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Resumo 

O Município de Santo Antonio de Pádua está localizado no Noroeste do estado do Rio de 

Janeiro nas coordenadas 42°00’ e 42°20’ de longitude Oeste e 21°25 e 40’°de latitude Sul. Seu 

território passou por diversos ciclos econômicos, entre eles as monoculturas da cana de açúcar e 

do café. Atualmente tem na pecuária e na mineração suas principais atividades econômicas. Ao 

longo dos anos, estes usos foram os principais responsáveis pela remoção e fragmentação da 

cobertura vegetal, que permaneceu restrita aos locais de mais difícil acesso. Este trabalho teve 

como objetivo produzir o mapa de Fragmentos Florestais e Uso do Solo e indicar quais são os 

ambientes prioritários para revegetação. Para atingir estes objetivos foi utilizado o mapa e o 

banco de dados de Áreas de Preservação Permanente (APPs) no Município de Santo Antonio 

Pádua apresentado por Silva (2011). De acordo com a legislação brasileira, as APPs têm a 

função de preservar todo o ecossistema, uma vez que a manutenção da floresta evita o 

assoreamento de corpos hídricos, reduz as perdas por erosão, além de aumentar o volume de 

água nos rios. De certa forma, as APPs possuem relevante função na manutenção e 

sustentabilidade da vida.  Para o mapeamento dos diferentes usos de solo e dos fragmentos 

florestais no município foi realizada vetorização, na escala de 1:5.000 de ortofotos 

disponibilizadas pelo IBGE, utilizando o software ArcGis® 9.3 da Esri. As características dos 

vetores foram armazenados em banco de dados em ambiente SIG. Para produzir o Mapa de 

Áreas Prioritárias para Revegetação foram utlizadas as ferramentas clipping, merge e dissolve 

do ArcGis®. Quanto aos resultados do mapeamento de uso de solo, concluiu-se que os 

Fragmentos Florestais correspondem a 14% da área municipal, enquanto a classe Campo 

responde por 82,9% do território paduano. Os Corpos Hídricos representam 1,74%; a Área 

Urbana 1,08% e as Áreas Mineradas correspondem a apenas 0,26% dos 610km² que o 

município possui. As APP’s foram divididas em dois grupos, sendo o primeiro relacionado à 

hidrologia totalizando 125,35km² e o segundo relativo à topografia cujo total foi de 53,43km². As 
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APPs de Curso d’água, Nascentes, Lagos e Lagoas Naturais, e Reservatórios Artificiais que não 

apresentam vegetação de floresta correspondem a 105,14km². Já as APPs de Topo de Morro e 

de Linha de Cumeada apresentam 39,11km² de áreas sem vegetação. Esses números são 

indicativos do nível de degradação da área de estudo, bem como mostra caminhos onde se pode 

iniciar a recomposição florística de áreas fortemente desmatadas. Com os resultados obtidos, 

pode-se observar a discordância entre os parâmetros legais definidos pelo governo com relação 

as Áreas de Preservação Permanentes e o uso de solo. As APPs ocupam 181,85km² do território 

municipal, enquanto que as áreas com o uso de solo identificado como Fragmentos Florestais 

inseridos em APP’s são apenas 28,41km². A área espacial mínima que deveria ser revegetada é 

de 141,8km². A recomposição florestal permitirá a criação de corredores ecológicos e aumentará 

a conexão entre os diversos fragmentos de vegetação, estimulando a sucessão natural florestal. 

Palavras chave: Áreas De Preservação Permanente, Uso do Solo, Geoprocessamento  



 

Introdução 

  O presente trabalho é parte integrante do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas 

por Mineração no Município de Santo Antônio de Pádua. A cidade está localizada na região 

Noroeste do estado do Rio de Janeiro, nas coordenadas 42°00’ e 42°20’ de longitude Oeste e 

21°25 e 21°40’ de latitude Sul (Figura 1). Sua população no último censo de 2010 foi 

contabilizada em torno de 40.589 habitantes, esta, em sua maioria, se concentrou nas margens 

do rio Pomba, o qual corta a cidade.  

 

Figura 1 : Mapa de localização do município de Santo Antônio de Pádua 

 

O uso do solo foi marcado, no passado, por ciclos agrícolas tais como café e cana-de-

açúcar, e nos dias atuais com pecuária e extração de rochas ornamentais. Estas atividades ao 

longo dos anos foram responsáveis pela modificação da paisagem natural, acentuando a 

degradação solo (com sinais evidentes de erosão laminar), a perda da biodiversidade e intensa 

fragmentação da Mata Atlântica, restrita atualmente a topos de serra e a ilhas de matas 

secundárias. De certa forma pode-se afirmar que a degradação das terras também contribuiu 

para aumentar as desigualdades socioeconômicas entre esta região e as demais regiões que 

compõem o estado do Rio de Janeiro.  



A este cenário socioambiental soma-se uma particularidade: o município de Santo Antônio 

de Pádua é o principal local de ocorrência e de extração de um milonito gnaisse conhecido 

comercialmente como Pedra Paduana, Pedra Miracema ou Pedra Madeira (SILVA, 2011). Para a 

exploração da rocha retira-se a cobertura vegetal do solo, o que causa grandes impactos na 

hidrologia local, além de potencializar os processos erosivos, mobilizando toneladas de 

sedimentos para os rios. Apesar da pouca participação no Produto Interno Bruto (PIB) municipal, 

estima-se que o número de empregos totais gerados pela atividade seja de 4.836 (DRM, 2012). 

A região apresenta uma estação seca pronunciada entre maio e agosto e uma estação 

chuvosa entre novembro e março, esta última sujeita a veranicos, que podem atingir 20 dias 

(TEIXEIRA DE ANDRADE et al, 2009). O clima é predominantemente tropical quente e úmido. O 

relevo é ondulado a fortemente ondulado, com altitudes que variam entre 35 e 680 metros. 

Geomorfologicamente o município se insere no Domínio Morfoclimático de Mares de Morros, 

apresentando colinas em formato de “meia laranja” e algumas serras, sendo as principais as 

serras do Catete e do Bonfim. Este domínio percorre a faixa litorânea do Brasil indo do Sul até o 

Nordeste do País (SILVA, 2011).  

Este trabalho teve como objetivo produzir o mapa de Fragmentos Florestais e Uso do 

Solo e indicar os ambientes prioritários para revegetação de acordo com a legislação ambiental 

brasileira para as Áreas de Preservação Permanentes (APPs). Busca assim, auxiliar e dar 

suporte aos órgãos competentes, aos mineradores e aos produtores rurais contribuindo na 

tomada de decisões, ao apresentar um mapeamento inédito das diferentes classes de uso do 

solo e um mapa síntese das Áreas de Preservação Permanentes que devem ser revegetadas e 

protegidas no município de Santo Antônio de Pádua.  

Segundo dados da ONG SOS Mata Atlântica, a floresta nativa deste bioma está hoje 

totalmente fragmentada e reduzida a apenas 7% do seu tamanho original, perdendo muito de 

sua biodiversidade, expressa principalmente pela extinção de espécies nativas e diminuição na 

variabilidade de fauna e flora. As florestas possuem importante função ecológica e sua 

fragmentação modifica tantos fatores bióticos, quanto abióticos, reguladores do ecossistema.  

De acordo com a legislação brasileira, as APPs têm a função de preservar todo o 

ecossistema, uma vez que a manutenção da floresta evita o assoreamento de corpos hídricos, 

reduz as perdas por erosão, além de aumentar o volume de água nos rios (BRASIL, 2002). As 

APPs possuem relevante função na manutenção e sustentabilidade da vida ao preservar o 

recurso natural mais precioso, a água. 



 

Metodologia 

Para a elaboração do mapa de cobertura vegetal e uso do solo foram utilizadas ortofotos 

disponibilizadas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) compostas pelas 

bandas RGB e o software ArcGIS® 9.3 da ESRI. As classes do mapa foram: Fragmentos 

florestais, Campo/pastagem, Áreas mineradas, Áreas urbanas e Corpos hídricos. A delimitação 

do uso obedeceu ao critério da fotointerpretação visual das imagens. Posteriormente, foram 

realizados trabalhos de campo para a caracterização das classes fotointerpretadas. O controle 

das feições foi realizado através de GPS da marca Garmin modelo 76CSx. Também foram feitas 

observações sobre o estado da paisagem nos fragmentos florestais, áreas de mineração e nas 

áreas de pasto.  

A partir do Mapa de Áreas de Preservação Permanentes (SILVA, 2011) as APPs foram 

agrupadas em duas categorias: APPs relacionadas à topografia (Topo de Morro, Topo de 

Montanha e Linha de Cumeada) e APPs relacionadas à hidrografia (Faixas Marginais de 

Proteção – FMPs - de Rios, FMPs de Nascentes e FMPs de Lagos e Lagoas Naturais e 

Artificiais). 

O Mapa de Áreas Prioritárias para Revegetação foi obtido a partir do cruzamento do mapa 

de Fragmentos Florestais e Usos do Solo com o mapa de APPs no Município de Santo Antonio 

Pádua. Foram utilizadas as ferramentas clipping, merge e dissolve do ArcGis®, para realizar as 

funções de extração, junção e dissolução de determinados dados geográficos, permitindo uma 

análise espacial mais complexificada do recorte espacial. A partir do banco de dados foram 

definidas os totais das áreas mais afetados pelos diversos tipos de usos, assim como o total da 

área prioritária para uma ação de reflorestamento. 

 

Área de Preservação Permanente e Código Florestal Brasileiro  

 O primeiro Código Florestal Brasileiro foi sancionado em 23 de janeiro de 1934, através 

do Decreto n° 23.793/1934. Com o objetivo de preservar as florestas foram estabelecidas regras 

para a exploração florestal e penas àqueles que infringissem as leis. Este decreto foi revogado 

com a Lei 4.771/1965 que instituiu o novo Código Florestal. As florestas são classificadas como 

protetoras, remanescentes, modelo e de rendimentos, segundo o artigo 3° do capitulo 2 do 

decreto de n° 23.793/34. Em 1934, o termo Área de Preservação Permanente ainda não existia. 

Mas o que é válido ressaltar é que não existia o nome em si, tendo em vista que o artigo 4° do 



capitulo 2 já apresentava uma ideia bem aproximada do que viriam a ser as APPs, expressa sob 

a alcunha de floresta protetora. Estas serão consideradas as que por sua localização servirem 

de forma conjunta ou separadamente para um bem estar. Sendo consideradas florestas 

protetoras, com o intuito de: conservar os regimes das águas, evitar a erosão das terras pela 

ação dos agentes naturais, fixar dunas, asilar espécies raras da fauna indígena, entre outros 

(BRASIL, 1934). 

Com o objetivo de ampliar e melhorar o Código Florestal de 1934, que já se encontrava 

um pouco defasado, surge em 15 de setembro 1965 um novo código, sendo revogado pela lei nº 

4.771. Foi neste decreto que as Áreas de Preservação Permanente (APPs) substituíram as 

florestas protetoras, passando a abranger novos elementos e não apenas as florestas e árvores 

(AMARAL, 2010). Com isso no artigo 1°, inciso II entende-se como Áreas de Preservação 

Permanente: 

área protegida nos termos dos arts. 2 e 3 desta Lei, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função 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.(BRASIL, 1965) 

 

E no artigo 2° são discriminadas as áreas que devem ser protegidas e delimitadas, são 

elas: ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal; ao redor de lagoas, lagos e reservatórios d’águas naturais ou artificiais; nas restingas, 

como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; nas bordas dos tabuleiros ou 

chapadas; em altitude superior a 1800 metros, qualquer que seja a vegetação, nas encostas com 

declividade superior a 45°; topos de morro, montes, montanha e linha de cumeada.  

O Código Florestal Brasileiro é uma lei federal que tem como objetivo regular o uso da 

terra e dos ambientes naturais. Além disso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) 

elaborou resoluções com o intuito de estabelecer diretrizes específicas em relação ao meio 

ambiente. A Resolução CONAMA de n° 303, criada no dia 20 de março de 2002, dispõe sobre 

critérios, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente; à medida que a Resolução 

de n° 302 vem para complementar a de n°303, a qual dispõe sobre os parâmetros, definições e 

limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de seu 

entorno. (BRASIL, 2002). Nestas resoluções são definidos os métodos para o mapeamento de 

diversas categorias de APPs. (SILVA, 2011) 



 

Resultados e Discussão 

A atividade mineradora produz uma modificação abrupta na paisagem gerando um forte 

impacto visual, pois estas áreas sofrem com: ações de desmatamento para implantação da 

atividade; remoção de toneladas de solo para atingir a rocha de interesse; modificação das 

linhas de drenagem locais (impactando na hidrologia do local e do entorno); instabilidade dos 

taludes ocasionados pela disposição inadequada de solo e rejeitos inconsolidados (KOBYAMA et 

al., 2001); assoreamento de nascentes e rios devido ao descarte inadequado de rejeitos; e 

desperdício acentuado de material (até 40% pode ser perdido devido à baixa tecnologia 

empregada e à falta de planejamento de lavra), impactando negativamente no ambiente (SILVA 

e MARGUERON, 2002).   

A Figura 2 e a Tabela 1 mostram as áreas ocupadas pelas classes de uso do solo 

definidas para este estudo. Os Fragmentos florestais ocupam 85,45 km², o que corresponde a 

14% do território municipal. A classe Campo/pastagem é que ocupa maior área espacial e 

totaliza 82,9% do território. As Áreas urbanas são relativamente pequenas e ocupam apenas 6,6 

km². Com relação à mineração verifica-se que esta ocupa 0,26% do território municipal.  

 

Figura 2: Mapa de Fragmentos Florestais e Uso do Solo. Nota-se que a mineração está restrita a duas faixas 
que correspondem ao lineamento das serras do Catete e Bonfim. 



Tabela 1 : Diferentes categorias de usos do solo e suas respectivas áreas espaciais. 

Categoria de Uso do Solo Área ocupada (km²) Área ocupada (%) 

Fragmentos florestais 85,45 14,01 

Campo/pastagem 505,61 82,9 

Áreas mineradas 1,6 0,26 

Áreas urbanas 6,6 1,08 

Corpos hídricos 10,64 1,74 

Total 609,9 100 

 

A pequena expressividade territorial das Áreas mineradas contrasta com a classe de 

Campo/pastagem. Este uso é majoritário e sem dúvida produz fortes impactos na paisagem, pois 

está disperso por todo o território municipal. O solo com escassa ou nenhuma vegetação é, em 

sua maior parte, utilizado pela pecuária extensiva. Para ter acesso à alimentação o gado sobe e 

desce os morros gerando caminhos preferenciais para o escoamento superficial, o que colabora 

para uma forte erosão laminar, com o surgimento de ravinas (Figura 3). Os desmatamentos e as 

queimadas para a limpeza; a exposição do solo que fica sujeito à ação direta da gota da chuva, 

aumentando o volume de material erodido; e a compactação devido ao pisoteio constante do 

gado tornam esta classe de uso a mais vulnerável a degradação (Figura 4). 

 

Figura 3: Ravinas causadas pelo constante pisoteio 
do gado. Em alguns casos o processo pode evoluir 
para pequenas voçorocas. (Foto: Antonio S. Silva, 

2011). 

 

 

Figura 4: Área recém-queimada para limpeza de 
pasto. (Foto: Lucas Brasil, 2012). 

 



Como pode ser observado na Figura 2, os Fragmentos florestais são muitos em 

quantidade, mas possuem reduzida dimensão. Poucos são aqueles com uma extensão espacial 

relevante. O padrão fragmentado e formando ilhas já indica que os remanescentes da vegetação 

nativa estão restritos a áreas com forte impedimento a outros usos. Parte significativa destes 

fragmentos está situada em topos de morros e montanhas, e neste caso, preservados pela sua 

distância, declividade e pela dificuldade de acesso. Estes fragmentos são compostos por matas 

secundárias e terciárias, como verificado em campo. É relativamente comum a presença de 

espécies invasoras e pioneiras nas bordas das ilhas de vegetação. Esta constatação sugere que 

a área de vegetação nativa possa ser ainda menor e o cenário de degradação ambiental, ainda 

mais severo. 

Para Viana & Pinheiro (1998), as pesquisas têm reforçado a hipótese de que os 

fragmentos florestais não são autossustentáveis. A degradação destes é resultado da complexa 

interação entre fatores inerentes ao processo de fragmentação, como redução da área, maior 

exposição ao efeito de borda e isolamento, e a constante pressão antrópica. Isto significa dizer 

que, mesmo que, hipoteticamente, os 85,43 km² de vegetação não sofram mais nenhuma 

interferência direta ao longo dos próximos anos, estão propensos a diminuírem. Seriam 

necessárias políticas de manejo florestal e de proteção ambiental, para que essas áreas não 

venham a ser reduzidas, mas sim, ampliadas.  

As Tabelas 2 e 3 mostram as áreas das diferentes classes de uso do solo nas APPs 

relacionadas à Topografia e a Hidrografia. Com relação à primeira classe de APPs, pode-se 

perceber que os Fragmentos Florestais estão concentrados nos Topos de Morro e Linha de 

Cumeada e totalizam 17,47km². As classes de uso Corpos Hídricos e Áreas Urbanas são 

praticamente inexistentes nestas APPs. 

A classe de uso Campo/pastagem é a que ocupa a maior área espacial, com 38,92 km² ou 

69% das APPs relacionadas à topografia. A categoria Áreas Mineradas tem uma participação 

mínima totalizando 0,18 km² ou 0,32% (figura 5). São as APPs de topografia que apresentam a 

maior participação da categoria de uso do solo Fragmentos Florestais. Dos 56,43 km² 

correspondentes as APPs de topografia, 30,88% está com cobertura de floresta. A categoria 

Campo/pastagem ocupa 68,79% destas APPs. Ainda que 30,88% seja um valor relativamente 

bom, há a necessidade de se aumentarem as áreas florestadas e diminuírem as áreas de 

Campo/pastagem. A APP de Topo de Morro apresenta 28,1% de sua área com florestas, a Linha 

de Cumeada, 34,8% e o Topo de Montanha apresenta 63,3% de sua área florestada. 

 



Tabela 2: Área (km²) ocupada pelas classes de uso nas APPs relacionadas à Topografia. 

APP/Uso do Solo Fragmentos 

Florestais 

Corpos 

Hídricos 

Áreas 

Urbanas 

Áreas 

Mineradas 

Campo/ 

pastagem 

Total APP 

Topo de Morro 10,02 0,0041 0,01 0,15 25,48 35,66 

Topo de 

Montanha 
0,48 X X X 0,28 0,76 

Linha de  

Cumeada 
6,97 X X 0,03 13,16 20,16 

Área Total  

Uso do Solo 
17,47 0,0041 0,01 0,18 38,92 56,58 

Área Total  

Uso do Solo (%) 
30,88 0,01 0,02 0,32 68,79 100,0 

 

 

Com relação à segunda categoria de APPs (Tabela 3) foi observado que 102,4 km² ou 

81,7% de margens de rios estão sob uso Campo/pastagem. A categoria de uso Áreas Mineradas 

participa com apenas 0,32 km² ou 0,26%. Em porcentagem, este valor é muito próximo daquele 

encontrado no mapeamento em relação às APPs de topografia (0,32%) (Figura 6). 

   

 

Figura 5: Mineração inserida em APP de topografia.  
(Foto: Lucas Brasil, 2012). 

 

 

Figura 6: Mineração inserida em APP de hidrografia.  
(Foto: Lucas Brasil, 2012). 

 

 



 

Tabela 3: Área (km²) ocupada pelas classes de uso nas APPs relacionadas à Hidrografia. 

APP/Uso do Solo Fragmentos 

florestais 

Cursos 

Hídricos 

Áreas 

Urbanas 

Áreas 

Mineradas 

Campo/ 

pastagem 

Total APP 

FMP Lagos 0,02 0,05 X X 0,2 0,27 

FMP 100m Lagos 0,23 0,13 X X 2,61 2,97 

FMP Nascente 1,67 0,004 0,01 0,07 7,42 9,17 

FMP 500 0,84 2,12 0,04 0,05 9,39 12,44 

FMP 200 0,41 2,52 0,15 X 4,92 8,00 

FMP 100 0,55 2,44 1,07 0,01 2,71 6,78 

FMP 50 0,02 0,46 0,1 X 1,45 2,03 

FMP 30 7,2 1,55 1,05 0,19 73,7 83,69 

Área Total 

Uso do Solo  
10,94 9,27 2,42 0,32 102,4 125,35 

Área Total 

Uso do Solo (%) 
8,7 7,4 1,9 0,26 81,7 100 

 

 

Os fragmentos florestais atingem somente 8,7% dos 125 km² referentes a APPs de 

hidrografia, valor bem abaixo do encontrado nas APPs de topografia. Em todas as faixas 

marginais de proteção pode-se identificar a reduzida área ocupada pela vegetação, 

demonstrando a necessidade de recuperar essas áreas. A maioria dessas APPs não soma um 

kilômetro quadrado de cobertura vegetal. 



 

Nas Figuras 7 e 8 estão representadas a distribuição das APPs relacionadas à topografia 

e hidrografia e as áreas prioritárias para revegetação, respectivamente. As APPs que atualmente 

são mantidas com vegetação, mesmo aquelas em estágio de regeneração inicial não foram 

contempladas como prioritárias por já estarem em conformidade. Da mesma forma, as áreas 

urbanas consolidadas, mesmo as localizadas nas faixas marginais de proteção ou situadas na 

planície de inundação do rio Pomba e sujeitas a cheias periódicas, também não foram avaliadas, 

pois se considera que a remoção destes sítios urbanos seja pouco provável. 

 

 

Figura 7: Mapa das Áreas de Preservação Permanente em Santo Antônio de Pádua 



 

Figura 8: Mapa de Áreas Prioritárias para Reflorestamento 

 

Considerações Finais 

O trabalho permitiu quantificar as informações já encontradas em campo. A maioria das 

APPs se apresenta desprovida de vegetação de floresta, o que está em desacordo com a 

legislação brasileira. Um grande esforço deverá ser empreendido pelo governo, mineradores e 

proprietários rurais para implementar um grande programa de reflorestamento. Apesar de a 

atividade mineradora produzir profundos impactos no ambiente, algumas medidas podem ser 

tomadas (descarte dos estéreis em local previamente planejado, recuperação da mata nativa do 

entorno), sem comprometer a geração de renda produzida pela atividade na região, objetivando 

a redução dos impactos ambientais gerados. 

 A classe de uso do solo Campo corresponde a mais de 80% nas APPs de hidrografia e a 

quase 70% nas APPs de topografia. O uso com pastagem neste pode aumentar a incidência de 

processos erosivos comprometendo ainda mais os corpos hídricos. Além deste fato, caso os 

Fragmentos florestais remanescentes não sejam bem manejados, podem perder ainda mais a 



biodiversidade, além de contribuir para o aumento da carga de detritos carreados pelo 

escoamento superficial.  

A preservação, ampliação e conexão dos fragmentos florestais preservam implicitamente 

os recursos hídricos, a estabilidade das encostas, a biodiversidade, a fertilidade dos solos e a 

paisagem, sendo de extrema necessidade para a manutenção da vida humana. Entretanto, esta 

não pode ser uma ação isolada. Um manejo da pecuária extensiva de uma forma mais 

sustentável e a uma extração de rocha ornamental realizada com planejamento, de forma a 

minimizar seus impactos, também se fazem cruciais para a recuperação da paisagem.  Com 

isso, a revegetação dos 141,8 km² expressos no Mapa de Áreas Prioritárias para 

Reflorestamento ajudará a recompor o ecossistema, permitindo a criação de corredores 

ecológicos. Esta estratégia aumentará a conexão entre os diversos fragmentos de vegetação, 

para que estes não fiquem isolados, estimulando a sucessão natural florestal e estabelecendo 

uma zona de amortecimento ao redor dessas áreas. 

É de suma importância que a delimitação das Áreas de Preservação Permanente ocorra 

de forma clara e objetiva, pelo fato de essas áreas estarem em locais de possível risco natural 

(movimento de massas, inundações e fragilidades aos processos erosivos) e pelo uso e 

ocupação do solo nessas áreas acarreta impactos não só no local mais em todo o seu entorno. 

(RAUEN, 2010) 

Portanto, o geoprocessamento se mostrou como uma ferramenta de grande valia para o 

mapeamento dos fragmentos florestais e uso do solo e para a delimitação das APPs. Por ser um 

sistema complexo, tem que ser utilizado de forma adequada de modo a contribuir com precisão 

no aporte de dados mais específicos, os quais não seriam obtidos por outros métodos.  O ArcGis 

foi utilizado em todo o trabalho, tendo em vista ser uma das melhores ferramentas para tomadas 

de decisões no ambito ambiental. A utilização de técnicas de geoprocessamento envolvendo 

Áreas de Preservação Permanentes (APPs) começou a ganhar força no  Brasil a partir dos anos 

1990. Com a edição das Resoluções CONAMA n°302 e 303, em 2002, foi possivel obter 

parâmetros mais precisos para a sistematização da delimitação das APPs, surgindo um aumento 

de publicações depois da regulamentação destas áreas.(AMARAL,2010) 

A partir da definição das áreas prioritárias para revegetação, a recomposição florestal 

permitirá a criação de corredores ecológicos e com isso o aumento das conexões entre os 

fragmentos de vegetação, estimulando a troca gênica e a sucessão florestal. A lei 9.895/2000, 

que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, a qual 

estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 



conservação, já prevê tal prática.  Este trabalho procurou então auxiliar a definição dos possíveis 

corredores ecológicos do recorte espacial estudado, ao demarcar as áreas prioritárias para 

ações de revegetação. 
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