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Resumo. As florestas brasileiras podem estar em sério risco, pois desde 2010 um novo código 
florestal está sendo proposto. Esta proposta tem como objetivo substituir o Código Florestal 
vigente de 1965, que define as regras de preservação da mata nativa. As chamadas Áreas de 
Proteção Permanentes (APP) são definidas de acordo com a largura dos rios e córregos, 
inclinação do terreno e topos de morros. As mudanças propostas por este “novo código” vêm 
sofrendo grandes criticas por conta dos ambientalistas, que alegam que estas mudanças 
beneficiam somente os ruralistas, e deixa de lado o principal objetivo do código florestal que é a 
proteção das florestas. Grande parte desta crítica se deve a redução significativa das áreas de 
proteção ao longo dos rios e córregos e anistia daqueles que não cumpriram com a legislação 
vigente. Diante deste debate, este trabalho tem como objetivo realizar uma analise das possíveis 
alterações que podem ocorrer com vegetação nativa caso a redução das áreas de APP entrem 
em vigor. Para tal analise, escolhemos a Bacia do rio São Tomé, que fica na região sul do estado 
de Minas Gerais, Brasil, a fim de demonstrar a partir de técnicas de sensoriamento remoto, as 
disparidades presentes entre o Código Florestal de 1965 e o Novo Código Florestal de 2010. O 
objetivo final é a confecção de três mapas temáticos. O primeiro demonstrando a realidade do 
ambiente, como está configurado o uso e cobertura do solo a fim de avaliar se a bacia está ou 
não dentro dos conformes do código vigente. Um segundo demonstrando como ficaria a bacia 
caso fossem compridas a risca as indicações presentes no Código Florestal de 1965, e um 
terceiro mapa focando a proposta do Novo Código Florestal. Para a elaboração dos mapas, 
foram utilizadas imagens do satélite indiano IRS-P6, Sensor LISS-III de 24/08/2010 disponível 
gratuitamente no site do INPE (www.dsr.inpe.br). As cartas topográficas utilizadas como 
referência foram folhas de Alfenas, Areado, Campestre e Machado, na escala 1: 50.000 
publicadas pelo Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As imagens foram corridas 
geometricamente utilizando como referência as cartas topográficas. Em seguida, as imagens 
foram segmentadas como um algoritmo de crescimento de regiões. Após esta etapa, as regiões 
foram agrupadas como um classificador supervisionado por regiões. Os erros observados na 
classificação foram corrigidos manualmente com base em informações coletadas em campo. 
Para a delimitação das APP, utilizou-se da técnica de buffer. Em seguida, as áreas de APP 
foram combinadas com o mapa de uso e cobertura do solo para verificar as conformidades e 
restrições legais.  

 

Palavras-Chave: Sensoriamento Remoto, Código Florestal Brasileiro, Uso do solo, Vegetação, 
Áreas de Preservação Permanente. 
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1. Introdução 

 

Muito se tem falado sobre o meio ambiente, em como obter desenvolvimento sustentável, 
energia verde, formas de diminuir o desmatamento... Enfim, sobre como proteger o meio 
ambiente de uma forma que ainda sim possamos usufruir do mesmo sem causar grandes danos 
aos recursos para as gerações futuras. 

Mas o que é o meio ambiente? Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, artigos 2 e 3 
da Lei Federal 6.938/81, o meio ambiente é definido como “o conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 
em todas as suas formas.” Além disto, também aponta que “o meio ambiente é um patrimônio 
público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo”.  

Já Tuan (1965) define como: "As condições sob as quais qualquer pessoa ou coisa vive ou 
se desenvolve; a soma total de influências que modificam ou determinam o desenvolvimento da 
vida ou do caráter". 

Um passo importante dado para a manutenção do meio ambiente foi a criação do Código 
Florestal Brasileiro em 1965, que definiu: os critérios para a proteção das florestas existentes no 
território nacional e as demais formas de vegetação nativa; os direitos de propriedade e de 
restrições de uso para algumas regiões que compreendem as formações vegetais; as normas 
para supressão e exploração da vegetação nativa; o estabelecimento das Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e Reservas Legais (RL). 

Ao passar dos anos, o código florestal sofreu algumas, mudanças, mas sempre 
acrescentando pontos importantes aos seus artigos, como em 1989, onde foram definidas as 
regras de preservação das matas riparias de acordo com a largura dos rios. 

Entretanto, no ano de 2010, o então deputado Aldo Rebelo do partido PCdoB foi designado 
como relator do projeto do “Novo Código Florestal Brasileiro”. A proposta submetida, desde 
então, vem sofrendo varias criticas por parte dos ambientalistas, que alegam prejuízo maior do 
meio ambiente. 

Tendo em vista os grandes problemas que os órgãos fiscalizadores enfrentam para que as 
normas estabelecidas no código sejam compridas, e levando em consideração que nosso país 
possui extensões continentais, as geotecnologias surgem como um grande auxilio a análise e 
apoio às políticas de fiscalização.   

A utilização de imagens de satélite, fotografias aéreas e radar, apresentam uma forma mais 
viável de se monitorar o meio ambiente, devido à grande variação de escalas, diferentes formas 
de se analisar os alvos, sua rapidez e eficiência. Além do baixo custo relativo envolvido em suas 
análises.  

Existem vários satélites, que possuem diferentes níveis de periodicidade, tanto em escala 
local quanto global, o que auxilia, por exemplo, no mapeamento de áreas com rápidas 
transformações, como é o caso do desmatamento na Amazônia. 

A utilização de informações derivadas de interpretação de imagens são potencializadas com 
o uso de Sistemas de Informações Geográficas, que permite integrar em uma mesma base de 
dados, diferentes informações (layers). 

Percebendo-se a importância das geotecnologias como instrumento de análise ambiental, 
propomos no presente trabalho a realização de uma análise das possíveis transformações na 
cobertura vegetal acarretadas pelo "Novo Código Florestal", comparando os parâmetros 
definidos em 1965 com o de 2010. Utilizaremos como exemplo de caso, uma bacia hidrográfica 
que compreende propriedades rurais com diferentes tipos de uso e de tamanho. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

2.1 O Código Florestal  

 

O primeiro Código Florestal Brasileiro foi instituído pelo Decreto nº 23.793, de 23 de 
janeiro de 1934, porem revogado posteriormente pela Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
que instituiu o Código Florestal Brasileiro, que foi criado pela Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965. O Código estabelece limites de uso da propriedade, que deve respeitar 
a vegetação existente na terra, considerada bem de interesse comum a todos os habitantes do 
Brasil.           
 A proposta de reforma do Código Florestal suscitou polêmica 
entre ruralistas e ambientalistas. O projeto atual tramita há 12 anos na Câmara dos Deputados e 
foi elaborado pelo deputado Sérgio Carvalho (PSDB de Rondônia).  

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto pela primeira vez no dia 25 de maio de 
2011, encaminhando-o ao Senado Federal. No dia 6 de dezembro de 2011, o Senado 
Federal aprovou por 59 votos contra 7 o projeto de Aldo Rebelo. No dia 25 de abril de 2012, a 
Câmara aprovou uma versão alterada da lei. Em maio de 2012, a presidente Dilma 
Rousseff vetou 12 pontos da lei e propôs a alteração de 32 outros artigos. O novo Código 
Florestal entrou em vigência em 17 de outubro de 2012, a partir da promulgação da Lei n.º 
12.727, que promoveu a conversão da Medida Provisória n.º 571, de 25 de maio de 2012, bem 
como a alteração da Lei n.º12.651, de 25 de maio de 2012 e dos dispositivos normativos 
correlatos.  

 

As principais diferenças entre os códigos de 1965 e 2010 são:  

 

Temas Reserva Legal 
(RL) 

Áreas de Preservação 
Permanente (APPs)  

Areal Rural 
consolidada 

Competência para 
emitir licença para 
desmatamento 

Punição 

Código 
Florestal 
1965 

Na Amazônia 
Legal:  
- 80% em área de 
florestas; 
- 35% em área de 
cerrado; 
Demais regiões e 
biomas do País: 
20% 
Calculo da RL 
excetua a APPs.  
Para o registro de 
RL, a averbação se 
dá na inscrição de 
matricula do imóvel 
rural no cartório de 
imóveis 
competente. 

 

Vegetação nativa de 
margens de rios, lagos e 
nascentes, tendo como 
parâmetro o período de 
cheia. 
Várzeas e mangues; matas 
de restingas; encostas; 
topos de morros; e áreas 
com altitude superior a 
1.800 metros. 
A vegetação nativa 
obrigatória nas margens de 
rios e outros cursos 
d'agua: 
-30m para matas ciliares 
em rios de até 10m de 
largura; 
-50m nas margens de rios 
entre 10 e 50m de largura, 
e ao redor de nascentes de 
qualquer dimensão; 
-100m nas margens de rios 
entre 50 e 200m de 
largura; 
-200m para rios entre 200 
e 600m de largura; 
-500m nas margens de rios 
com largura superior a 
600m; 
-100m nas bordas de 

Não contempla conceito 
de área consolidada; 
Recomposição, 
regeneração e 
compensação são 
obrigatórias.  

Para área da União ou 
empreendimento com 
impacto regional ou 
nacional, a 
competência é do 
Ibama; 
No casa da área do 
estados, órgão 
estadual do Sisnama; 
Para área municipal, 
competência de órgão 
ambiental municipal. 

 

Pena de três 
meses a um ano 
de prisão simples 
e multa de 1 a 100 
vezes o salario 
mínimo; 
Decreto 7029/09 
prevê sanções 
para o produtor 
que não tiver 
reserva legal 
averbada no 
registro de 
imóveis até 11 de 
junho de 2001. 
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chapadas. 
Exige autorização do 
Executivo federal para 
supressão da vegetação 
nativa em APP e para 
situações onde for 
necessária a execução de 
obras, planos, atividades 
ou projetos de utilidade 
publica ou interesse social. 

Código 
Florestal 
2010 

Na Amazônia legal:  
- 80% em área de 
floresta; 
- 35% em área de 
cerrado; 
- 20% em campos 
gerais. 
Demais regiões e 
biomas do país: 
20% 
Calculo da RL 
admite soma com 
APP, desde que 
esteja preservada 
ou em 
recomposição e 
não implique mais 
em desmatamento. 

Vegetação nativa de 
margens de rios, lagos e 
nascentes, tendo como 
parâmetro o nível regular 
da agua. 
Várzeas, mangues e matas 
de encostas, topos de 
morro e áreas com altitude 
superior a 1.800 metros 
podem ser utilizadas para 
determinadas atividades 
econômicas, 
agrossilvopastoris. 
A planície pantaneira 
passa a ser área de "uso 
restrito", aberta a 
atividades econômicas 
especificas. 
A vegetação nativa 
obrigatória nas margens de 
rios e outros cursos 
d'agua: 
-30m para matas ciliares 
em rios de até 10m de 
largura;  
-50m nas margens de rios 
entre 10 e 50m de largura, 
e ao redor de nascentes de 
qualquer dimensão; 
-100m nas margens de rios 
entre 50 e 200m de 
largura; 
-200m para rios entre 200 
e 600m de largura; 
-500m nas margens de rios 
com largura superior a 
600m; 
-100m nas bordas de 
chapadas. 
Permite a supressão da 
vegetação em APPs e 
atividades consolidadas 
até 2008, desde que por 
utilidade publica interesse 
social ou de baixo impacto 
ambiental, incluídas 
atividades 
agrossilvipastoris; 
Outras atividades em 
APPs poderão ser 
permitidas pelos estados, 
por meio de Programas de 
Regularização Ambiental 
(PRA), se não estiverem 
em áreas de risco; 
A supressão de vegetação 
nativa de nascentes, de 
dunas e restingas somente 
poderá ser dar em caso de 
utilidade publica. 

Estabelece o conceito de 
área consolidada; 
Imóveis de até quatro 
módulos fiscais não 
precisam recompor a 
vegetação nativa. 
Quem desmatou antes 
de a reserva legal ter 
percentual aumentado ( 
a partir de 2000) não 
precisa recompor além 
do exigido na época. 

 

Órgão federal 
concedera licenças no 
caso de florestal 
publicas ou unidades 
de conservação 
criadas pela União ou 
empreendimentos que 
causem impacto 
nacional ou regional ao 
meio ambiente; 
No caso de área do 
Estado: órgão estadual 
integrante do Sisnama; 
Órgão municipal 
concedera licenças no 
caso de florestas 
publicas ou unidades 
de conservação 
criadas pelo município 
e por um consórcio de 
municípios. 

Isenta os 
proprietários rurais 
das multas e 
demais sanções 
previstas na lei em 
vigor por utilização 
irregular, até 22 
de julho de 2008, 
de áreas 
protegidas; 
Produtor que se 
inscrever no 
Cadastro 
Ambiental Rural e 
aderir ao 
programa de 
regularização 
fundiária terá 
suspensas 
sanções 
administrativas. 

Tabela 1 - Fonte: http://www12.senado.gov.br/codigoflorestal 

http://www12.senado.gov.br/codigoflorestal
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Como indicado na tabela 1, imóveis de até quatro módulos fiscais não precisam recompor a 

vegetação nativa.   

Módulo fiscal é uma unidade de medida expressa em hectares. Ele varia de tamanho para 

cada município, essa variação se dá por diversos fatores, como: condições de produção do 

município, infraestrutura instalada, solo, água... Quanto mais essas condições estiverem 

disponível menor é o modulo em hectares, pois será necessária uma área menor para a 

obtenção de rentabilidade da atividade que está sendo desenvolvida na área. Esse valor varia de 

5 a 100 hectares. 

Minas Gerais é o Estado brasileiro com o maior número de municípios, são 853. Em alguns 

deles, o módulo fiscal chega a 70 hectares. Nos municípios de Alfenas, Machado e Serrania 

(municípios abrangidos pelo trabalho) o módulo fiscal tem 26 hectares. 

As propriedades rurais são definidas como: 

• Minifúndio: 1 módulo; 

• Pequena propriedade: 2 a 4 módulos; 

• Média propriedade: 4 a 5 módulos; 

• Grande propriedade: 15 ou mais módulos.  

 

2.1.1 Áreas de Preservação Permanente (APP) 

  

Segundo o Código de 1965 APP é uma “área 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”. O Novo Código tem mesma definição. 

Essas áreas são definidas nos Artigos 2º e 3º do código de 1965 e no Art. 4º do novo 
código, alterado no dia 25 de maio de 2012. Como demonstrado na Tabela 1 as APPs variam 
pouco de um código para o outro. A principal diferença notada fica por conta das áreas de APP 
situadas nos topos de morros. 

No código de 1965 essas áreas são definidas muito vagamente, da seguinte forma: “topo 
de morros, montes, montanhas e serras”. Não há uma especificação quando  ao tamanho 
das áreas ou quando ela começa ou termina. Logo se supõe que todos os topos de morros, 
montes, montanhas e serras, serão considerados áreas de preservação permanente. 

Já no novo código essas áreas de topo de morros tem uma definição muito completa, 
apesar de ser um tanto confusa. A definição é feita da seguinte forma: “topo de morros, montes, 
montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, 
as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura 
mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal 
determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do 
ponto de sela mais próximo da elevação”. 

A interpretação se torna bastante difícil em regiões onde o terreno é heterogêneo, pois o 
código define a base somente para terrenos distintos, planícies ou relevos ondulados. No caso 
do presente trabalho o terreno da bacia é heterogêneo, pois contem uma parte ondulada na 
montante e outra mais planificada na jusante. Mais a frente, apresentaremos a nossa solução 
para este problema. 
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Por conta desta mudança na definição de APP nos topos do Novo código alguns topos 
que não seriam considerados APP de acordo com a lei, acabaram se tornando APP por fazerem 
parte da área de APP referente a outro topo. Isso se deve pois estes morros que antes estariam 
fora, ficam dentro da área de 1/3 da que corresponde a APP de acordo com o nível de base mais 
próximo.  

 

2.2 Sensoriamento Remoto 

 

Segundo Ponzoni (2002), o sensoriamento remoto é a “interação entre a Radiação 
Eletromagnética e os diferentes objetos que se pretende estudar”. Estes “objetos” possuem 
comportamento espectral que varia de acordo com a faixa do espectro eletromagnético operada 
pelo sensor do satélite. Assim, as imagens multiespectrais adquiridas pelos sistemas-sensores 
operam em diversas partes dos espectro eletromagnético que se estende do visível (VIS), 
passando pelo infravermelho próximo (NIR), médio (MWIR) e de comprimento de onda curto 
(SWIR), e chegando até o infravermelho termal (TIR) e micro-ondas (Crósta. 1992. Pag. 18). 

Existem vários satélites em orbita, militares e civis. Os militares tiveram seu início da 
década de 1950, com o objetivo de reconhecer o território inimigo. O sistema militar mais 
conhecido é o de posicionamento em tempo real denominado de NAVSTAR-GPS (Satélites de 
Posicionamento Global) que consiste em  uma constelação de 24 satélites militares americanos 
em orbita.  

A Agência Espacial Americana (NASA) lançou na década de 1970 o primeiro satélite de 
imageamento terrestre multiespectral denominado de EARTH-1, mais precisamente em 1972 e 
rebatizado de Landsat-1. Atualmente existem vários satélites de sensoriamento remoto em 
operação, grande parte dedicada a pesquisa científica. 

 

2.2.1 Satélite IRS 

 

O satélite IRS (Indian Remote Sensing Satellite) oferece uma ampla gama de 
possibilidade de imagens em diversas resoluções, e consequentemente diversas aplicações. O 
satélite foi lançado em 17/10/2003 e posicionado a uma altitude de 817 Km. As imagens geradas 
pelo sensor LISS-III a bordo do IRS-P6, possui resolução espacial de 23,5 metros com faixa de 
imageamento de 141 Km. O sensor opera em 4 faixas espectrais que varia de 0.52 a 1.70 μm, 
conforme tabela abaixo. 

 

 

Canal Intervalo (μm) Resolução 
espacial (m) 

Resolução 
radiométrica bits 

Resolução 
Temporal (dias) 

Verde 0.52-0.59 23,5 7  24 

Vermelho 0.62-0.68 23,5 7 24 

Infravermelho 
próximo 

0.77-0.86 23,5 7 24 

Infravermelho médio 1.55-1.70 23,5 7 24 

Tabela 2. Características do sensor LISS-III. 
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2.2.2 Comportamento Espectral da Vegetação 

 

A vegetação se comporta de maneiras diferentes em cada faixa do espectro 
eletromagnético. Assim, é importante conhecer além da "assinatura espectral", os fatores que 
atuam na reflectância e absorção da energia.  

Este entendimento é fundamental para a interpretação dos diferentes tipos de cobertura 
vegetal registradas nas imagens de satélite multiespectrais. 

Abaixo na figura 1, temos um gráfico a respeito do comportamento espectral da 
vegetação e os principais fatores que controlam a assinatura espectral. 

 

                                                                          
Figura 1. Comportamento espectral da vegetação. Fonte: http://www.agr.feis.unesp.br/ 

  

A vegetação apresenta baixa reflectância no visível em função da atividade fotossintética 
que absorve grande quantidade de energia por parte dos pigmentos foliares, especialmente 
clorofila a e b e carotenóides. No infravermelho próximo,  observa-se alta reflectância da energia 
resultante da interação da radiação com a estrutura foliar (mesofilo). No infravermelho médio 
observa-se novamente uma redução da reflectância causada pela absorção da energia por parte 
do conteúdo de água foliar existente na planta. 

 Levando em consideração que as técnicas de processamento de imagens utilizam-se de 
imagens multiespectrais, é comum o analista trabalhar com composições coloridas em cor real e 
em falsa-cor. As imagens coloridas são construídas sobrepondo três imagens, normalmente 
adquiridas em canais diferentes, em filtros coloridos RGB (Red, Green e Blue).  

 

2.2.3 Calculo de Distancia (Buffer) 

 

 O Calculo de distancia, ou buffer, consiste em criar uma área de influencia a partir de 
uma distancia definida de acordo com um proposito. Esta é formada em forma de circunferência, 
ou seja, se o objeto for um ponto será criado um circulo ao seu redor, com uma distancia pré-
determinada, já se o objeto for uma linha o buffer será criado a partir de semicírculos. O calculo 
de distancia aplicada a polígonos é semelhante à forma utilizada em linhas. Neste caso podem 
ocorrer três tipos de buffer: Dentro e fora do polígono, somente dentro do polígono e somente 



8 

 

fora do polígono. A imagem (figura 2) a seguir demonstra a aplicação do buffer nos três tipos de 
objetos.   

 
Figura 2. Buffer ao redor de ponto (a) e linha (b) e polígono (c). Fonte: “Bancos de Dados Geográficos" (cap 2).   
          

 

No caso do polígono da imagem a cima o tipo de buffer utilizado é o dentro e fora. 

 

2.2.4 Segmentação e Classificação 

 

A segmentação consiste basicamente em particionar a imagem em inúmeros polígonos 
cujos pixels tenham as mesmas propriedades, como níveis de cinza ou texturas semelhantes.  

O método utilizado neste artigo é um método criado pela Divisão de Processamento de 
Imagens(DPI) do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) que é utilizado no SIG 
SPRING. Este método de segmentação foi chamado de “método de crescimento de regiões” e 
consiste em um processo pelo qual regiões são unidas a partir de um pixel individual, ou outra 
segmentação inicial. Crescendo de forma interativa até que todos os pixels sejam processados. 

Segundo BINS (1996) os estágios de produção podem ser descrito da seguinte maneira: 

1.   No começo do processo de segmentação, uma lista de regiões {Ri,i=1,...,n} é criada 
(n é o numero de pixel na imagem). Inicialmente cada região é composta por somente 
um pixel, chamada “semente”. Para cada região Ri, seu valor médio de vector e sua 
região vizinha são armazenados. 
2.   Para cada região Ri sua região vizinha N(Ri) é examinada e: 

 A região vizinha mais similar Rk  N(Ri) é escolhida. Se D(Ri,Rk)<T(t) 
então Rk é chamado “o melhor vizinho” de Ri, então ambas as regiões 
são fundidas. 

3. Cada vez que uma região é agregada a outra é tirada da lista. 
4. O valor do fragmento médio é atualizado cada vez que uma região for agregada a 

ele. 
5. O mesmo procedimento é repetido até nenhuma região acoplável restar. 
6. Por ultimo, pequenas regiões são fundidas com grandes regiões adjacentes, de 

acordo com um valor limiar de área definido pelo usuário. 
 

Já o objetivo da classificação é agregar os pixels (ou grupos de pixels) presentes na 
imagem, a uma determinada classe de uso do solo. Existem vários métodos de classificação 
como o Bhattacharya, isoseg, máxima verossimilhança... Aqui utilizamos o algoritmo 
Bhattacharya.  
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Este é um classificador supervisionado por regiões, ele requer a seleção de áreas de 
treinamento. Ele pode utilizar regiões delimitadas durante o processo da segmentação ou utilizar 
polígonos que representem as áreas a serem classificadas. O Algoritmo utiliza a distância de 
Bhattacharya para medir a separabilidade estatística entre cada par de classes espectrais.  

Ele utiliza as amostras de treinamento para estimar a função densidade de probabilidade 
das classes apontadas no treinamento. Em seguida, avalia, em cada região, a distância de 
Bhattacharya entre as classes (MOREIRA, 2005). 

 

2.2.5 Tabulação cruzada 

 

 Atabulação cruzada é uma ferramenta de análise que calcula a ocorrência de 
combinações utilizando dois mapas raster. Ele sobrepõe estes dois mapas comparando os pixels 
na mesma posição. Durante o processo há uma combinação dos nomes das classes presentes 
nos dois mapas, e é criada uma tabela que cruza os dados, além de também criar um mapa 
contendo as informações cruzadas dos dois mapas originais. 

 Por fim teremos um mapa raster que combina as classes e informações dos dois mapas 
utilizados. Além da tabela que aponta os dados cruzados. Este mapa pode ser, por exemplo, um 
cruzamento de área urbana e rural com densidade demográfica. Ou como o utilizado neste 
artigo, limites de APP e usos do solo. 

 

3. Objetivo 

  

O presente projeto tem como principal objetivo realizar uma analise da Bacia do rio São 
Tomé, a fim de demonstrar a partir de técnicas de sensoriamento remoto, as disparidades 
presentes entre o Código Florestal de 1965 e o Novo Código Florestal do ano de 2010, este 
ainda em processo de aprovação. 

 O objetivo final é a confecção de três mapas temáticos. Um primeiro demonstrando a 
realidade do ambiente, como está configurado o uso e ocupação do solo, a fim de perceber se a 
bacia está ou não dentro dos conformes do código vigente. Um segundo demonstrando como 
ficaria a bacia caso fossem compridas a risca as indicações presentes no Código Florestal de 
1965, e um terceiro mapa igual ao segundo, somente mudando o foco para o Novo Código 
Florestal Brasileiro de 2010. 

 

4. Justificativa 

 

Diante das inúmeras críticas recebidas pelo “Novo Código Florestal Brasileiro”, este 
trabalho é de grande relevância, pois busca através da comparação entre o código vigente, de 
1965, e o novo código proposto em 2010. A fim de observar com o auxilio do sensoriamento 
remoto e através da criação de mapas temáticos, se na região do sul de minas haverá grandes 
mudanças com a aprovação do novo código. Assim como através da área de estudo (Bacia do 
Rio São Tomé) observar se as leis previstas no código vigente estão sendo cumpridas.  

 Com esta analise concluída, poderemos utilizá-la como base de estudos para outras 
bacias regionais, onde os módulos fiscais se assemelhem ao da área de estudo. Podendo assim 
encontrar, se necessário, alternativas mais viáveis aos pequenos produtores, que acabam sendo 
prejudicados com a diminuição das suas áreas de plantio. Como também, utilizar a pesquisa 
como auxilio a realização de fiscalização nas propriedades que não estiverem dentro do previsto 
pelo código. 
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 Por fim, a partir desta pesquisa não estaremos somente realizando uma analise dos 
códigos, apontando os seus benefícios e maleficio. Serão aplicações multidisciplinares dentro da 
geografia, passando pela analise ambiental, sensoriamento remoto, geoprocessamento, uso e 
ocupação do solo, gestão de recursos hídricos, direito ambiental. Em fim, a realização desta 
pesquisa busca não somente atingir os objetivos propostos, mas, além disso, busca uma forma 
de aplicar todo o conhecimento obtido durante o curso de bacharel em geografia. 

 

5. Material e Método 

 

Foram utilizados os dois códigos florestais, ambos encontrados no site do Planalto. Além 
de uma breve comparação entre os dois, adquirida pelo site do Senado.  

Para a realização da pesquisa, escolhemos a Bacia Hidrográfica do Rio São Tomé, 
localizado no sul do estado de Minas Gerais, Brasil. Esta bacia abrange os municípios de 
Machado (onde estão localizadas principais nascentes dos córregos), Serrania e Alfenas. A 
bacia tem 34100 hectares, com grande diversidade de uso, destacando-se o cultivo de café, 
cana de açúcar, atividade pecuária e agricultura temporária. 

Para a realização da pesquisa, foram utilizadas imagens do satélite IRS-P6, Sensor 
LISS-III. Adquiridas de forma gratuita através do site no INPE (Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais). As imagens a serem utilizadas datam de 24 de agosto de 2010, órbita 331, ponto 
093. 

Como a bacia abrange três municípios, foi necessário unir as quatro cartas topográficas 
do IBGE: Alfenas, Areado, Campestre e Machado. Todas na escala de 1:50000.  

Estas cartas foram adquiridas gratuitamente do site do IBGE no formato DGN. Em 
seguida, estes formatos foram convertidos para a extensão SHP, para que possam ser utilizadas 
posteriormente no software de Sistema de Informações Geográficas (SIG) ILWIS (Integrated 
Land and Water Information System) do ITC da Holanda.  

O SIG ILWIS possui aplicativos voltados para a analise de imagens matriciais (satélite e 
análises de fotografias aéreas), arquivos vectoriais (cartografia e análise) e operações temáticas 
de dados. Além disto, fornece uma interface amigável de digitalização, edição, análise e 
visualização de dados, processamento de imagens bem como a produção de mapas.  

Após estruturada a base cartográfica, foram gerados a partir da carta topográfica, os 
mapas de declividade do terreno e de topo de morros segundo as restrições do código florestal. 

Para a geração do mapa de uso da terra e cobertura vegetal, as imagens passarão pelos 
processamentos digitais de rotina, como correção geométrica, realce classificação. 

A correção geométrica foi feita por meio de pontos de controle identificados na imagem e 
na base cartográfica (etapa denominada de georreferenciamento). Após a identificação dos 
pontos de controle, as imagens foram remoastradas com o interpolador vizinho mais próximo, 
adquirindo no final do processo, a mesma projeção da base cartográfica. 

Técnicas de aumento linear de contraste e de composições coloridas utilizando filtros 
RGB foram empregadas com o objetivo de realçar os diferentes tipos de uso e de cobertura. 
Para a realização do seguinte passo foi gerada um imagem comumente conhecida como 543-
RGB, chamada de “cores naturais”. Entretanto como as bandas do sensor LISS-III não são as 
mesmas que a do satélite Landsat (motivo pelo qual se utiliza o 543 como nomenclatura), A 
composição real foi utilizando 432-RGB, como pode ser observado na Tabela 2.  

A classificação do uso da terra foi feita no SIG SPRING do INPE. As imagens foram 
segmentadas com o método de crescimento de regiões. Nesta etapa, o computador, com base 
nos limiares definidos pelo operador, irá particionar a imagem em regiões homogêneas. Em 
seguida, amostras de treinamento serão selecionadas ao sistema, definindo as diferentes 
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classes reconhecidas na imagem. Posteriormente, as regiões serão classificadas utilizando o 
algoritmo Bhattacharya. Os erros existentes na classificação foram corrigidos de maneira 
manual, analisando os erros na tela do computador e com base em informações coletadas em 
campo. 

Por fim, o mapa de uso da terra e cobertura vegetal foi combinado (cross) com os 
diferentes limites de APP para avaliar os objetivos pretendidos. 

 

6. Resultados e conclusões 

 

A região utilizada para a análise do código florestal brasileiro foi a Bacia do rio São Tomé, 
localizada no sul do estado de Minas Gerais, Brasil. Mais especificamente localizada nos 
municípios de Alfenas, Machado e Serrania. Para fins de melhor localização a imagem (figura 3) 
demonstra com exatidão esta localização no território brasileiro. 

 

 
Figura 3. Localização dos municípios abrangidos pela bacia estudada 
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Como proposto nos objetivos deste trabalho, foram confeccionados três mapas: 

1. Mapa de usos do solo: Este mapa tem como objetivo demonstrar a situação atual da 
Bacia do rio São Tomé. Demonstrando os diferentes usos do solo. 

 
 
Figura 4. Mapa de usos do solo: bacia do rio São Tomé 
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2. Áreas de APP segundo o código de 1965: Para a confecção deste mapa foi feio um 
mapa demarcando as áreas consideradas de APP de acordo com o código de 1965. 
Após a confecção deste mapa foi feio o cruzamento entre estas informações e o 
mapa de uso do solo, a fim de demonstrar que tipos de uso do solo estão inseridos 
nas APP’s. 

 
 

 
Figura 5. Áreas de APP: 1965 
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3. Áreas de APP segundo o novo código (2010/2012): Foram realizados os mesmo 
procedimentos descritos no item 2. Entretanto seguindo os parâmetros previstos no 
novo código. 

 
Figura 6. Áreas de APP: 2010 
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6.1 Problemas e resoluções 

Na figura 4, mapa de usos do solo, foram estipuladas 10 classes. Estas são: 

 Café1: café em formação; 

 Café2: café produção; 

 Cana: cana-de-açúcar; 

 CulturasTemporarias: feijão, milho, batata...; 

 Mata; 

 Pastagem; 

 SoloExposto: Solo exposto mais secos; 

 SolosExposto2: Solo exposto mais úmido ou arado; 

 Água; 

 ÁreaUrbana: cidades de Alfenas, Machado e Serrania. 

 

No momento da classificação algumas classes se confundiram por vários motivos, estas 
classes foram posteriormente corrigidas manualmente. 

Os problemas encontrados foram: 

 Vários pontos foram confundidos com água. Isso ocorreu por conta da sombra 
gerada pelos morros e colinas. Pontos estes que eram em sua maioria de Mata, 
Café2 e SoloExporto2. Isso ocorre por conta do comportamento espectral da 
sombra que é semelhante ao da água; 

 Café2 confundindo com Mata. Isso acontece por que o pé de café já está mais 
alto e faz mais sombra, assim como as arvores. O inverso também foi 
observado; 

 Café1 confundindo com CulturasTemporarias. Café 1 é o café em formação, 
baixo e pouco denso, isso o deixa com uma aparência semelhante a alguns 
tipos de outros culturas; 

 CulturasTemporarias e Café1 confundindo com a Mata, talvez por conta da 
incidência do sol, a mata apresentava uma coloração mais clara em alguns 
pontos da imagem. 

 

Na figura 5, áreas de APP segundo o código de 1965, no momento de definir os 
parâmetros das áreas de APP ao redor de lagos e lagoas naturais, nos deparamos com um 
problema. No código florestal de 1965 não há definições exatas para esta categoria, assim como 
existe para as áreas ao redor dos cursos d’água. Assim para determinar a distancia foi utilizada a 
resolução Nº 303, de 20 de março de 2002 do CONAMA, que determina estas áreas da seguinte 
forma: 

 III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas; 
b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água 
com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinquenta 
metros. 

 

Já nas áreas de APP segundo o novo código do ano de 2010, figura 6, por conta da 
dificuldade da interpretação do artigo referente a topo de morros, montes, montanhas e serras; 
decidimos por utilizar como referencia de base, o ponto de sela mais próximo. Isto, pois, a região 
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da bacia tem os diferentes tipos de relevo utilizados como parâmetro de base para os topos 
(planície e relevos ondulados). Entretanto a predominância de topos que se enquadravam no 
segundo tipo era superior, nos levando a escolha do ponto de sela como base.  

Pretendemos futuramente realizar a análise utilizando a outra referencia de base 
prevista no novo código. 

 

As áreas referentes à Reserva Legal (RL) previstas em ambos os códigos, não foram 
incluídas no presente trabalho, pois, para a realização dos mapas seria necessário conhecer a 
delimitação de todas as propriedades rurais que fazem parte da bacia hidrográfica. Entretanto 
este dado ainda não existe no Programa de Cadastro de Terras e Regularização Fundiária do 
governo brasileiro.  

A obtenção por meio da demarcação de acordo com as escrituras é extremamente difícil, por 
vários motivos. Entre eles a desconfiança dos proprietários, a falta de informação dos mesmo e 
até mesmo a não existência de uma demarcação “oficial” destas terras. 

Ainda assim conseguimos a partir de fazendeiros e proprietários da região uma média do 
tamanho das propriedades. Esta seria em torno de 20 a 25 hectares. Há grandes fazendas 
produtores de Café, Cana, etc. Mas também varias propriedades muito pequenas. 

Assim, podemos dizer que segundo o código de 1965 as propriedades teriam que ter 20% 
de suas terras compostas de RL, além das áreas de APP. Entretanto, segundo o código de 
2010, levando em consideração a média de 20 a 25 hectares das propriedades, poucas teriam 
que recompor o que já desmataram, pois estariam incluídas no grupo de até quatro módulos 
fiscais. Assim como quem tem mais que quatro módulos mas desmatou antes de 2000, só teriam 
de recompor o que era previsto antes desta data. 

 

6.2 Considerações finais 

 

O que podemos concluir analisando e comparando os dois mapas de áreas de APP, é 
bastante interessante. A diferença entre eles não foi muito significativa em relação a áreas 
dentro e fora da lei. Mas existe uma diferença considerável entre a quantidade de áreas de APP. 
Como demonstramos nas tabelas 3 e 4 logo abaixo. 

 Consideramos áreas “dentro da lei” aquelas que acusaram as classes Mata e Água dentro 
das áreas de APP. Logo consideramos as demais classes como “fora da lei”. Isso para os dois 
mapas de APP’s. 

 

APP’s dentro da lei Área (h) 

Ano: 1965 1939,2924 

Ano: 2010 1982,6048 

Total 4029,0624 

APP’s fora da lei Área (h) 

Ano: 1965 2089,7700 

Ano: 2010 1617,4840 

Total 3600,0888 
                             Tabela 3. Área de APP’s dentro e fora da lei 
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Porcentagem (%) Ano: 1965 Ano: 2010 

APP’s dentro da lei 48 % 55 % 

APP’s fora da lei 52 % 45 % 

Total 100 % 100% 
Tabela 4. Porcentagem de áreas de APP dentro e fora da lei 

  

Como podemos observar nas tabelas acima, seguindo o código de 1965 há uma diferença 
de apenas 150,4776 hectares. Ou seja, a porcentagem de áreas “fora da lei” é 4% maior em 
relação às áreas “dentro da lei”. Já segundo o novo código de 2010 essa diferença é de 
365,1208 hectares. 10% a mais de áreas “dentro da lei”. 

Estes dados aparentemente podem parecer animadores para os apoiadores do novo código 
florestal. Porém não é tão simples assim. 

Se compararmos as áreas totais de hectares de APP de 1965 e 2010, perceberemos uma 
diminuição de 11% da segunda em relação à primeira. Ou seja, 428,9736 hectares. O que temos 
que perceber, é que apesar das áreas “dentro da lei” terem aumentado com o novo código, este 
aumento se deve, pois as áreas de APP diminuíram. Estes 11% de diferença continham mais 
áreas “fora da lei”, o que explica as áreas “dentro da lei” terem aumentado com a exclusão 
destes 428,9736 hectares de APP’s. 

As áreas que tiveram uma maior diminuição na comparação entre os dois códigos, foram às 
áreas de topos. Esses 11% se devem em sua maioria as alterações decorrentes no novo código 
em relação a estas áreas. Onde apesar de haver uma definição mais bem elaborada, exige uma 
interpretação bastante complicada, deixando assim margens para a diminuição das áreas de 
APP. 

Dentro destas áreas “fora da lei” os usos que mais estão em regiões de APP segundo o 
código de 1965 são: Pastagem, Café2 e Café1, respectivamente. Já segundo o novo código de 
2010 as classes mais presentes são: Pastagem, Café1, Café2, nesta ordem.  

O que podemos perceber é que as áreas mais ocupadas irregularmente são destinadas a 
atividades agropecuárias. Estas que são em sua maioria os principais usos destinados às terras 
na região de estudo. 

Por fim, devemos nos atentar ao fato de que as áreas de APP diminuíram 11%, mas em 
contrapartida as APP’s “dentro da lei” aumentaram. Isso nos indica que estas áreas de 
preservação retiradas do novo código podem não ser relevantes, ao contrario do que os 
ambientalistas tanto disseram.  

E claro que no projeto original de 2010 as mudanças eram muitas vezes drásticas, porém, o 
novo código aprovado em 2012, após sofrer varias alterações, se mostra, pelo menos para a 
região estudada, bastante viável. Lógico, que temos em mente que os limites de RL não foram 
abordados neste artigo. E que como já abordado anteriormente, a inclusão destas áreas poderia 
ter aumentado consideravelmente a diferença entre os dois códigos estudados. 

Tendo em vista todos os resultados obtidos analisando os três mapas que nos propusemos 
a criar, podemos perceber que o problema é preocupante. Em ambos os casos, apesar de no 
mapa de APP de 2010 as áreas “dentro da lei” ser maior que as “fora da lei”, a taxa de 
irregularidades é bastante alta, 52% para 1965 e 45% para 2010. Isso demonstra que mesmo 
com o código estando vigente desde 1965 não ouve muita fiscalização por parte dos órgãos 
públicos responsáveis. 

Nos dois mapas de APP a classe de matas era predominante sobre as demais classes, mas 
a junção das demais classes se sobrepunha a ela, causando os números vistos acima.  
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Esperamos que com a aprovação deste novo código florestal brasileiro, que ficou tramitando 
vários anos no congresso, a fiscalização aumente e realmente faça-se aplicar o que está previsto 
em lei. Pois mesmo com a diminuição das áreas protegidas, se o que estiver previsto for 
aplicado ainda estaremos melhores do que com o código antigo sem fiscalização ou aplicação 
das normas. 

  

 

7. Bibliografia 

 

BINS, L. S.; FONSECA, L. M. G.; ERTHAL, G. J.; MITSUO, F. Satellite imagery segmentation: a 
region growing approach. In: Simpósio de sensoriamento remoto, 8. (SBSR), 1996. Salvador. 
Anais... São José dos Campos: INPE, 2004. p. 677-680. CD-ROM. 

 

CRÓSTA, A.P. Processamento digital de imagem de Sensoriamento Remoto. Campinas-SP. IG/ 
UNICAMP 1992, 170p. 

 

DAVIS, C.; RIBEIRO, G. "Algoritmos geométricos e representações topológicas", em M. 
Casanova, G.Câmara, C.Davis, L. Vinhas, G. Ribeiro (org), "Bancos de Dados Geográficos" (cap 
2).             

 

EMBRAPA. Sistemas Orbitais de Monitoramento e Gestão Territorial. Campinas: Embrapa 
Monitoramento por Satélite, 2009. Disponível em: <http://www.sat.cnpm.embrapa.br>. Acesso 
em: 10 nov. 2012. 

 

MOREIRA, M. A. Fundamentos do sensoriamento remoto e metodologias de aplicação. 2. ed. 
Viçosa: UFV, 2005. 307 p. 

 

TUAN, Yi-Fu. Environment and World. Professional Geographer. Volume 17, n° 5:  

1965. p. 6-7. 

 

7.1 Sites 

 

Senado brasileiro. <http://www12.senado.gov.br/codigoflorestal>. Acessado dia 05 de nov. 2012 

 

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. <http://www.faemg.org.br>. 
Acessado dia 05 de nov. 2012 

 

Planalto brasileiro. <http://www2.planalto.gov.br>. Acessado dia 07 nov. 2012 

 

Unesp. <http://www.agr.feis.unesp.br/>. Acessado dia 10 nov. 2012 

http://www.sat.cnpm.embrapa.br/
http://www12.senado.gov.br/codigoflorestal
http://www.faemg.org.br/

