreas amostrais A1, A2, A3, A4 e A5, é possível construir o 

quadro-resumo conforme demonstrado pelo quadro 6.1. 

 Com as definições apresentadas neste último capítulo, foi possível perceber a 

importância de se considerar a dinâmica e a complexidade da paisagem nos 

processos de delimitação das Áreas de Preservação Permanente em regiões 

ciliares, tomando por base as definições apresentadas pelo zoneamento ambiental. 
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Com todo o arcabouço teórico-conceitual e técnico construído ao longo da presente 

pesquisa, que deram suporte a essas definições espaciais apresentadas, torna-se 

possível, apresentar as considerações finais do presente trabalho. 
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Quadro 6.1 – Áreas de Preservação Permanente nas áreas amostrais A1, A2, A3, A4 e A5, de acordo com a legislação vigente e a proposta de delimitação a partir do zoneamento ambiental e dos 

elementos da paisagem 

Área 

amostral 
APP legal APP proposta Justificativa dos parâmetros propostos Variação da largura de acordo com a proposta 

A1 
30 m a partir da margem 

do leito regular 

50 m a partir da margem do leito regular associada a 

reserva legal de cada propriedade, que deve ser 

definida considerando a sua conexão com a APP, 

assegurando assim a formação de corredores 

ecológicos. 

Os 50 metros estão associados às definições apresentadas por diversos 

pesquisadores quando tratam da manutenção da fauna em corredores ecológicos 

(verificar os artigos identificados no Apêndice A). 

A associação das APPs com a Reserva Legal é um elemento citado no texto legal 

do Código Florestal vigente (BRASIL, 2012a), em especial quando trata da 

recomposição das APPs. 

A partir de 50 m, dependendo da posição e forma da 

reserva legal de cada propriedade. 

A2 
50 m a partir da margem 

do leito regular 

Planossolo háplico eutrófico arênico + encosta 

arenosa com processos erosivos avançados. 

As particularidades das características desta área demonstram a importância da 

preservação dos elementos citados que, quando ocorrem, podem ser facilmente 

identificados. 

De 60 m a 860 m 

A3 

50 m a partir da margem 

do leito regular (canal 

principal) e 30 m no 

afluente 

100 m a partir da margem do leito regular + áreas 

potencialmente frágeis (processo de arenização, 

ravinamento  voçorocas). 

O ponto de partida para a definição da APP, ou seja, os 100 metros consideram 

elementos como a presença e manutenção da cobertura florestal, com o intuito de 

manter os corredores ecológicos existentes, a declividade associada à paisagem 

do entorno do curso hídrico (a qual está representada nos perfis 4, 5, 6 e 7 do 

caderno de mapas) e a presença de áreas de inundação. 

As áreas potencialmente frágeis foram incluídas em função da sua conexão com 

as APPs e do efeito que podem causar sobre a manutenção do curso hídrico 

(assoreamento, degradação das margens), caso os processos não sejam 

contidos. 

De 100 m a 660 m 

A4 
50 m a partir da margem 

do leito regular 

100 m a partir da margem do leito regular + as áreas 

de banhado conectadas ao curso hídrico. 

Os 100 metros considerados como ponto de partida para a delimitação das APPs 

nesta área foram definidos a partir da identificação de elementos como: área de 

deposição de sedimentos, cobertura florestal existente e declividade. Por sua vez, 

as áreas de banhado conectadas ao curso hídrico são naturalmente ocupadas 

por este quando dos processos de cheia e vazante, devendo assim ser 

consideradas como um elemento pertencente a APP. 

De 100 m a 1100 m 

A5 
50 m a partir da margem 

do leito regular 
Planícies fluviais do arroio Taquari-Miracatu. 

Nas áreas de contato entre as formações Serra Geral e Botucatu (considerando o 

zoneamento proposto), quando da ocorrência de planícies fluviais ou fluvio-

lacustres, estas possuem declividades que se mantém em torno dos 2%. Estas 

áreas são as que inundam com maior freqüência, conforme demonstrado pelo 

exemplo apresentado, devendo assim ser consideradas como APPs. 

De 100 m a 700 m 

Fonte: elaborado por Gass (2015) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao finalizar a presente pesquisa, é chegado o momento de apresentar 

algumas considerações que, certamente, não responderão a todos os 

questionamentos que se colocam com relação à temática discutida ao longo desta 

tese, e que, desde o seu delineamento inicial, tem demonstrado a sua 

complexidade. Contudo, a lógica construída nas páginas deste documento e as 

considerações aqui apresentadas, têm a pretensão de chamar a atenção para a 

questão das APPs, ao longo dos cursos hídricos num país com as diversidades 

paisagísticas que o Brasil apresenta e que são, infelizmente, desconsideradas na 

construção da legislação ambiental pertinente ao tema. Quer, ainda, demonstrar 

alguns caminhos que podem/devem ser seguidos sob o aspecto das opções de 

planejamento que os governantes podem adotar em seus planos de governo e que 

vão para além de questões meramente economicistas, como se pode observar ao 

longo da história brasileira. 

 Com o intuito de apresentar tais considerações de forma metodológica e 

coerente, as mesmas estão organizadas a partir dos seguintes tópicos: os objetivos 

da tese; o zoneamento ambiental; os dados para o zoneamento ambiental e para a 

delimitação das APPs; a delimitação das APPs nas áreas amostrais; e, as 

perspectivas de pesquisas futuras. 

 

7.1 Os objetivos da tese 

 

O objetivo geral desta tese foi o de estruturar uma metodologia que 

considerasse os elementos da paisagem e do zoneamento ambiental como 

ferramentas para a definição dos parâmetros a serem adotados para a delimitação 

das Áreas de Preservação Permanente (APPs) relacionadas às margens dos cursos 

hídricos. Assim, para possibilitar a sua aplicação, foram selecionadas áreas 

amostrais na bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu. 

 Com base nos referenciais teóricos apresentados foi possível perceber que 

existe na ciência brasileira um arcabouço que dá a sustentação necessária para se 

tratar da questão das APPs, a partir da análise da paisagem e do zoneamento 

ambiental ou ecológico-econômico. Constata-se ainda que, tomando por base o 

caminho metodológico a ser seguido, não só por este estudo, mas também pelas 
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adequações legais necessárias, esta produção científica se conecta com os 

referenciais que podem ser buscados na produção científica internacional clássica 

ou contemporânea, dando assim o suporte para atender o objetivo geral 

apresentado. 

 A apresentação da evolução da legislação ambiental brasileira que trata das 

APPs demonstra que o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771) é um dos principais 

marcos que surgiram no Brasil com relação à preservação ambiental. A 

compreensão deste fato fica clara ao se ouvir o depoimento de Alceo Magnanini77, 

no documentário a Lei da Água, o qual fez parte do corpo técnico que elaborou o 

Código Florestal de 1965 e que relata como se deu a concepção do Código. O que 

não ocorreu, contudo, foi a sua aplicação. Sob este aspecto, Magnanini menciona 

que “ninguém quis colocar o código em prática” (ao se referir a gestores federais, 

estaduais e municipais), além de que “o fato é que nunca foram dados recursos para 

o Serviço Florestal poder trabalhar”. Isto leva a considerar que todo arcabouço legal 

construído posteriormente, em boa parte, surgiu para tentar sanar a não aplicação 

da Lei 4.771 de 1965. Este fato, de certa forma, acabou por tornar a questão 

ambiental cada vez mais complexa e difícil de ser resolvida, considerando os 

interesses particulares ou de grupos representativos que surgem nas discussões 

que são levantadas, como foi apresentado no capítulo 4 desta tese. 

 O zoneamento ambiental, que se tornou o conceito fundamental da presente 

pesquisa, associado ao método de análise da paisagem, demonstram, quando 

aplicados à bacia hidrográfica do arroio Taquari-Miracatu, que a sociedade e os 

órgãos ambientais precisam compreender a dinâmica que ocorre dentro de sua 

compartimentação, para que possam assim compreender a complexidade que é a 

delimitação das APPs, vistas para além de um parâmetro métrico. É necessário 

compreender que um curso hídrico não pode ser visto a partir de cada propriedade 

rural, mas sim, a partir da sua integralidade, ou seja, a partir de uma visão de gestão 

integrada, a qual está ligada às opções de planejamento adotadas no Brasil. 

Estes elementos levam a inferir que a primeira lição que precisa ser 

executada e aplicada e a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico 

integrado do território nacional, o qual deverá dar o suporte necessário às demais 

políticas públicas do desenvolvimento brasileiro. A palavra “integrado” deve ser 

                                                 
77 Alceu Magnanini é Engenheiro Agrônomo e ex-funcionário do Serviço Florestal Brasileiro. 
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compreendida sob o aspecto metodológico a ser seguido e não sob os elementos a 

serem tratados de forma igualitária para todo o território nacional. Este é um 

equivoco no qual os processos de planejamento não podem mais cair. A 

metodologia deve ser única, mas resguardadas as particularidades locais. 

 A partir da proposição do Zoneamento Ambiental da bacia hidrográfica em 

questão, foram definidas áreas amostrais com o intuito de demonstrar como este 

zoneamento pode dar suporte para a definição das APPs. Com este suporte e com 

as definições as quais se chegou em cada área amostral, foi possível propor um 

método de avaliação que permite definir os parâmetros, a partir dos quais as APPs 

devam ser delimitadas, considerando as peculiaridades de cada área, sobretudo, as 

do bioma Pampa, na qual se localiza a área de estudo. 

 Ao se tratar do método, é necessário salientar que este é, de certa forma, 

subjetivo, ou seja, é necessário que a sociedade se aproprie do conhecimento 

referente ao conceito de paisagem e sua aplicação, além das implicações do 

zoneamento ambiental ou ecológico-econômico. A partir desta apropriação é que se 

terá a possibilidade de demonstrar à sociedade a importância da preservação e/ou 

da conservação de determinadas áreas. 

 

7.2 O zoneamento ambiental 

 

 No transcurso da tese, o conceito aplicado na busca do método foi o de 

zoneamento ambiental. Nas definições legais e teóricas, há uma sobreposição entre 

este conceito e o de zoneamento ecológico-econômico, o que fez com que os 

mesmos fossem tratados como sinônimos. 

Com relação ao zoneamento, cabe salientar que é necessário, apenas, o 

cumprimento do decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, que estabelece os 

critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil, regulamentando o 

inciso II, do Art. 9º, da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que institui a 

Política Nacional do Meio Ambiente. Ou seja, a regulamentação do Zoneamento 

Ecológico-Econômico ocorreu 21 anos após a sua definição em lei e hoje, 34 anos 

após esta definição, ela, ainda, não foi implementada. 

 Em 2012, com a sanção da Lei 12.651, mais uma vez o zoneamento 

ecológico-econômico é citado como elemento fundamental para a aplicação da 

legislação ambiental. Neste sentido, é possível questionar: qual o prazo para o 
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zoneamento ecológico-econômico nacional ser efetivamente implementado? O 

código florestal foi aprovado há três anos e nos dois anos restantes para a 

efetivação do CAR há tempo hábil para as atividades necessárias a sua elaboração? 

 No capítulo 5 desta tese foi realizado um exercício com relação à compilação 

de dados para a caracterização de áreas, partindo da região hidrográfica do Uruguai, 

passando para a bacia hidrográfica do rio Ibicuí, até chegar à bacia hidrográfica do 

arroio Taquari-Miracatu. Estas compartimentações foram denominadas, 

respectivamente, de primeiro nível taxonômico, segundo nível taxonômico e terceiro 

nível taxonômico, buscando definir assim os níveis de análise com os quais se 

trabalhou. 

 Foi possível perceber, neste capítulo, que é necessário estabelecer uma 

delimitação territorial intra-estadual para a realização do zoneamento ecológico-

econômico. Considerando que as informações de base a serem utilizadas para a 

sua realização são de cunho natural/ambiental, sugere-se que esta delimitação seja 

feita a partir das bacias hidrográficas. Contudo, qual a dimensão destas bacias? No 

caso do Rio Grande do Sul, é possível trabalhar com as regiões hidrográficas? A 

delimitação dos comitês de gerenciamento é factível para a aplicação do 

zoneamento? 

 Pelos resultados obtidos foi possível perceber que os comitês de 

gerenciamento das bacias são unidades muito grandes e não permitem uma 

aplicação efetiva de um zoneamento que possa ser cumprido de forma prática. 

Tomando como exemplo o caso da bacia hidrográfica do rio Ibicuí, a qual conta com 

uma área de aproximadamente 31.000 km², entende-se que esta devesse ser uma 

agência de águas que, por sua vez, devesse ser subdividida em bacias não tão 

pequenas quanto a do arroio Taquari-Miracatu, utilizada como laboratório na 

presente tese, mas em dimensões que possam envolver a comunidade de forma 

que esta possa participar de forma ativa na gestão do seu território a partir do 

zoneamento elaborado. 

 

7.3 Os dados para o zoneamento ambiental e para a delimitação das APPs 

 

 Para a estruturação dos capítulos 5 e 6 foi elaborada a pesquisa e a 

organização de dados cartográficos com o intuito de compilar o que há disponível 

sobre os taxa definidos para a análise. O resultado gerou um agrupamento de dados 



186 
 

 

que, ressalvadas as questões escalares, podem ser considerados fundamentais 

para a elaboração do zoneamento ambiental do estado do RS. 

 Há uma falsa impressão de que os dados disponíveis, gerados por diferentes 

pesquisas, instituições ou até mesmo empresas privadas, não são bons o suficiente 

para o suporte necessário a determinados trabalhos. Esta impressão leva a grandes 

retrabalhos e geração de novos dados que, a certo ponto, sob o aspecto técnico, 

podem ser menos precisos do que aqueles que já estão disponíveis. Certamente, os 

dados precisam ser avaliados para que possam ser validados para a geração de 

novos produtos, mas, não podem ser descartados sem que tal avaliação seja feita. 

 Neste sentido, há dois trabalhos que merecem destaque: a delimitação das 

chamadas Unidades da Paisagem Natural, definidas pela FEPAM para o 

zoneamento da silvicultura no RS, e o macrozoneamento do estado elaborado por 

Guasselli, et al. (2008), Com alguns refinamentos, em especial escalares, estes 

estudos podem ser tomados como ponto de referência para a elaboração do 

zoneamento ecológico-econômico do estado, considerando as temáticas por eles 

abordados. 

 Quando da elaboração dos planos de bacia hidrográfica, para os comitês de 

gerenciamento, muitos dados cartográficos foram gerados e compilados. Contudo, 

para a maioria dos comitês estes dados não estão disponíveis e nem os próprios 

comitês tem acesso aos mesmos, ficando sob a guarda das empresas consultoras 

que os elaboraram. Estes dados foram gerados com dinheiro público, portanto, 

pertencem à sociedade e devem ser integrados a uma base de dados que dê o 

suporte necessário ao zoneamento. 

 O estado possui uma carência de bases de dados cartográficos de detalhe 

(em escalas maiores do que 1:25.000), para elaborar instrumentos e planos de 

gestão ambiental e territorial, em nível de propriedades rurais, ou, sob o aspecto da 

análise da paisagem. Neste sentido, as imagens adquiridas pelo Governo Federal 

para subsidiar a realização do CAR, que são imagens da constelação de satélites 

RapidEye, com 5 metros de resolução espacial, são um importante instrumento a ser 

utilizado. 

 Os dados de radar da missão SRTM, que se constituem num MDE da 

superfície terrestre, os quais estão disponíveis no USGS com resolução de 30 

metros ou aqueles processados pelo projeto Topodata, do INPE, que apresentam a 

mesma resolução, mas já foram processados com o intuito de disponibilizar dados 
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de declividade entre outros, são um instrumento essencial na estruturação de uma 

base de dados. Por mais que se tenha percebido que no detalhamento do quarto 

nível taxonômico da presente pesquisa estes dados não podem ser cruzados com 

os dados das imagens de satélite, eles permitem um conhecimento razoável sob o 

aspecto morfológico, que auxilia na resolução de várias questões, quando 

comparados com outros. 

 Com relação ao uso e cobertura da terra, a opção da presente pesquisa foi a 

de não realizar um novo mapeamento desta temática, utilizando assim os dados 

disponibilizados pelo IBGE (IBGE, 2009), considerando que os mesmos foram 

elaborados levando em consideração as determinações legais com relação a escala, 

para que possam atender ao Zoneamento Ecológico-Econômico do estado. Com 

relação a estes dados cabe mencionar que a sua classificação taxonômica do uso e 

cobertura da terra é complexa e em diversos casos pouco representativa quanto à 

realidade de determinadas áreas nos diferentes taxa analisados durante a presente 

pesquisa. Neste sentido, sugere-se que o IBGE adapte a metodologia de 

mapeamento, considerando, para o bioma Pampa, os dados elaborados por 

Hasenack (2007), no âmbito do projeto PROBIO e Cordeiro & Hasenack (2009), ao 

tratarem da cobertura vegetal atual do Rio Grande do Sul. 

 Para as áreas amostrais A2 e A3, foram utilizadas imagens do satélite 

WorldView-2, com resolução espacial de 2 metros para as bandas multiespectrais e 

0,5 metros para a banda pancromática. Eles demonstram que sob o aspecto do 

refinamento do zoneamento proposto e da delimitação das APPs, o seu uso 

potencializa o detalhamento das feições. Isto pode ser verificado em especial nas 

áreas em que ocorre uma maior cobertura de mata ciliar, aonde a resolução espacial 

auxilia na definição dos cursos hídricos, além de sua resolução espectral, que 

permite um maior número de composições coloridas, auxiliando na identificação de 

feições do terreno. 

 Cabe mencionar, com relação às imagens da constelação RapidEye 

adquiridas pelo Governo Federal para o sistema do CAR, que estas estão 

disponíveis aos usuários que realizam os cadastro no CAR, em composição colorida 

123, ou seja, em cores reais ou naturais. Utilizando as imagens nativas disponíveis 

no geocatálogo do Ministério do Meio Ambiente, no qual se tem acesso as bandas 

individualizadas, foi possível verificar que em alguns casos esta não é a melhor 

composição para a identificação de feições quando do cadastramento de um imóvel 
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no CAR. Nos mapas elaborados para as áreas amostrais desta tese, foi utilizada, 

também, a composição colorida 543, a partir da qual a interpretação visual da 

imagem foi facilitada em função do contraste proporcionado pela composição. 

 Assim, o investimento do Governo Federal pode ser potencializado, 

disponibilizando dentro do próprio sistema do CAR a possibilidade de acesso a 

outras composições coloridas com o intuito de auxiliar no processo de 

cadastramento dos imóveis rurais no CAR. 

 No início de 2015, o Governo Federal colocou a disposição dos órgãos 

públicos uma carta de registro de preços para a aquisição de imagens de satélite de 

até 0,5 metros de resolução espacial. Esta carta pode ser vista como uma 

possibilidade de aquisição de imagens de satélite de alta resolução a baixos custos, 

oportunidade que deve ser avaliada pelos gestores como uma possibilidade para 

potencializar as suas atividades. A comunidade científica e a sociedade em geral 

estão, também, à espera da liberação das imagens do satélite CBERS-4, que serão 

gratuitas. Este satélite oferecerá imagens com resoluções que variam de 5 metros a 

80 metros. 

 Ainda, com relação aos dados, vale ressaltar que há no Brasil hoje dois 

sistemas que tratam das propriedades rurais: o SIGEF, Sistema de Gestão 

Fundiária, que trata do georreferenciamento dos imóveis rurais e que tem como 

preocupação fundamental a consolidação da poligonal da propriedade, ou seja, os 

seus limites; o SICAR, Sistema de Cadastro Ambiental Rural, que tem por finalidade 

a regularização ambiental dos imóveis rurais. Neste sentido, há que se questionar 

por que estes sistemas não estão integrados, compondo um verdadeiro sistema de 

gestão territorial brasileiro? Entende-se que ocorrerão incongruências legais com a 

dissociação da gestão de tais informações, visto que de ambos os sistemas haverá 

implicações cartoriais, averbadas no registro de imóveis, e que poderão prejudicar 

os proprietários ou possuidores. 

 Sob o aspecto do zoneamento, a integração dos dados do SIGEF e do CAR 

permitiria, também, a sua avaliação dentro das bases de dados do próprio 

zoneamento, definindo assim atividades efetivas de um modelo de gestão a ser 

adotado. 
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7.4 A delimitação das APPs nas áreas amostrais 

 

 O zoneamento ambiental proposto no final do capítulo 5 foi o ponto de partida 

para a delimitação das APPs no entorno dos cursos hídricos, apresentada no 

capítulo 6. Como já mencionado anteriormente, o zoneamento ambiental é o 

instrumento que tem o potencial de demonstrar uma leitura que apresenta a 

sistematização dos condicionantes e das potencialidades de um determinado 

espaço geográfico. Assim, é a partir desta leitura que se podem apresentar 

elementos que permitem delimitar as APPs a partir da composição de sua paisagem. 

 Trabalhar dentro dos limites de uma bacia hidrográfica demonstrou que os 

parâmetros para as APPs não podem ser únicos para a bacia como um todo. É 

necessário considerar o comportamento da paisagem para que se possa chegar às 

definições apresentadas ao final do capítulo 6. 

 Assim, vale ressaltar que os elementos da paisagem que merecem destaque 

nesta delimitação são a composição do solo, as características morfométricas, as 

planícies fluviais ou aluviais, os banhados, a composição vegetal e os usos do solo. 

A partir da consideração destes elementos é possível delimitar uma faixa marginal 

aos cursos hídricos que tenham a função de preservá-los. 

 Há que se considerar, contudo, que em alguns casos é possível adotar-se 

processos de conservação, permitindo o uso de determinadas áreas mediante à 

adoção de certas medidas conservacionistas. Este fato vai de encontro aos estudos 

listados no apêndice A desta tese. 

 

7.5 Perspectivas 

 

 A pesquisa realizada e a estrutura da tese aqui apresentada mostram vários 

caminhos que precisam ainda ser explorados. 

1. Foi possível demonstrar que o zoneamento ambiental é um caminho que 

pode levar a definição das APPs, a partir dos elementos constituintes da 

paisagem. O uso de dados cartográficos tratados em SIG é a ferramenta 

que permite tais definições. Contudo, é necessário construir um caminho 

metodológico e técnico que prepare os dados para que estes possam ser 

utilizados para a definição do zoneamento do estado do Rio Grande do 

Sul, dos demais estados da federação e do território nacional, visto que as 
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legislações de referência são federais e precisam ser avaliadas e 

consolidadas nesta esfera. 

2. Nesta pesquisa não foram considerados os dados socioeconômicos, os 

quais devem ser tratados a partir dos setores censitários, menor esfera de 

levantamento da metodologia adotada pelo IBGE. A incorporação destes 

dados no zoneamento ecológico-econômico permitirá a avaliação das 

condições socioeconômicas da população residente nos limites territoriais 

a serem considerados, além das características produtivas expressas nos 

dados dos censos agropecuários. 

3. A partir do levantamento científico apresentado, que demonstra o caminho 

que a ciência brasileira tem tomado ao tratar das APPs, é importante 

salientar que estas áreas devem ser consideradas num processo de 

conjugação de esforços científicos que demonstrem a sua importância, a 

partir de estudos integrados como, por exemplo, a definição de uma das 

áreas amostrais utilizadas na presente pesquisa como laboratório para 

estudos de biodiversidade, valoração dos serviços ambientais, 

funcionamento dos ecossistemas, indicadores paisagísticos em ecologia 

da paisagem, entre outras temáticas identificadas e que são entre si 

complementares. 

 Assim, entende-se que o resultado da presente pesquisa conseguiu 

demonstrar que o zoneamento ambiental ou ecológico-econômico é um caminho 

para a definição de parâmetros para a delimitação das APPs no entorno dos cursos 

hídricos. Ressalta-se, contudo, que sua efetividade está nas análises e aplicações 

que considerem as grandes escalas de análise da paisagem, nas quais suas 

diferenças são mais perceptíveis. 
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APÊNDICE A – Levantamento de artigos científicos relacionados à temática da 

tese 

 

 Neste documento apresenta-se o resultado do levantamento realizado no 

portal SciELO78, por se considerar que neste repositório há um significativo número 

de periódicos científicos eletrônicos disponíveis, além da consulta à Revista 

Brasileira de Geomorfologia, com o intuito de buscar referências que pudessem 

subsidiar a definição dos parâmetros pretendidos com a presente pesquisa. 

Entende-se que a seleção realizada não abrange a totalidade dos periódicos 

científicos, contudo, apresenta uma amostragem representativa da produção 

científica brasileira. 

 No portal SciELO, a pesquisa foi realizada na coleção da biblioteca, na base 

de dados article. Utilizaram-se 5 chaves de pesquisa com um conjunto de palavras-

chave selecionadas como pode ser verificado na tabela 1. 

 Avaliando a quantificação apresentada percebe-se que na totalidade dos 

artigos localizados apenas 19,23% referem-se às Áreas de Preservação 

Permanente e ao Código Florestal. Chama ainda atenção o número de artigos 

relacionados à palavra-chave Floodplain79, para os quais é merecida uma ressalva. 

Boa parte dos artigos localizados por esta chave de pesquisa refere-se à ictiofauna e 

ao monitoramento de espécies, ou seja, são produções científicas oriundas, na sua 

grande maioria, das ciências biológicas e que não são de interesse direto para a 

presente pesquisa. 

 Após a realização da segunda seleção, que resultou num total de 47 artigos 

selecionados, ou seja, 8,00% do total identificado pelas chaves de pesquisa, foram 

identificados 46,80% dos artigos relacionados às APPs e ao Código Florestal. 

Contudo, a análise dos artigos selecionados pouco contribuiu no sentido de apontar 

                                                 
78 “A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange uma 
coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. A SciELO é o resultado de um projeto de 
pesquisa da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com 
a BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. A partir de 
2002, o Projeto conta com o apoio do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. O Projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma metodologia comum para a 
preparação, armazenamento, disseminação e avaliação da produção científica em formato eletrônico. 
Com o avanço das atividades do projeto, novos títulos de periódicos estão sendo incorporados à 
coleção da biblioteca.” (www.scielo.br, acessado em 19 de fev. de 2013. 
79 Planície de inundação. 
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elementos da paisagem que pudessem efetivamente ser integrados no processo de 

delimitação das APPs em áreas ciliares. 

 As referências mais representativas foram localizadas na Revista Brasileira de 

Geomorfologia. Tais referências estão associadas, em grande parte, às discussões 

relacionadas às feições morfológicas e a morfotectônica. Contudo, apresentam 

referenciais que podem ser adotados em alguns casos ao se tratar das APPs de 

áreas ciliares. 

Entende-se, contudo, que o banco de referências aqui apresentado poderá 

subsidiar outras pesquisas relacionadas as temáticas utilizadas como chaves de 

pesquisa. 

 São apresentadas na sequência deste documento, as listagens com as 

referências dos artigos que foram organizados para compor o banco de dados da 

presente pesquisa. Cada artigo recebeu um código com o qual foi armazenado para 

posterior localização e análise. 

 

Tabela 1 – Resultado da busca por artigos científicos que tratam da temática Áreas 

de Preservação Permanente ou temas correlatos, disponíveis na 

biblioteca SciELO e na Revista Brasileira de Geomorfologia 

Chave de pesquisa 

Data da 

primeira 

pesquisa e 

atualizações 

Nº de 

artigos 

resultantes 

da pesquisa 

Nº de artigos 

considerados 

na primeira 

seleção (1) 

Nº de artigos 

considerados 

na segunda 

seleção (2) 

Tot. % Tot. % Tot. % 

Total 588 100 140 23,81 47 8,00 

SciELO 

Áreas de Preservação 

Permanente [Todos os índices] or 

APP [Todos os índices] or Código 

Florestal [Todos os índices] 

16.09.2011 

18.02.2013 

02.08.2015 

110 18,72 44 31,42 21 44,68 

Mata Ciliar [Todos os índices] or 

Mata Ripária [Todos os índices] 

or Floresta Galeria [Todos os 

índices] 

12.09.2011 

30.04.2012 

18.02.2013 

02.08.2015 

59 10,03 34 24,28 6 12,77 

Matas Ciliares [Todos os índices] 

or Florestas Galeria [Todos os 

índices] 

28.09.2011 

18.02.2013 
5 0,85 4 2,86 3 6,39 
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Dique Marginal [Todos os 

índices] or Planície de Inundação 

[Todos os índices] or Planícies de 

Inundação [Todos os índices] 

18.02.2013 

02.08.2015 
48 8,16 17 12,14 1 2,12 

Floodplain [Todos os índices] 30.04.2012 

18.02.2013 

02.08.2015 

354 60,20 31 22,14 13 27,66 

Revista Brasileira de Geomorfologia 

APP 02.08.2015 3 0,51 3 2,17 1 2,12 

Planície de inundação 02.08.2015 9 1,53 7 4,99 2 4,24 

(1) Seleção realizada pela análise do título do artigo científico. 

(2) Seleção realizada pela leitura do resumo/abstract e dos resultados apresentados pelo artigo. 

Fonte: elaborado por Gass (2015) 

 

Pesquisa 001 
Repositório SciELO Brasil – www.scielo.br 
Data da pesquisa 16.09.2011 
Base de dados Article 

Chave de pesquisa 
Áreas de Preservação Permanente [Todos os 
índices] or APP [Todos os índices] or Código 

Florestal [Todos os índices] 
Referências encontradas 54 
Referências extraídas na primeira seleção, 
considerando a temática apresentada pelo título 
do artigo 

26 

 
Referência Código 

NOWATZKI, Alexei; SANTOS, Leonardo José Cordeiro  e  PAULA, Eduardo Vedor de. 
Utilização do Sig na delimitação das áreas de preservação permanente (APP's) na 
Bacia do Rio Sagrado (Morretes/PR). Soc. nat. (Online) [online]. 2010, vol.22, n.1, pp. 
107-120. ISSN 1982-4513. 

001.pdf 

MARCHIORO, Eberval et al. Aplicação do Código Florestal Brasileiro como subsídio 
para o planejamento ambiental: um estudo de caso na região noroeste do estado 
do Rio de Janeiro. Soc. nat. (Online) [online]. 2010, vol.22, n.1, pp. 11-21. ISSN 1982-
4513. 

002.pdf 

MASCARENHAS, Luciane Martins de Araújo; FERREIRA, Manuel Eduardo  e  
FERREIRA, Laerte Guimarães. Sensoriamento remoto como instrumento de controle 
e proteção ambiental: análise da cobertura vegetal remanescente na Bacia do Rio 
Araguaia. Soc. nat. (Online) [online]. 2009, vol.21, n.1, pp. 5-18. ISSN 1982-4513. 

003.pdf 

OLIVEIRA, Paulo Tarso Sanches de et al. Geoprocessamento como ferramenta no 
licenciamento ambiental de postos de combustíveis. Soc. nat. (Online) [online]. 2008, 
vol.20, n.1, pp. 86-99. ISSN 1982-4513. 

004.pdf 

KLUCK, Cirlene; REFOSCO, Julio César; CAGLIONI, Eder  e  ARMENIO, Guilherme de 
Almeida. Impacto na economia das propriedades bananicultoras em Luís Alves-SC, 
em função da implementação das áreas de preservação permanente. Rev. Árvore 
[online]. 2011, vol.35, n.3, suppl.1, pp. 707-716. ISSN 0100-6762. 

005.pdf 

SALAMENE, Samara et al. Estratificação e caracterização ambiental da área de 
preservação permanente do Rio Guandu/RJ. Rev. Árvore [online]. 2011, vol.35, n.2, 
pp. 221-231. ISSN 0100-6762. 

006.pdf 

FERRAZ, Silvio Frosini de Barros; PAULA, Felipe Rossetti de  e  VETTORAZZI, Carlos 
Alberto. Incorporação de indicadores de sustentabilidade na priorização de áreas 
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ANEXO A - Quadro de caracterização das Unidades da Paisagem Natural, 

conforme Fepam (2010b), abrangidas pela região hidrográfica do rio Uruguai 
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ANEXO B – Influência das unidades geológico-ambientais e formas de relevo 

nas adequabilidades/potencialidades e limitações frente ao uso e ocupação 

(obras de engenharia, agricultura, recursos hídricos, fontes poluidoras) e nos 

potenciais minerais e turísticos: seleção das informações relevantes à 

presente pesquisa 
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Quadro 1 – Dados adicionais utilizados para o quarto nível de análise

Dado 

Imagens de radar SRTM 
processadas pelo projeto 
Topodata do INPE 

Imagens do radar SRTM reprocessadas pelo 
projeto 
imagens SRTM foram disponibilizadas pela NASA 
com 90 m de resolução espacial e o projeto 
Topodata as reprojetou e os dados 
disponibilizados passaram a ter 30 m de 
resolução espacial.
A articulação dos dados disponibilizad
INPE confere com as folhas da carta topográfica 
em escala 1:250.000.

 

Dado 

Imagens orbitais do 
satélite WorldView-2 de 
20/04/2012 

Resolução espacial = 0,5 m (pancromática) e 2 m 
(multiespectral)
Resolução radiométrica = 
Resolução espectral = 
Pancromática
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
prox. 1)
8 
prox. 2)
Imagens disponibilizadas pela DigitalGlobe 
mediante solicitação para uso em pesquisa.

 

 

Dados adicionais utilizados para o quarto nível de análise

Descrição 

Imagens do radar SRTM reprocessadas pelo 
projeto Topodata do INPE. Originalmente as 
imagens SRTM foram disponibilizadas pela NASA 
com 90 m de resolução espacial e o projeto 
Topodata as reprojetou e os dados 
disponibilizados passaram a ter 30 m de 
resolução espacial. 
A articulação dos dados disponibilizados pelo 
INPE confere com as folhas da carta topográfica 
em escala 1:250.000. 

Descrição 

Resolução espacial = 0,5 m (pancromática) e 2 m 
(multiespectral) 
Resolução radiométrica = 11 
Resolução espectral = 9 bandas 
Pancromática 447 - 808 nm
1 - Coastal Blue (litoral) 396 - 458 nm
2 - Blue (azul) 442 - 515 nm
3 - Green (verde) 506 - 586 nm
4 - Yellow (amaralo) 584 - 632 nm
5 - Red (vermelho) 624 - 694 nm
6 - Red Edge (vermelho borda) 699 - 749 nm
7 - Near-IR 1 (Infra-vermelho 
prox. 1) 

765 - 901 nm

8 - Near-IR 2 (Infra-vermelho 
prox. 2) 

856 - 1043 nm

Imagens disponibilizadas pela DigitalGlobe 
mediante solicitação para uso em pesquisa. 

Dados adicionais utilizados para o quarto nível de análise 

Áreas 
amostrais 

abrangidas 

Aplicação

Imagens do radar SRTM reprocessadas pelo 
Topodata do INPE. Originalmente as 

imagens SRTM foram disponibilizadas pela NASA 
com 90 m de resolução espacial e o projeto 
Topodata as reprojetou e os dados 
disponibilizados passaram a ter 30 m de 

os pelo 
INPE confere com as folhas da carta topográfica 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 

Geração de modelo hidrologicamente 
consistente para a bacia hidrográfica do 
arroio Taquari-Miracatu. 
 
Geração da rede de drenagem.
 
Extração das curvas de nível com
eqüidistância de 5 metros.
 

Áreas 
amostrais 

abrangidas 

Aplicação

Resolução espacial = 0,5 m (pancromática) e 2 m A2 
A3 

Imagens solicitadas para estudo comparativo 
com as imagens RapidEye, considerando 
suas diferenças de resolução espacial.

808 nm 
458 nm 
515 nm 
586 nm 
632 nm 
694 nm 
749 nm 
901 nm 

1043 nm 

Imagens disponibilizadas pela DigitalGlobe 

Aplicação 

Geração de modelo hidrologicamente 
consistente para a bacia hidrográfica do 

 

Geração da rede de drenagem. 

Extração das curvas de nível com 
eqüidistância de 5 metros. 

Aplicação 

Imagens solicitadas para estudo comparativo 
com as imagens RapidEye, considerando 
suas diferenças de resolução espacial. 

Recobrimento 

Recobrimento 

 

 



Dado 

Imagens orbitais da 
constelação de satélites 
RapidEye dos anos de 
2011, 2012 e 2013 

Resolução espacial = 5 m
Resolução radiométrica = 
Resolução espectral = 5 bandas
Azul 
Verde
Vermelho
Borda vermelha
Infra
 
Imagens adquiridas pelo Ministério do Meio 
Ambiente para atender as necessidades da Lei 
Federal 12.651/2012 (BRASIL, 2012a), 
realização do cadastramento do CAR, 
no Geo
 
O G
http://geocatalogo.ibama.gov.br/ e pode ser 
acessado por pesquisadores de instituições 
públicas de ensino e pesquisa mediante cadastro 
e liberação de acesso. As imagens não podem 
ser utilizadas para prestação de serviços.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 

Resolução espacial = 5 m 
Resolução radiométrica = 12 bits 
Resolução espectral = 5 bandas 
Azul (Blue) � 440 – 510 nm 
Verde (Green) � 520 – 590 nm 
Vermelho (Red) � 630 – 685 nm 
Borda vermelha (Red Edge) � 690 – 730 nm 
Infra-vermelho próximo (Near-IR) � 760 – 850 nm
 
Imagens adquiridas pelo Ministério do Meio 
Ambiente para atender as necessidades da Lei 
Federal 12.651/2012 (BRASIL, 2012a), para a 
realização do cadastramento do CAR, disponíveis 
no GeoCatálogo do MMA. 
 
O GeoCatálogo está disponível em 
http://geocatalogo.ibama.gov.br/ e pode ser 
acessado por pesquisadores de instituições 
públicas de ensino e pesquisa mediante cadastro 
e liberação de acesso. As imagens não podem 
ser utilizadas para prestação de serviços. 
 

Áreas 
amostrais 

abrangidas 

Aplicação

850 nm 

disponíveis 

públicas de ensino e pesquisa mediante cadastro 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 

Extração da hidrografia; 
Extração dos elementos da paisagem;
Definição de parâmetros para delimitação de 
APPs. 

Aplicação 
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Dado 

Imagens orbitais da 
constelação de satélites 
RapidEye de 04/06/2013 

Resolução espacial =
Resolução radiométrica = 
Resolução espectral = 5 bandas
Azul (Blue) 
Verde
Vermelho
Borda vermelha
Infra
 
Imagens disponibilizadas pela BlackBridge 
mediante solicitação para uso em pesquisa.
 

 

Descrição 

Resolução espacial = 5 m 
Resolução radiométrica = 12 bits 
Resolução espectral = 5 bandas 
Azul (Blue) � 440 – 510 nm 
Verde (Green) � 520 – 590 nm 
Vermelho (Red) � 630 – 685 nm 
Borda vermelha (Red Edge) � 690 – 730 nm 
Infra-vermelho próximo (Near-IR) � 760 – 850 nm
 
Imagens disponibilizadas pela BlackBridge 
mediante solicitação para uso em pesquisa. 
 

Áreas 
amostrais 

abrangidas 

Aplicação

850 nm  

Imagens disponibilizadas pela BlackBridge 

A1 
A2 
A3 

Inicialmente as imagens foram solicitadas 
para que se tivesse dados compatíveis com 
as imagens do CAR disponíveis para a 
pesquisa. 
Posteriormente, com a disponib
imagens do GeoCatálogo do MMA, esta 
imagem será utilizada para conferências e 
estudos posteriores. 
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Inicialmente as imagens foram solicitadas 
para que se tivesse dados compatíveis com 
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