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“A persistência é o menor caminho do êxito”.  

(Charles Chaplin) 



RESUMO 
 

As Áreas de Preservação Permanente - APPs são fundamentais para a manutenção 

da vegetação de determinadas áreas, com o objetivo de manter inalterado o uso da 

terra, que deve estar coberta pela vegetação original, porém, estas áreas não têm tido 

o tratamento adequado em várias partes do País. O município de Indiaporã (SP) 

possui baixa cobertura vegetal, o que serviu como base para a realização deste 

trabalho, a partir da necessidade de mapear as APPs e avaliar seu grau de 

conservação, em face da identificação da vegetação nativa existente. Com o auxílio 

do ambiente SIG realizou-se a vetorização e o cálculo automático de áreas, assim 

como o cruzamento dos dados para encontrar a vegetação existente em APP. De 

acordo com os resultados obtidos no diagnóstico, a área de vegetação nativa total no 

município é de 2.185,20 ha, perfazendo 7,81%. As APPs resultaram em 1.030,44 ha, 

ocupando 3,68% da área. Destes, somente 187,32 ha estão ocupados por vegetação 

nativa, correspondendo apenas a 18,17% do total. A preocupação com a baixa 

cobertura vegetal ao longo das áreas ciliares, o assoreamento das nascentes e cursos 

d’água e a degradação dos remanescentes florestais tem levado esta municipalidade 

a buscar a elaboração de um Plano de Restauração de Áreas de Preservação 

Permanente - APPs, visando apresentar diretrizes e orientações técnicas para a 

priorização, restauração e proteção das matas ciliares, além de fomentar subsídios 

necessários para a adequação ambiental das propriedades rurais do município. 

 

Palavras-chave: Áreas de Preservação Permanente – APP; Código Florestal Federal; 

Geotecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

Areas of Permanent Preservation - APPs are essentials for maintaining the vegetation 

of certain areas, with the porpouse of keeping land use unchanged, which must be 

covered by original vegetation, however, these areas haven’t been adequately treated 

in several parts of the country. Indiaporã (SP) town has low vegetal cover, which was 

the base for the achievement of this work, because of the necessity of mapping the 

APPs and evaluate de degree of conservation, because of the identification of present 

native vegetation. With the help of enviroment SIG performed the vectorization and 

automatic calculation of areas, even as crossing the data for finding the present 

vegetation in APP. According to the results got in the diagnosis, the total native 

vegetation in town is 2.185,20 ha, making 7,81%. The  APPs resulted in 1.030,44 ha, 

occupying 3,68% of the area. Of these, only 187,32 ha are occupied by native 

vegetation, corresponding just 18,17% of total. The worry about low vegetal cover 

along the ciliary areas, the sedimentation of the springs and watercourses and the 

degradation of forest remnants has taken this township to find the elaboration of a 

Restaurantion Plan of Areas of Permanent Preservation - APPs, aimed at presenting 

guidelines and technical guidelines for prioritization, restoration and protection of 

riparian forests, in addition to fostering the necessary subsidies for the ambiental 

adequacy of rural properties of town. 

 

Key words: Areas of Permanent Preservation – APP; Federal Forest Code; 

Geotechnology. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu artigo 23 e incisos VI e VII, 

elenca como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios o dever de proteção ao meio ambiente e de preservação das florestas, da 

fauna e da flora. Os problemas relacionados ao ambiente e seu futuro vêm sendo 

abordados constantemente, visando à necessidade de se preservarem os recursos 

naturais como um todo, pois esses são as riquezas básicas de uma nação e não se 

pode compreender que o desenvolvimento e progresso dela sejam obtidos à custa da 

dilapidação ou do mau uso deles (BERTONI & LOMBARDI NETO, citados por 

LOUZADA, 2008). 

As Áreas de Preservação Permanentes (APPs) atualmente estão submetidas 

a grandes extensões de degradação, devido à intensificação das pressões antrópicas 

sobre o ambiente. Dessa forma, observa-se um processo de substituição das 

paisagens naturais por outros usos e ocupações da terra e a conversão das áreas 

com cobertura florestal em fragmentos florestais, causando problemas ambientais e, 

em muitos casos, afetando a disponibilidade de recursos naturais importantes à vida 

(ARES, 2006). 

Entende-se por APP uma área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012). 

Não há dúvidas de que as áreas de proteção são essenciais para a 

manutenção e preservação da biodiversidade, pois cada espécie precisa de seu 

habitat específico e de espaço suficiente para sua perpetuação. Com a manutenção 

da biodiversidade, proporcionam-se benefícios locais diretos, como o estoque de 

material genético de plantas e animais necessários para a adaptação ao manejo 

florestal e aos sistemas agrícolas. A interligação dos corpos hídricos e 

consequentemente das APPs destes mananciais formam “corredores ecológicos” que 

permitem o fluxo de espécies em longas distâncias, pois ultrapassam municípios e até 

estados (PALACIO, 2015). 

As áreas determinadas por lei para as APPs não têm o tratamento adequado 

em várias partes do País. Segundo o Instituto Florestal do Estado de São Paulo 

(2008), o município de Indiaporã (SP) possui baixa cobertura vegetal, o que serviu 
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como base para a realização deste trabalho, a partir da necessidade de mapear as 

APPs e avaliar seu grau de conservação, no intuito de identificação da vegetação 

nativa existente.  

Considerando a grande extensão do município e a dificuldade de corpo 

técnico disponível no setor público para as visitas de campo, o diagnóstico destas 

áreas não é considerado uma tarefa fácil, pois envolve altos custos de deslocamento 

e tempo. Por outro lado, o Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG) são técnicas que apresentam um amplo instrumental para a 

identificação e mapeamento das APPs, de forma eficaz e relativamente rápida, 

permitindo ainda o seu monitoramento contínuo e a consequente identificação de 

conflitos de usos do solo (MENEZES, 2016). 

 

1.1. PROBLEMA 
 

Devido sua extensão, o município de Indiaporã possui grande quantidade de 

nascentes e cursos d’água, que são responsáveis por contribuir com a manutenção 

dos recursos hídricos da região. Sendo assim, surgem as APPs, que têm o importante 

papel na preservação ambiental. 

Apesar de sua importância, o processo desordenado de ocupação do solo e 

a conversão de áreas naturais para uso antrópico vêm afetando a função das APPs 

no município. Os impactos ambientais apresentados nessas áreas geralmente são 

ocasionados pela degradação das pastagens, falta de manutenção dos terraços 

agrícolas, expansão das atividades agropecuárias nas APPs e ausência de matas 

ciliares ao longo das nascentes, córregos e afluentes, levando à erosão do solo e ao 

assoreamento dos mananciais.  

Desta forma, nota-se que as áreas de preservação permanente estão em 

estado precário de conservação, em sua maioria sem isolamento de proteção e com 

carência de cobertura de vegetação nativa, o que as tornam vulneráveis para o 

processo de degradação ambiental.  

Portanto, a pergunta que este trabalho espera responder é: qual a situação 

das áreas de preservação permanente do município em face da vegetação nativa 

remanescente?   
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1.2. JUSTIFICATIVA 
 

A intervenção em fragmentos de vegetação nativa existentes nas 

propriedades rurais, assim como em áreas ciliares de nascentes e cursos d’água da 

região é uma prática comum, pois a maioria dos produtores rurais se preocupa apenas 

com a expansão de suas áreas agricultáveis. A preocupação com a baixa cobertura 

vegetal ao longo das áreas de preservação permanente tem levado esta 

municipalidade a buscar alternativas visando à recuperação de áreas degradadas, 

além de fomentar subsídios necessários para a adequação ambiental.  

A proposta deste diagnóstico é avaliar a condição das áreas de preservação 

permanente no município de Indiaporã, considerando a vegetação nativa existente, 

buscando auxiliar no planejamento e gestão ambiental municipal. Devido a importante 

função ambiental das áreas de preservação permanente dentro de um sistema 

ecológico, o seu diagnóstico ganha uma atenção significativa na estratégia de 

conservação, pois sua função como zonas de amortecimento contribui para minimizar 

os impactos das ações antrópicas e principalmente das atividades agropecuárias. 

 

1.3. OBJETIVOS 
 

1.3.1. Objetivo Geral 
 

Diagnosticar a condição ambiental das áreas de preservação permanente 

(APPs) do município, considerando a vegetação nativa existente, com auxílio de 

Geotecnologias. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

• Descrição geográfica das nascentes e cursos d’água; 

• Delimitação das áreas de preservação permanente; 

• Mapeamento da vegetação nativa nas APPs. 

 

 

1.4. METODOLOGIA 
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1.4.1. Tipo de pesquisa 
 

Segundo Gil (2002, p.17), pesquisa é definida como o 

 
[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por 
um processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema 
até a apresentação e discussão dos resultados. 

 

O presente diagnóstico tem caráter descritivo e exploratório, de natureza 

quantitativa, utilizando como instrumento de coleta de dados a observação direta 

(Gerhardt & Silveira, 2009). Foi conduzida no município de Indiaporã, região noroeste 

do Estado de São Paulo, inserido na Bacia Hidrográfica do Turvo Grande, Sub-bacia 

Água Vermelha, Pádua Diniz. Visando o diagnóstico das áreas de interesse, buscou-

se o auxílio de geotecnologias para a identificação da hidrografia, vegetação e 

avaliação situacional das APPs.  

Para tanto, os procedimentos metodológicos compreenderam também o 

levantamento bibliográfico e telematizado a respeito da temática abordada, 

considerando os conceitos e definições de nascentes, cursos d’água, APPs e seus 

impactos ambientais. 

 

1.4.2. Materiais e procedimentos 
 

Inicialmente foi obtido junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010), a base cartográfica contínua com os limites territoriais que serviu de 

máscara para a análise das informações. Posteriormente, foi adquirida imagem do 

satélite Sentinel-2, disponibilizada gratuitamente pela European Space Agency – ESA 

desde 2015. 

Por meio da utilização de imagem de satélite em ambiente SIG, foi possível 

obter a localização geográfica das nascentes, assim como a vetorização dos cursos 

d’água e vegetação nativa de forma rápida e eficiente, possibilitando a delimitação 

das distâncias e cruzamento de dados para a avaliação das áreas de preservação 

permanente - APPs.  

Considerando que as larguras dos cursos d’água do município não 

ultrapassam 10 metros, foi gerado um buffer de 30 metros em cada margem, assim 
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como um raio de 50 metros em cada nascente, respeitando-se o Código Florestal 

Federal (BRASIL, 2012), desconsiderando neste momento o Art. 61A, que trata sobre 

os casos em atividades consolidadas.  

 

Figura 1. Distâncias de preservação conforme dispositivo legal. 

 
Fonte: Ambientallize (2016). 

 

A obtenção dos dados foi por digitalização manual e classificação visual da 

imagem de satélite, utilizando-se ambiente SIG, em escala 1:50.000. Todos os 

produtos foram elaborados a partir de três vetorizações básicas (ponto, linha e 

polígono), conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Detalhe da base de dados para obtenção dos produtos. 
Produtos Fonte de dados 
Perímetro municipal Base de dados, IBGE (2017). 
Vegetação nativa, nascentes, 
cursos d’água, APPs 

Sentinel-2, resolução espacial de 10m, 
datada de 05 de setembro de 2017. 

Elaboração: o autor (2017). 

 

Por se tratar de técnicas básicas para o manuseio dos dados, destacam-se 

que os procedimentos realizados neste diagnóstico podem ser manipulados pelos 

tradicionais softwares de geoprocessamento, como exemplo do ArcGIS, QGIS, gvSIG 

ou SPRING. 

Após a identificação das nascentes e cursos d’água, realizou-se a delimitação 

das APPs (Sequência A e B da Figura 2). Em seguida, foi vetorizada a vegetação 

nativa do município e posteriormente recortada na área de preservação permanente, 
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que serviu como máscara para o recorte, possibilitando a análise da condição de 

vegetação nas áreas de interesse (C e D da Figura 2). 

 

Figura 2. Sequência da vetorização de imagem de Satélite. 

 
Fonte: Vetorização de Imagem SENTINEL (2017). Elaboração: o autor (2017). 

 

1.4.3. Obtenção dos dados 
 

Os dados foram desenvolvidos no Datum Horizontal SIRGAS 2000 e na 

projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 22 Sul, Meridiano Central 

51° W. Com o auxílio do ambiente SIG realizou-se o cálculo automático de áreas e o 

cruzamento das informações para encontrar a vegetação existente em APP. 

 
Tabela 2. Detalhe da análise quantitativa. 

Descrição Quantidade 
Área territorial 27.960,60 ha 
Nascentes 86 unidades 
Cursos d’água 166 km 
APPs 1.030,44 ha 
Vegetação nativa 2.185,20 ha 
Vegetação nativa em APP 187,32 ha 
Elaboração: o autor (2017). 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
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2.1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1.1. Áreas de Preservação Permanente 
 

As APPs foram criadas para proteger o ambiente natural, o que significa que 

não são áreas apropriadas para a alteração de uso da terra e devem estar cobertas 

com a vegetação original. A cobertura vegetal nestas áreas irá atenuar os efeitos 

erosivos e a lixiviação dos solos, contribuindo também para a manutenção do fluxo 

hídrico, redução do assoreamento dos cursos d’água além de trazer benefícios para 

a fauna (COSTA et al., 1996). 

Segundo o Código Florestal Federal (BRASIL, 2012), no Artigo 3°, entende-

se por Área de Preservação Permanente – APP 
 
[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger 
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. (BRASIL, 2012, 
artigo 3º). 

 

De acordo com a característica de cada área a ser protegida, são previstos 

pelo Código Florestal faixas e tamanhos diferentes, conforme a tipologia de APPs. 

Para as nascentes (perenes ou intermitentes), a lei estabelece um raio mínimo de 50 

metros no seu entorno, sem levar em conta o tamanho da propriedade ou sua 

localização geográfica. 

Estas faixas são delimitadas a fim de garantir a proteção e a integridade do 

local onde nascem as águas de cada nascente, mantendo desta forma a quantidade 

e qualidade da água presente. Para as APPs dos rios, deve ser preservada uma faixa 

marginal que varia de 30 a 500 metros, dependendo da largura do rio, medida a partir 

do nível mais alto, em projeção horizontal. 

 

 

 

 

2.1.2. Importância das APPs e da mata ciliar 
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Para Palácio (2015), um importante papel das APPs é garantir a preservação 

e a integridade dos processos ecológicos nestes espaços territoriais especialmente 

protegidos. Vale salientar que as áreas protegidas pelas florestas protegem também 

os solos contra os processos erosivos, pois ao atingir a vegetação, as chuvas têm 

seus fluxos redistribuídos em fluxos de menor energia, e com isso o impacto no solo 

é reduzido e proporciona menos degradação. 

Os troncos das árvores e os restos vegetais presentes no solo protegem 

contra o impacto das gotas das chuvas, reduzindo a destruição dos agregados, além 

de aumentarem a rugosidade da superfície e proporcionarem maior infiltração da água 

no solo. Ao proporcionar maior infiltração de água, as áreas florestadas favorecem o 

desenvolvimento da vegetação e ajudam a abastecer os mananciais de água 

subterrânea, subsuperficiais e, também os de superfície. 

Segundo Crestana (2006), as matas ciliares constituem uma formação 

florestal típica de áreas restritas ao longo dos cursos d’água e nascentes em locais 

sujeitos a inundações temporárias. Por sua localização estratégica, estas matas 

servem como corredores naturais de ligação entre fragmentos e reservas florestais, 

onde exercem papel fundamental na manutenção da qualidade da água, na 

conservação da biodiversidade e do patrimônio genético da flora e fauna. 

Quanto mais protegida pela cobertura vegetal estiver à superfície do solo 

contra a ação da chuva, menor será nele a propensão de ocorrência de erosão. Além 

de aumentar a quantidade de água interceptada, a vegetação amortece a energia de 

impacto das gotas de chuva, reduzindo a destruição dos agregados, a obstrução dos 

poros e o selamento superficial do solo. A cobertura vegetal na superfície também 

reduz a velocidade do escoamento superficial, pelo aumento da rugosidade hidráulica 

do seu processo, beneficiando a infiltração de água no solo. 

Com isto, evidencia-se a necessidade de adotar estratégias de recuperação 

e preservação para nascentes e mananciais. Além das APPs, as práticas de manejo 

adotadas nas propriedades rurais são essenciais neste processo, devendo ser 

estimuladas algumas medidas de conservação e proteção do solo e da vegetação, 

que englobam desde a eliminação das práticas de queimadas até o enriquecimento 

das matas nativas (CARVALHO, 2004). 

Para Batistella e Moran (2008), os impactos indesejáveis da dominação 

humana dos recursos naturais, associados a um modelo de desenvolvimento 

incompatível com a ética ecológica, têm se tornado cada vez mais visível. Em tempos 
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de mudanças globais é evidente a necessidade de medidas eficazes de mitigação 

desses impactos e de adaptação às novas condições ambientais. 

 

2.1.3. Uso de Geotecnologias Ambientais 
 

O planejamento ambiental deve ser uma atividade que parte do campo para 

o escritório, retornando ao campo numa visão sistêmica e holística, continuamente ao 

longo do tempo. 

Jacintho (2003) relata que muito tem sido feito na incorporação do 

geoprocessamento na gestão territorial, principalmente no zoneamento ecológico-

econômico dos Estados, bem como para a gestão ambiental de Áreas de Proteção 

Ambiental (APA), as Unidades de Conservação (UC) entre outros. Ainda, Reis (2004) 

argumenta que o conhecimento do espaço geográfico é um tópico indispensável para 

a sustentabilidade social, econômica e ecológica. 

O uso de geotecnologias vem se tornando uma ferramenta muito utilizada em 

metodologias para estudos de mapeamento que requerem dados importantes, sendo 

uma opção viável de visualização, informação e processamento que permite diminuir 

tempo e custo funcional referente às áreas a serem diagnosticadas (LUPPI et al., 

2014). 

Em estudo realizado por Pincinato (2005) para analisar a viabilidade de 

recuperação de áreas de preservação permanente irregulares em São Sebastião 

(SP), foi utilizado o software Spring 4.0, imagens dos satélites Landsat TM5 e SPOT, 

captadas em 1999. O autor concluiu que a inserção das informações obtidas por 

sensores remotos em ambiente SIG permitiu um diagnóstico aprofundado das APPs, 

tais como a avaliação de sua situação legal e de sua viabilidade de adequação frente 

à recuperação de sua cobertura vegetal. Também avaliou que, de um modo geral, as 

geotecnologias preencheram a grande lacuna que faltava para permitir que o Código 

Florestal tenha uma melhor aplicação.  

Souza (2013) avaliou as APPs da bacia do córrego Pirapitinga por meio de 

técnicas de geoprocessamento, empregando como dados de entrada imagens dos 

satélites CBERS-2B, datadas de 2009 e Landsat TM5, de 2012. A autora procedeu à 

elaboração de cartas temáticas das APPs e constatou percentual elevado de 

ocupação inadequada dentro dos seus limites. 
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A diversidade de produtos de Sensoriamento Remoto em termos de resolução 

espacial e temporal permite o mapeamento em diversas escalas de análise e a 

atualização constante dos dados. As funcionalidades de um SIG possibilitam a 

modelagem de todas as categorias de APPs, tornando o processo de mapeamento 

mais ágil e os resultados mais precisos. Apesar de estas técnicas serem amplamente 

empregadas e dos seus benefícios, há um déficit em termos de mapeamento das 

APPs no território brasileiro, devido, em parte, à sua dimensão e, em grande medida, 

devido à falta de recursos financeiros e pessoal capacitado a esta finalidade 

(MENEZES, 2016). 

 

2.2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

O município de Indiaporã está localizado no estado de São Paulo (Figura 3), 

na região noroeste paulista, a 600 km distantes da capital, pertencendo à microrregião 

de Fernandópolis e mesorregião de São José do Rio Preto. Localiza-se na latitude 

19º58'48" sul e na longitude 50º17'23" oeste, a uma altitude de 440 metros. Os 

municípios limítrofes são Mira Estrela, Macedônia, Guarani D'Oeste, Ouroeste e 

Iturama (MG). 

 

Figura 3. Localização de Indiaporã no Estado de São Paulo. 

 
Fonte: ABREU, R. L. (2006). 
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O município possui área territorial de 279,6 km² e uma população de 3.903 

habitantes (IBGE, 2010), com 526 habitantes na zona rural, na sua maioria pequenas 

propriedades, onde as atividades agropecuárias são realizadas pelos produtores e 

suas famílias. 

Indiaporã pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da 

Bacia do Turvo/Grande (UGRHI 15 – CBH TG), que se subdivide em 12 sub-bacias 

designadas com os nomes dos cursos d’água que a perfazem. Assim, de acordo com 

a localização geográfica, tem seu território na sub-bacia Água Vermelha/Pádua Diniz 

(Figuras 4 e 5). 

 

Figura 4. Localização da UGRHI 15 no Estado de São Paulo. 

 
Fonte: Adaptado de base de dados da UGRHI-15 (2015). Elaboração: o autor (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Localização de Indiaporã na sub-bacia da UGRHI 15. 
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Fonte: Adaptado de base de dados da UGRHI-15 (2015). Elaboração: o autor (2017). 

 

O sistema hidrográfico do município é formado pelos seguintes cursos de 

água: Rio Grande (limite interestadual com Minas Gerais); Córrego das Araras (limite 

municipal com Guarani D’Oeste); Córrego Formoso (limite municipal com Ouroeste); 

Ribeirão Pádua Diniz (limite municipal com Mira Estrela); Córrego da Estiva (limite 

municipal com Macedônia) e pelos córregos Divisa, Tatú, Água Vermelha, Sovaco, 

Água Fria e seus afluentes. 

Ressalta-se que o território do município tem uma de suas divisas banhada 

pelo Rio Grande, que é represado, formando o Reservatório de Água Vermelha, 

grande atrativo para as atividades de lazer e turismo desta região do estado. 

De acordo com as informações obtidas no presente diagnóstico, foram 

rastreadas 86 nascentes, onde a extensão de todos os córregos e seus afluentes foi 

de 166 km. Destes, 1.030,44 ha são Áreas de Preservação Permanente – APPs 

distribuídos na hidrografia, conforme Figura 6. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Hidrografia do município de Indiaporã. 
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Fonte: Vetorização de Imagem Sentinel-2 (ESA, 2017). Elaboração: o autor (2017). 

 

O clima da região segundo a classificação de Koeppen é do tipo “Aw”, tropical 

chuvoso com inverno seco e mês mais frio com temperatura média superior a 18,0 ºC. 
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O mês mais seco tem precipitação inferior a 60,0 mm e com período chuvoso que se 

atrasa para o outono, apresentando como temperatura média anual 24,2 ºC, máxima 

de verão 32,9 ºC, mínima de inverno 13,0 ºC, e 1313,1 mm de média pluviométrica 

anual (CEPAGRI, 2018). 

 

Tabela 3. Distribuição da temperatura e chuva de Indiaporã, São Paulo. 
MÊS TEMPERATURA DO AR (C) CHUVA 

(mm) Mínima média Máxima média Média 

JAN 20.1 31.6 25.8 230.5 
FEV 20.2 31.7 26.0 182.1 
MAR 19.7 31.7 25.7 174.5 
ABR 17.2 30.9 24.1 81.5 
MAI 14.7 29.3 22.0 48.8 
JUN 13.5 28.4 20.9 26.9 
JUL 13.0 28.8 20.9 17.0 
AGO 14.7 31.7 23.2 18.0 
SET 16.9 32.9 24.9 58.0 
OUT 18.5 32.7 25.6 104.0 
NOV 19.0 32.2 25.6 142.4 
DEZ 19.8 31.6 25.7 229.4 
Ano 17.3 31.1 24.2 1313.1 
Min 13.0 28.4 20.9 17.0 
Max 20.2 32.9 26.0 230.5 

Fonte: Clima dos Municípios Paulistas (CEPAGRI, 2018). 
 

Os solos do município são compostos em sua maioria pelo Grupo Latossolos 

Vermelhos - LV Distrófico e Argissolos Vermelho-Amarelos - PVA+PV Eutrófico, 

profundos, com relevo suave ondulado e textura arenosa média (Figura 7). Em alguns 

locais onde o relevo é relativamente plano, é composto pelo Grupo Gleissolos 

Háplicos – GX+RY Distrófico, pouco profundo e profundo (ROSSI, 2017). 

Sua cobertura vegetal é predominantemente do Bioma Mata Atlântica (Figura 

8), pouco preservada devido à grande extensão agropecuária. A Mata Atlântica é 

composta por formações florestais nativas (Floresta Ombrófila Densa; Floresta 

Ombrófila Mista, também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila 

Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual), além de 

ecossistemas associados manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude, 

brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste (BRASIL, 2008). 

Figura 7. Pedologia de Indiaporã, São Paulo. 
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Fonte: Adaptado de Mapa Pedológico, São Paulo, Rossi (2017). Elaboração: o autor (2017). 

 

Figura 8. Bioma de Indiaporã, São Paulo. 

 
Fonte: Adaptado de Biomas do Brasil, IBGE (2004). Elaboração: o autor (2017). 
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Conforme os resultados do diagnóstico, a área de vegetação nativa em toda 

a extensão do município é de 2.185,20 hectares. No entanto, apenas 187,32 ha 

correspondem à vegetação nativa em APPs (Figura 9). Esses resultados comprovam 

a enorme fragilidade que os cursos d’água possuem, uma vez que as matas ciliares 

são importantes na preservação ambiental dos recursos hídricos.  

 

Figura 9. Vegetação nativa no município de Indiaporã, SP. 

 
Fonte: Vetorização de Imagem Sentinel-2 (ESA, 2017). Elaboração: o autor (2017). 
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2.3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 
2.3.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 
 

De acordo com os resultados obtidos no diagnóstico, a área de vegetação 

nativa total no município é de 2.185,20 ha (Tabela 2), perfazendo 7,81%. As APPs 

resultaram em 1.030,44 ha, ocupando 3,68% da área. Destes, somente 187,32 ha 

estão ocupados por vegetação nativa, correspondendo apenas a 18,17% do total. 

A preocupação com a baixa cobertura vegetal ao longo das áreas ciliares, o 

assoreamento das nascentes e cursos d’água e a degradação dos remanescentes 

florestais tem levado esta municipalidade a buscar a elaboração de um Plano de 

Restauração de Áreas de Preservação Permanente - APPs, visando apresentar 

diretrizes e orientações técnicas para a priorização, restauração e proteção das matas 

ciliares, além de fomentar subsídios necessários para a adequação ambiental das 

propriedades rurais do município. 

 

2.3.2. JUSTIFICATIVA 
 

O Código Florestal (Brasil, 2012) delimita os locais que devem ser protegidos 

e mantidos com mata nativa nas propriedades rurais. A novidade do atual código 

florestal foi a diferença da exigência de recuperação das matas nativas e o direito de 

continuar utilizando a área rural consolidada, ou seja, a necessidade de recuperação 

pode variar de acordo com o tamanho da propriedade (pequeno, médio e grande), 

largura do curso d’água e data em que ocorreu o desmatamento (antes ou depois de 

22 de julho de 2008). 

Segundo a CATI (2008), a agropecuária do município de Indiaporã (SP) é 

representada pela agricultura familiar, onde 66% das unidades de produção 

agropecuária é constituída por pequenas propriedades (de 1 até 50 ha) e 26% são de 

propriedades de médio porte (de 50 até 200 ha). Dessa forma, a adequação dos 

imóveis rurais em face da legislação ambiental vigente se faz necessária, tornando 

importante a execução desta proposta de intervenção, visando à elaboração de um 

plano de restauração das APPs. 

Diante da necessidade de adequação ambiental das propriedades rurais e da 

comprovação da carência de vegetação nativa nesses locais, o município necessita 
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de informações, levantamentos e estudos destinados a permitir uma melhor avaliação 

dos fatores que influenciam na baixa cobertura vegetal das APPs, assim como da 

adequação de medidas a serem tomadas para a priorização e recuperação dessas 

áreas.  

 

2.3.3. OBJETIVO 
 

2.3.3.1. Objetivo Geral  
 

O objetivo deste projeto é a elaboração de um Plano de Restauração de Áreas 

de Preservação Permanente – APPs, com auxílio de geotecnologias, visando 

apresentar diretrizes e orientações técnicas para a priorização de restauração para a 

proteção das matas ciliares do município. 

 

2.3.3.2. Objetivos Específicos  
 

• Realização de levantamentos e diagnósticos da situação atual das nascentes, 

cursos d’água, áreas de preservação permanente (APPs) e microbacias hidrográficas 

para análise ambiental; 

• Realização de levantamentos e diagnósticos da situação atual dos 

remanescentes de vegetação nativa, identificando os tipos de floresta existentes para 

auxiliar na elaboração de projetos ambientais; 

• Realização de levantamentos e diagnósticos da situação atual do uso e 

ocupação do solo para auxiliar na elaboração de projetos ambientais; 

• Elaboração de diagnóstico com identificação dos pontos críticos (áreas 

degradadas) e priorização dos problemas visando à restauração florestal. 

 

2.3.4. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 

Através da elaboração do plano, espera-se obter resultados das análises e 

combinação de todos os elementos anteriormente levantados, constituindo-se no 

principal instrumento de apoio para propostas de proteção e recuperação das APPs, 

servindo como instrumento legal para minimizar os impactos negativos causados pela 

degradação das áreas ciliares do município. O planejamento, a implantação e a 
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sustentabilidade deste plano pressupõe propiciar inúmeros benefícios à população e 

ao meio ambiente, principalmente à conservação dos recursos hídricos. 

 

2.3.5. AÇÕES DE INTERVENÇÃO 
 

Para a elaboração do Plano de Restauração de Áreas de Preservação 

Permanente – APPs do município de Indiaporã - SP, deverão ser contempladas as 

seguintes ações: 

• Realização de reuniões com as principais lideranças do município (poder 

público, conselho municipal de meio ambiente, proprietários rurais, associações) para 

a sensibilização da elaboração do plano e suas ações previstas; 

• Aquisição de imagem de satélite multiespectral e modelo digital de terreno de 

alta resolução, para subsidiar a elaboração de mapas de abrangência municipal 

(hipsometria, topografia, declividade, hidrografia, uso e ocupação do solo, vegetação 

nativa, processos erosivos) para a construção da base de dados em ambiente SIG, 

cruzamento de informações e criação de mapas; 

• Elaboração de propostas de restauração de acordo com a matriz de priorização 

e legislação ambiental vigente; 

• Elaboração de proposta de legislação ambiental municipal para garantir a 

execução das propostas; 

• Realização de reunião para apresentação do plano a todos os seguimentos 

envolvidos, bem como demonstrar a importância e a necessidade de sua execução 

no município. 

É importante mencionar que as ações serão realizadas através de 

investigação qualitativa e quantitativa, visando estabelecer propostas de acordo com 

cada peculiaridade encontrada na matriz de priorização. 

 

2.3.6. ATORES ENVOLVIDOS 
 

Participarão da elaboração do plano os seguintes envolvidos: município de 

Indiaporã - SP (Prefeitura), conselho municipal de meio ambiente, proprietários rurais, 

associações e empresa especializada a ser contratada. O poder público (prefeitura), 

através de seu Departamento de Meio Ambiente será responsável pelo 
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acompanhamento da execução do plano, que será desenvolvido por empresa a ser 

contratada. O conselho municipal de meio ambiente também participará da execução, 

que será uma ferramenta de gestão no município. Os proprietários rurais e demais 

envolvidos nas ações serão sensibilizados sobre a importância da elaboração e 

execução do Plano de Restauração de Áreas de Preservação Permanente – APPs. 

 

2.3.7. RECURSOS NECESSÁRIOS 
 

Contratação de equipe técnica especializada para a elaboração do plano, 

aquisição de imagem de satélite multiespectral com resolução espacial de 1m ou 

superior, resolução temporal da data de execução do projeto e sem cobertura de 

nuvens. Aquisição de modelo de digital de terreno para atender a escala de 1:25.000 

ou superior. Implantação de legislação municipal para obrigatoriedade da execução 

do Plano de Restauração de Áreas de Preservação Permanente – APPs. 

A equipe técnica que desenvolverá os trabalhos necessários à elaboração do 

presente plano deverá contar com profissionais de competência comprovada nas 

áreas afins deste projeto. 

 

2.3.8. ORÇAMENTO  
 

As atividades, procedimentos e serviços técnicos a serem adotados para o 

desenvolvimento do plano serão executados por profissionais qualificados, 

acompanhado pela equipe técnica disponível no Departamento Municipal de Meio 

Ambiente do poder público, que estará auxiliando e fiscalizando todo o levantamento. 

Para a composição dos custos envolvidos, adotou-se valores praticados na região, 

que envolvem despesas com serviços prestados, materiais, equipamentos, 

programas e deslocamentos de pessoal técnico qualificado, conforme tabela 4. 

 
Tabela 4. Valores de horas técnica e consultoria 

Preço R$ / Hora Efetiva de 
Consultoria 

Até 50 Horas Acima de 50 Horas 
200,00 100,00 

Elaboração: o autor (2018). 

2.3.9. VIABILIDADE 
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Devido à dificuldade financeira do poder público nos pequenos municípios, 

principalmente de pequeno porte, a elaboração de projetos e convênios em 

instituições públicas é um meio de arrecadação para investimentos, sendo possível 

arrecadar recursos federais das mais diversas áreas. Sendo assim, investir em bons 

projetos é a maneira mais eficaz de se buscar alternativas de captação de recursos 

para a melhoria da qualidade de vida da população. 

 

2.3.10. RISCOS E DIFICULDADES  
 

Para se obter sucesso nos projetos de intervenção, principalmente no 

perímetro rural, é importante considerar que as estratégias construídas envolvam um 

trabalho conjunto entre os diversos atores que dão existência a essa região e que 

compõem o território da comunidade. 

Os setores públicos dos municípios, principalmente de pequeno porte, sofrem 

com a falta de corpo técnico disponível para o desempenho de suas funções, portanto, 

é essencial a capacitação dos servidores para a melhoria da gestão municipal, tanto 

para o desenvolvimento quanto à fiscalização das ações e projetos. 

Se tratando da execução desta intervenção, a não liberação dos recursos 

financeiros dentro do cronograma previsto se constitui no maior risco para a execução 

do projeto, comprometendo o alcance das suas metas e dos seus objetivos. No 

entanto, a interrupção definitiva do repasse do recurso financeiro inviabilizará 

totalmente a execução do projeto. 

 

2.3.11. CRONOGRAMA 
 

Para a execução das ações de intervenção voltadas à elaboração do Plano 

de Restauração de Áreas de Preservação Permanente – APPs, o prazo dos serviços 

é de 09 (nove) meses, divididos em 03 etapas, de acordo com a tabela 5. 

 

 

 

 

Tabela 5. Etapas e cronograma das atividades. 
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ETAPAS/ 
PRAZOS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 
 

03 Meses 

 Reunião de sensibilização e apresentação do cronograma de 
execução do Plano  

 Aquisição de imagem de satélite e modelo digital de terreno - MDT  

 Levantamento de nascentes, cursos d’água, áreas de preservação 
permanente (APPs) e microbacias hidrográficas   
 Levantamento dos remanescentes de vegetação nativa, identificando 
os tipos de floresta existentes  
 Levantamento do uso e ocupação do solo  
 Levantamento e cadastramento dos pontos críticos (áreas 
degradadas) e priorização dos problemas  

2 
 

03 Meses 

Elaboração de mapas municipais: hipsometria, topografia, declividade, 
hidrografia (nascentes, cursos d'água, app, microbacias 
hidrográficas), uso e ocupação do solo, cobertura vegetal, processos 
erosivos, pontos críticos e prioridades de restauração. 

3 
 

03 Meses 

 Elaboração de propostas de restauração de acordo com a matriz de 
priorização  
 Elaboração de proposta de legislação ambiental municipal  
 Elaboração de estratégia de ação para execução das prioridades do 
Plano  
 Reunião para apresentação e avaliação do plano, junto á 
comunidade, lideranças e autoridades.  

Elaboração: o autor (2018). 

 

2.3.12. GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

Para que não ocorram distorções no projeto, faz-se necessário conhecer 

muito bem a realidade local, assim como a área de interesse e os objetivos em relação 

à problemática discutida. A gestão do projeto de intervenção necessita do 

acompanhamento contínuo dos atores envolvidos, principalmente pelo Departamento 

de Meio Ambiente do município e a Secretaria Administrativa, que acompanhará 

ativamente a fiscalização na execução das etapas. O responsável técnico do 

município participará de todo o processo, auxiliando na execução do projeto de acordo 

com as exigências solicitadas e na fiscalização dos processos licitatórios e de 

prestação de contas, evitando a corrupção e garantindo assim a qualidade do produto. 
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2.4. TERMO DE REFERÊNCIA 
 
2.4.1. OBJETO 
 

Este termo de referência visa apresentar as diretrizes e orientações técnicas 

para a elaboração do Plano de Restauração de Áreas de Preservação Permanente - 

APPs do município de Indiaporã- SP. 

 
2.4.2. JUSTIFICATIVA 
 

O município não possui corpo técnico suficiente para a elaboração do Plano 

de Restauração de Áreas de Preservação Permanente – APPs, assim como 

capacidade técnica para o desenvolvimento de todas as etapas, sendo necessária a 

contratação de equipe técnica especializada.  

 

2.4.3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

Contratação de empresa especializada no ramo de prestação de serviços 

para elaboração do Plano de Restauração de Áreas de Preservação Permanente - 

APPs do município de Indiaporã, SP. 

 

2.4.4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 

Todo o processo de contratação será regido pela Lei Federal n° 8666, de 21 

de junho de 1.993 e suas alterações. 

 

2.4.5. ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

Para a elaboração das etapas do Plano de Restauração de Áreas de 

Preservação Permanente – APPs, através de pesquisas atuais de mercado estima-se 

os valores da tabela 6. 
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Tabela 6. Planilha de orçamento 

Nº Item Unidade Quant 
Valor 

unitário 
(R$) 

Valor total 
(R$) 

1  Reunião de sensibilização e apresentação do cronograma de execução do Plano - 
Consultoria (Técnico nível superior)   ht  50 100,00 5.000,00 

2  Aquisição de imagem de satélite e modelo digital de terreno - MDT de alta resolução 
(Empresa especializada)   und  1 50.000,00 50.000,00 

3  Levantamento de nascentes, cursos d’água, áreas de preservação permanente (APPs) e 
microbacias hidrográficas (Técnico nível superior)   ht  100 100,00 10.000,00 

4  Levantamento dos remanescentes de vegetação nativa, identificando os tipos de floresta 
existentes (Técnico nível superior)   ht  100 100,00 10.000,00 

5  Levantamento do uso e ocupação do solo (Técnico nível superior)   ht  100 100,00 10.000,00 

6  Levantamento e cadastramento dos pontos críticos (áreas degradadas) e priorização dos 
problemas(Técnico nível superior)   ht  100 100,00 10.000,00 

7  Elaboração de mapas através da base de dados produzida (Técnico nível superior)   ht  150 100,00 15.000,00 

8  Elaboração de propostas de restauração de acordo com a matriz de priorização (Técnico 
nível superior)   ht  100 100,00 10.000,00 

9  Elaboração de proposta de legislação ambiental municipal (Técnico nível superior)   ht  100 100,00 10.000,00 

10  Elaboração de estratégia de ação para execução das prioridades (Técnico nível superior)   ht  100 100,00 10.000,00 

11  Reunião de sensibilização e apresentação do Plano - Consultoria (Técnico nível superior)   ht  50 100,00 5.000,00 

 TOTAL  145.000,00 

Elaboração: o autor (2018). 
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2.4.6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

A presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 

1993 e suas alterações, e demais condições previstas no Edital e seus anexos. Tem 

por objeto a contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada por 

preço global, do tipo menor preço, na modalidade convite, de acordo com o 

cronograma e orçamento para a elaboração do Plano de Restauração de Áreas de 

Preservação Permanente - APPs do município de Indiaporã, SP. 

Poderão participar do Convite, além dos convidados, eventuais interessados 

que estejam devidamente cadastrados ou não no banco de dados da Contratada, 

desde que manifestem o seu interesse com antecedência de até 24 horas em relação 

ao estabelecido para a apresentação das propostas. 

 

2.4.7. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 
 

A vigência contratual iniciar-se-á na data da assinatura do contrato 

encerrando-se no término da execução dos serviços. O prazo de execução dos 

serviços é de 09 (nove) meses, contados a partir da data do recebimento pela 

Contratada da Autorização para o início dos Serviços. 

Após a execução, o objeto será recebido provisoriamente e definitivamente 

mediante os respectivos termos, após vistoria pela fiscalização do Município. 

Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante, sem prejuízos das penalidades 

cabíveis, poderá: 

 

a) Rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do edital, 

determinando sua substituição e ou correção; 

b) Determinar sua complementação se houver diferença de quantidades ou de partes; 

c) As irregularidades, quando houverem, deverão ser sanadas pela Contratada, no 

prazo máximo de dez dias úteis, mantido o preço inicialmente ofertado. 

 

2.4.8. OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
 
2.4.8.1. Da CONTRATADA 
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• A CONTRATADA designará, ao início dos trabalhos, o seu representante; 

• A CONTRATADA fica obrigada a assumir todos os encargos previdenciários e 

trabalhistas decorrentes dos serviços ora contratados, os tributos fiscais, bem 

como pagar todas as sanções legais que venham recair sobre tais serviços ou 

decorrência de ambos; 

• A CONTRATADA deverá elaborar o projeto de acordo com as normas da ABNT, 

devendo justificar toda vez que adotar critérios que fujam aos recomendados pelas 

referidas normas. 

• A CONTRATADA deverá assumir através de seu responsável técnico, a 

responsabilidade técnica dos serviços, apresentando até um mês após sua 

contratação, a respetiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

devidamente recolhida e assinada também pela CONTRATANTE. 

 

2.4.8.2. Da CONTRATANTE 
 

• A CONTRATANTE designará, ao início dos trabalhos, o seu representante; 

• A CONTRATANTE deverá fornecer todos os arquivos e informações necessárias 

e nos prazos estabelecidos para a elaboração do projeto; 

• A CONTRATANTE deverá cumprir com a forma de pagamento conforme contrato, 

de forma explícita, clara e objetiva, conforme a entrega de cada etapa do projeto. 

 

2.4.9. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 

A fiscalização da execução dos serviços será feita por técnicos devidamente 

habilitados e designados pelo LICITADOR, com responsabilidades específicas. Esta 

fiscalização e/ou supervisão não isentará a contratada de suas responsabilidades em 

relação aos serviços ou às suas obrigações contratuais. A fiscalização e supervisão 

compreenderá o direito de:  

 

a) Verificar os serviços em andamento. 

b) Interromper qualquer trabalho em conflito com o Termo de Referência, contrato e 

demais documentos licitatórios. 
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c) Aceitar alterações na sequência das atividades, conforme venha a ser requerido 

por motivo de força maior.  

 

 No desempenho destas tarefas, deverão os técnicos do LICITADOR contar 

com a total colaboração da CONTRATADA.  

Qualquer serviço, material e/ou produto ou parte do mesmo exigido no Termo 

de Referência, que a fiscalização verifique incongruência, defeitos, vícios e/ou 

incorreções deverá ser prontamente refeito, corrigido, e/ou substituído pela 

CONTRATADA para possibilitar seu pagamento, livre de quaisquer ônus financeiro 

para o LICITADOR. 

 

2.4.10. PAGAMENTO 
 

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 

10 (dez) dias úteis após a data da aceitação/aprovação pelo LICITADOR dos 

trabalhos correspondentes a cada fase, a apresentação correta da nota fiscal/fatura 

dos serviços e documentos pertinentes, devidamente protocolados, desde que 

cumpridas as cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das 

parcelas.  

O faturamento deverá ser protocolado, em 02 (duas) vias (original e uma 

cópia), no protocolo geral na sede do LICITADOR e deverá ser apresentado, conforme 

segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação a nota fiscal/fatura 

de prestação de serviços, em 02 (duas vias – original e uma cópia), com discriminação 

resumida dos serviços executados, período de execução da etapa, número do 

contrato de prestação de serviço, e outros dados que julgar convenientes, que não 

apresente rasura e/ou entrelinhas. 

 

 

 

2.4.11. SUBCONTRATAÇÃO 
 

A Contratada deverá possui corpo técnico disponível para a realização dos 

serviços, não sendo permitido a subcontratação de outras empresas no decorrer da 

execução do objeto. 
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2.4.12. SANÇÕES 
 

Até a assinatura do contrato o LICITADOR poderá desclassificar, por 

despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou 

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de 

qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da licitação, que 

desabone sua idoneidade.  

O LICITADOR se reserva o direito de rescindir o contrato, independentemente 

de interpelação judicial. 

 

2.4.13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

As empresas interessadas na realização dos serviços deverão apresentar 

Atestado de Capacidade Técnica de serviços correlatos ao Plano de Restauração de 

Áreas de Preservação Permanente – APPs, sendo também critério para julgamento. 

Os atestados devem atender em complexidade, ao que se pretende executar, com 

sua comprovação de emissão pela entidade competente. 
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3. CONCLUSÃO 
 

O desenvolvimento deste diagnóstico foi alicerçado pelas diretrizes legais 

sobre as Áreas de Preservação Permanentes do município de Indiaporã, de acordo 

com o Código Florestal Brasileiro (2012). Sem o apoio das geotecnologias não seria 

possível a realização do diagnóstico, pois os dados foram resultantes da metodologia 

aplicada. Para esta ocasião não foi possível considerar o Art. 61-A da Lei 12.561 de 

2012, que autoriza a continuidade das atividades agrossilvipastoris em áreas 

consolidadas até 22 de julho de 2008, pois para considerar as faixas de recomposição 

obrigatórias pelo uso consolidado é preciso possuir a informação da quantidade de 

módulos fiscais de cada propriedade. Os indicadores demonstraram o quanto existe 

carência de vegetação nativa nas APPs, comprovando o que se percebe estar 

ocorrendo na região. 

A situação da conservação das APPs no município está completamente fora 

dos parâmetros exigidos por lei, e associados a isso, tem-se inúmeros impactos 

ambientais que trazem degradação e perda da qualidade ambiental. É evidente a 

necessidade de medidas eficazes de mitigação dos impactos nas APPs para garantir 

a qualidade ambiental, assim como evitar as ações que causam o assoreamento dos 

cursos d’água devido aos processos erosivos, provocados pelas práticas agrícolas e 

pecuárias, além da falta de vegetação ao entorno, que facilitam o carregamento de 

partículas de solo para os mananciais, necessitando de práticas de restauração 

florestal e proteção dos recursos hídricos. 

Se tratando da comprovação da carência de vegetação nas APPs, apesar dos 

indicadores encontrados através do uso das imagens de satélite, o diagnóstico foi 

elaborado de uma forma macro, devido ao nível de qualidade do detalhamento dos 

alvos que a resolução espacial da imagem permitiu. Portanto, a construção de uma 

base de dados oriunda de imagens de alta resolução espacial, possibilitará a 

elaboração de um plano de restauração fidedigno, que auxiliará diretamente na gestão 

ambiental municipal pela elaboração de propostas de ações restaurativas, 

favorecendo a preservação ambiental, melhoria de qualidade de vida e equilíbrio nos 

fatores socioeconômicos. 
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