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“Não consigo me lembrar de nada 

Não consigo dizer se isto é sonho ou realidade 

Dentro de mim sinto vontade de gritar 

Este terrível silêncio me impede” 

 (One - Metallica) 



 

 

RESUMO 

A FAO reconhece que não será possível alimentar as gerações futuras se continuar o atual 

processo de destruição do meio ambiente, porque não sobrarão terras disponíveis para a 

agropecuária, e nem para a conservação dos recursos naturais. A solução para reverter este 

conflito entre sistema de produção de alimentos e conservação dos recursos naturais implica 

em adotar, imediatamente e a nível global, uma visão sistêmica das atividades 

agrosilvopastoris e práticas de conservação do solo e dos recursos hídricos, além de ações que 

visem a recuperação de áreas degradadas e a adequação da propriedade rural à legislação 

ambiental. Para alcançar estes objetivos, a ferramenta indicada é a tecnologia do 

geoprocessamento, através do sensoriamento remoto para classificar imagens de satélite, e de 

sistema de informações geográficas capazes de cruzar, analisar e sintetizar todos os níveis de 

informação gerados. O Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra (MCVUT) de Sete Lagoas 

foi obtido a partir da técnica de interpretação e classificação supervisionada das imagens do 

satélite Landsat, com pixel de 30 m de resolução espacial, para recalcular o déficit de 

vegetação nativa nas Áreas de Preservação Permanente (APPs) no município de Sete Lagoas 

de acordo com o Novo Código Florestal e comparar estes resultados com os obtidos em 2011 

usando a mesma metodologia, mas aplicada ao Código Florestal anterior. O cálculo do déficit 

de vegetação natural nas APPs, tanto na área urbana quanto na área rural de Sete Lagoas/ MG, 

foi realizado através da técnica de geração de áreas-tampão (buffer zones) de acordo com a 

legislação ambiental vigente. A análise dos resultados deixa claro que a pior situação ocorre 

nas margens das Lagoas Urbanas, onde 72,3% da área legalmente protegida é ocupada por 

ruas, avenidas, residências e edifícios. Em sequência, aparecem as Lagoas Rurais menores ou 

iguais a 20 ha, onde o déficit de vegetação natural chega a 34,1%; as três Lagoas Rurais 

maiores que 20 ha, com um déficit de 32,4%; os cinco Rios entre 50 m e 200 m de largura, 

cujas margens apresentam um déficit 24,3%; as margens dos 1504 Córregos com até 50 m de 

largura, com 21,1% de déficit; e por fim, as áreas com Declividade Maior ou Igual a 45º, com 

14,9%. Considerando todos os tipos de APPs, o déficit de vegetação natural chega a 21,6%.O 

déficit de vegetação natural nas APPs do município de Sete Lagoas é oriundo da conversão da 

vegetação nativa em áreas agrícolas, campos de pastagem, área urbana e loteamentos 

residenciais. Este déficit deve ser recuperado para cumprir sua verdadeira função dentro do 

sistema agrosilvopastoril, tanto no ambiente urbano quanto na zona rural. 

Palavras-Chave: Sistema Agrosilvopastoril. Geoprocessamento. APPs. Legislação 

Ambiental. 



 

 

ABSTRACT 

FAO recognizes that it will not be possible to feed the future generations if we continue the 

current process of destruction of the environment, because there will not be available land for 

agriculture, or for the conservation of natural resources. The solution to solve this conflict 

between food production systems and natural resources conservation consists in adopting, 

immediately and in a global scale, a systemic view of the agro-forestry-pastoral activities and 

practices of soil and water conservation, in addition to actions that aim the recovery of 

degraded areas and the adequacy of rural property to the environmental legislation. In order to 

reach this objective, the right tool is the geoprocessing technology, through remote sensing 

for satellite images classification, and geographic information systems able to cross, analyse 

and synthetize all levels of information generated. The Map of Vegetation Cover and Land 

Use (MCVUT) of Sete Lagoas was obtained using the technique of supervised interpretation 

and classification of Landsat satellite images, with pixel resolution of 30 m, to recalculate the 

deficit of native vegetation in the Permanent Protection Areas (APPs) in the municipality 

accordingly the New Forest Code and compare these results with those obtained in 2011 using 

the same methodology, but applying the former Forest Code. The calculation of the deficit of 

natural vegetation in the APPs, both in the urban area and in the rural area of Sete Lagoas, 

was elaborated through the technique of buffer zones generation according to the current 

environment legislation. The analysis of the natural vegetation deficit in the limits of the 

APPs clearly shows that the worst situation occurs in the margins of Urban Lakes, where 

72.3% of the legally protected area is occupied by streets, avenues, residences and buildings. 

Sequentially, are the Rural Lakes with area smaller or equal in size to 20 hectares, where the 

natural vegetation deficit reaches 34.1%; the three Rural Lakes with area bigger than 20 

hectares with a deficit of 32,4%; the five Rives between 50 m and 200 m width, whose 

margins had a deficit of 24.3%; the margins of the 1504 Streams up to 50 m width, with 

21,1% deficit; and finally the areas with slope higher than 45°, with 14.9%. Considering all 

types of APPs, the deficit of natural vegetation reaches 21.6%. The deficit of natural 

vegetation in the APPs in Sete Lagoas is the consequence of the conversion of native 

vegetation in agricultural areas, pasture fields, urban areas and residential lots. This deficit of 

natural vegetation must be recovered in order to accomplish its true function in the agro-

forestry-pastoral system, both in the urban environment or in the rural zone. 

Keywords: Agro-forestry-pastoral systems, Geoprocessing, APPs, Environmental 

Legislation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, ligada a 

ONU) já reconhece que não será possível alimentar as gerações futuras da humanidade se 

continuar o atual processo de destruição do meio ambiente porque, simplesmente, não 

sobrarão terras disponíveis para a agricultura e pecuária e, muito menos, para a conservação 

dos recursos e ecossistemas naturais (Shah & Xepapadeas, 2005; FAO, 2010; UN Human 

Rights, 2011). Isto sem considerar a outra face do mesmo conflito, os prováveis fatores 

adversos causados pelo aumento da concentração de CO2 na atmosfera e pelas mudanças 

climáticas globais (IPCC, 2007). Estudos estão apontando que o aumento da interferência 

humana na biosfera em busca de energia e materiais vêm causando severas modificações na 

qualidade ambiental. Uma indicação desta alteração é o crescente aumento na atmosfera da 

concentração dos gases do efeito estufa (GEE), principalmente CO2, CH4, N2O e NOx 

(Resende et al., 2001). Esse aumento retroalimenta o próprio efeito estufa que, segundo 

previsões científicas, deve acarretar um aumento na temperatura média da superfície terrestre 

entre 1,0ºC e 3,5ºC, e o consequente aumento no nível médio do mar de 15 a 90 cm no 

decorrer do século XXI (Resende et al., 2001; IPCC, 2007). 

Este grande conflito foi gerado a partir da explosão demográfica da população humana 

ocorrida nos últimos 500 anos que fez o número de habitantes saltar de 425 milhões em 1500 

para os mais de 6,9 bilhões em 2010 (IDB, 2011). Paradoxalmente, à medida que a população 

humana cresce, maior é a demanda por alimento, maiores são as áreas necessárias para o 

cultivo de produtos alimentares, e maior a rede viária necessária para o transporte destes 

produtos para os grandes aglomerados urbanos, e todos estes fatores exercem uma pressão 

negativa e cumulativa sobre os ecossistemas naturais (Goosen, 1997; Tinker et al., 1998; 

Cuarón, 2000; Wilkie et al., 2000; Nepstad et al., 2001).   

Por outro lado, principalmente nos países em desenvolvimento, cresce o impacto 

antrópico sobre as florestas tropicais para serem convertidas em áreas agrícolas, o que aliado 

às práticas inadequadas de conservação do solo e dos recursos hídricos, coloca em risco a 

obtenção de quantidade suficiente de alimento para as gerações futuras, devido à escassez 

cada vez maior de terras adequadas para a agricultura (Dean, 1995; Fjeldså et al., 1997; 

Laurance et al.2002; Maurício & Cézar, 2005; Shah & Xepapadeas, 2005; Vandermeer & 

Perfecto, 2007; Reid et al., 2009; Reis et al., 2009; FAO, 2010).   
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Segundo um estudo realizado por Wackernagel et al. (2002), a demanda da população 

por recursos naturais já excedeu a capacidade ecológica de regeneração do planeta no início 

da década de 1980 e que isto é devido, principalmente, ao mau uso destes recursos naturais, à 

influência negativa da economia de mercado e ao efeito predatório exercido pelos próprios 

bilhões de habitantes.  Em contrapartida, este uso em excesso retroalimenta o ciclo da 

destruição crescente de ecossistemas naturais, a depauperação dos solos agriculturáveis, a 

poluição dos corpos d’água, a interrupção do fluxo gênico nas espécies animais e vegetais e a 

diminuição da área disponível para a conservação da biodiversidade global (Gilpin & Soulé, 

1986; Soulé & Sanjayan, 1998;., 2001; Turner II et al., 2001; Wackernagel et al., 2002;., 

2006; Coelho et al., 2008).  

A solução para tentar reverter o conflito entre sistema de produção para alimentar a 

massa populacional humana e conservação dos recursos naturais implica em adotar, o mais 

breve possível e a nível global, uma visão sistêmica das atividades agropastoris e práticas de 

conservação do solo e dos recursos hídricos, além de ações que visem à recuperação de áreas 

degradadas e a adequação da propriedade rural à legislação ambiental (FAO, 2010; UN 

Human Rights, 2011). Para garantir que estas práticas sejam efetivamente adotadas de 

imediato, uma das alternativas é condicionar a liberação de financiamentos em agricultura e 

pecuária a melhorias agroecológicas efetuadas pelos produtores rurais nas suas propriedades. 

E, depois de verificadas estas melhorias, pagar para os mesmos pelos serviços ambientais de 

sequestro de carbono e de conservação da biodiversidade em cada propriedade rural de acordo 

com uma categorização prévia das classes de cobertura vegetal e uso do solo (Goldenberg & 

FBDS, 1994; NCEE, 2001; World Bank, 2002; Pagiola et al., 2004; Costa et al., 2007; 

Herrero et al., 2010).  

Em termos de políticas públicas voltadas para implementar práticas de conservação da 

vegetação, da água e do solo, a legislação ambiental estabeleceu as Áreas de Presernvação 

Permanente - APPs com o fim de proteger a fauna, flora, solos e principalmente as matas 

ciliares. Este tipo de vegetação cumpre a função de proteger os rios e reservatórios de 

assoreamentos, evitar transformações negativas nos leitos, garantir o abastecimento dos 

lençóis freáticos e a preservação da vida aquática. 
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Segundo o atual Código Florestal, Lei N
o
. 12. 651/2012: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por: 

(...) 

II - 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; 

Ao longo dos anos, as Áreas de Preservação Permanente, às margens dos corpos e 

cursos d’água vêm passando por processos de degradação, principalmente nas áreas urbanas, 

com a retirada parcial ou total da vegetação nessa faixa, a qual deveria ser mantida intacta por 

garantir a preservação dos recursos hídricos, a estabilidade geológica e a biodiversidade 

(SANTOS, 2011 apud MACHADO, 2002). 

Em síntese, o cruzamento dos diferentes níveis de informação (layers) gerados através 

de um sistema de informações geográficas aliado às técnicas de sensoriamento remoto servirá 

como fonte de informação para organizar informações e responder à questão principal deste 

presente projeto de estudo, ou seja, recalcular o déficit de vegetação nativa nas Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) no município de Sete Lagoas em 2014 e comparar estes 

resultados com os obtidos em 2011 usando a mesma metodologia de cálculo para as diferentes 

legislações, o Código Florestal antigo e o Código Florestal atual. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para que a recuperação de áreas degradadas e a adequação da propriedade rural à 

legislação ambiental se torne realidade é necessário, primeiro, georreferenciar cada 

propriedade rural, mapear os tipos de cobertura vegetal e uso do solo, e quantificar cada ação 

realizada pelos proprietários em busca da adequação da propriedade ao sistema agroecológico 

e à legislação ambiental. 

A ferramenta mais indicada para realizar esta tarefa é a tecnologia do 

geoprocessamento, através da estruturação de um banco de dados de propriedades rurais 

georreferenciadas (o que já está ocorrendo no Brasil e no mundo), técnicas de sensoriamento 

remoto para interpretar e classificar imagens de satélite que já estão disponíveis 

gratuitamente, e um sistema de informações geográficas capaz de cruzar, analisar e sintetizar 

todos os níveis de informação (O'Neil et al., 1988; Assad & Sano, 1998; Menon et al., 2001; 

Hirsch, 2003; Landau et al., 2005; Tomé Jr. et al., 2006; Rocha, 2007; Landau et al., 2008). 
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As principais vantagens de se adotar a geotecnologia aliada a uma visão sistêmica do processo 

são a economia de tempo e a versatilidade das análises espaciais e geoestatísticas, 

principalmente, se considerarmos dois aspectos antagônicos no atual estado de conservação 

dos recursos naturais do planeta: a rápida expansão demográfica da população humana 

(Wackernagel et al., 2002; IDB, 2011), e o crescente impacto antrópico sobre o meio 

ambiente (Brooks et al., 1999; Gascon et al., 2000; Shah & Xepapadeas, 2005). 

2.1. GEOPROCESSAMENTO 

As geotecnologias são utilizadas para coleta, processamento, análise e 

disponibilização de informação com referência geográfica. São poderosas ferramentas de 

planejamento espacial que auxiliam amplamente na tomada de decisão (CÂMARA, 2004). 

 Segundo PONTES (2002), geoprocessamento é um conjunto de técnicas e 

metodologias de armazenamento, processamento, automação e utilização de imagens para 

tomada de decisões. 

Geoprocessamento é um conjunto de conhecimentos que forma a base de uma 

abordagem multidisciplinar, que combina a Geografia, a Tecnologia de Informação, a 

Modelagem Matemática e a Cartografia (CÂMARA et al, 2005). De acordo com DAVIS 

(2005), o geoprocessamento demonstra a aplicação do conhecimento de técnicas matemáticas 

e computacionais para o refinamento da informação geográfica, influenciando de maneira 

crescente as áreas de cartografia, análise de recursos naturais, transportes, comunicações, 

planejamento urbano e regional. 

Segundo ROSA (2005), o geoprocessamento abrange pelo menos quatro grupos de 

técnicas relacionadas ao tratamento da informação espacial.  

I. Técnicas para coleta de informação espacial (cartografia, sensoriamento remoto, 

GNSS, topografia, levantamento de dados alfanuméricos);  

II. Técnicas de armazenamento de informação espacial (bancos de dados orientado a 

objetos, relacional, hierárquico, etc.);  

III. Técnicas para tratamento e análise de informação espacial (modelagem de dados, 

geoestatística, aritmética lógica, funções topológicas, redes, etc.);  

IV. Técnicas para o uso integrado de informação espacial, como os sistemas GIS –

Geographic Information Systems, LIS – Land Information Systems, AM/FM 

Automated Mapping / Facilities Management, CADD – Computer-Aided Drafting and 

Design. 
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Portanto, a utilização de geotecnologias é uma poderosa e vantajosa ferramenta, 

especialmente por explorar as informações e extrair os dados de interesse, interpretando com 

eficiência, redução de tempo e custos (COSTA, 2005).  

2.2. SENSORIAMENTO REMOTO 

Sensoriamento Remoto é a ciência e a arte de obter informação sobre um alvo, área ou 

fenômeno através da análise de dados adquiridos por um sensor que não está em contato 

direto com o objeto, área ou fenômeno sob investigação (JACINTHO, 2003 apud 

LILLESAND e KIEFER, 1994). 

Segundo NOVO (1998), sensoriamento remoto é o emprego de sensores para a 

obtenção de informações sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles. 

Os sensores são os equipamentos capazes de recolher energia proveniente do objeto, convertê-

la em sinal passível de ser registrado e apresentá-lo em forma adequada à extração de 

informações.  

O Sensoriamento Remoto pode ser entendido como um conjunto de atividades que 

permite a obtenção de informações dos objetos que compõem a superfície terrestre sem a 

necessidade de contato direto com os mesmos, sendo esta toda a base do processo de 

sensoriamento remoto (MORAES, 2002). 

A aplicação do sensoriamento remoto inicia-se na década de 60 com os primeiros vôos 

espaciais. O primeiro satélite voltado exclusivamente para o sensoriamento remoto foi o 

LANDSAT 1, lançado em 1972 pelos Estados Unidos da América. 

MOREIRA (2013) afirma que: 

No presente estágio de desenvolvimento tecnológico é possível medir, 

com razoável precisão e à distância, as propriedades espectrais dos 

alvos e fenômenos da superfície terrestre. Essas medidas são obtidas 

por meio de dispositivos em sistemas sensores. 

 

Em pouco mais de 40 anos, o desenvolvimento do sensoriamento remoto, se deu pela 

evolução de sensores cada vez mais confiáveis e temáticos, através dos sensores orbitais de 

micro-ondas, dos sensores de resolução espacial submétrica, dos sensores hiperespectrais e 

dos sensores de alta resolução temporal (STAHNKE, 2010). 

Um avanço na aplicação do sensoriamento remoto é a possibilidade de adquirir 

sistematicamente dados de áreas geográficas grandes, podendo ser utilizadas no estudo de 
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diversos fenômenos naturais, como poluição por fontes não pontuais, ou mesmo processos de 

eutrofização, provendo a informação de forma eficiente e econômica (JENSEN, 2009). 

No Brasil, a utilização do sensoriamento remoto começou a ter um grande avanço nas 

questões ambientais, a partir do monitoramento do desmatamento e queimadas no programa 

de controle da Amazônia Legal. 

Segundo CRÓSTA (1992), o sensoriamento remoto é uma das formas praticáveis de 

realizar um monitoramento ambiental em escalas locais e globais, devido à rapidez, eficiência, 

regularidade e visão sinóptica que caracteriza este sistema de aquisição de dados terrestres, 

sendo uma das ferramentas estratégicas para o futuro. 

O aplicativo Google Earth é uma ferramenta que merece ser mencionado, pois 

possibilitou o uso de técnicas de sensoriamento remoto para a público em geral, 

demonstrando que o sensoriamento remoto está inserido no dia-a-dia das pessoas, mesmo que 

essas não se mostrem sabedoras dessa presença.  

2.3. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS) 

O Código Florestal atual, no seu Art. 4º, estabelece como áreas de preservação 

permanente: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos 

os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de: 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros; 
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b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 

III - as áreas no entorno dos reservatórios de água artificiais, decorrentes de barramento ou 

represamento de cursos de água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 

empreendimento; 

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; 

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem 

por cento) na linha de maior declive; 

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 

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

IX - no 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; 

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação; 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 

(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 

3. METODOLOGIA 

Segundo dados do IBGE (2003, 2010), o município de Sete Lagoas possui um 

território equivalente a 537,638 km
2
 ou 53.763,80 ha. Neste estudo, através de cálculos com 

Sistemas de Informação Geográfica (ArcGIS / ESRI, 2002; Quantum GIS / OSGeo, 2012; 

ERDAS Imagine / ERDAS, 1999; SPRING / INPE, 2006), foi calculada uma área equivalente 

a 537,52 km
2
 ou 53.752 ha. Este último valor foi adotado para todos os cálculos 

desenvolvidos aqui (ver Mapa 1). 

Toda a base cartográfica oficial empregada neste estudo foi obtida a partir do IBGE 

(2003, 2010), de onde foram extraídas a malha municipal, a rede hidrográfica e a malha 
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rodoferroviária. O relevo foi obtido a partir dos arquivos matriciais topográficos SRTM 

(Shuttle Radar Topographic Mission; NASA & CGIAR–CSI, 2004; EMBRAPA, 2000, 

2005), de onde forma extraídos o modelo digital de elevação (DEM) e a declividade. 

O Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra (MCVUT) do município de Sete Lagoas 

foi obtido a partir da técnica de interpretação e classificação supervisionada das imagens 

218/073 e 218/074 do satélite Landsat 5 TM (Thematic Mapper), com data de 04/08/2011 e 

com pixel de 30 m de resolução espacial (ver Mapa 2), no estudo realizado em 2011. Já no 

estudo para obtenção e comparação do novo Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra 

(MCVUT) do município de Sete Lagoas, para recalcular o déficit de vegetação nativa foi 

utilizada a imagem 218/074 do satélite Landsat 8 TIRS / OLI (Thermal InfraRed Sensor / 

Operational Land Imager), com data de 28/08/2014 e com pixel de 30 m de resolução 

espacial (ver Mapa 5). 

 Nesses trabalhos a interpretação e classificação supervisionada, seguiu técnicas 

recomendadas por Jensen (1996), Hirsch (2003) e Landau et al. (2008). Desde 2004 as 

imagens Landsat tornaram-se Patrimônio da Humanidade e são disponibilizadas gratuitamente 

pelo Programa Landsat da NASA (National Aeronautics and Space Administration; NASA, 

2003) através do site USGS / GLOVIS (United States Geological Survey / Global 

Visualization Viewer; http://glovis.usgs.gov/; USGS, 2012). 

 Após a obtenção das classes de cobertura vegetal e uso da terra foram geradas áreas-

tampão (buffer zones) diferenciadas para recortar os vários tipos de Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), conforme consta na legislação oficial (Minas Gerais, 1991, 1992, 1993, 

1995, 2002), para o estudo realizado em 2011 (ver Mapa 3). No estudo feito em 2014 a 

criação das áreas-tampão (buffer zones) seguiram o Novo Código Florestal a lei nº 12.651, de 

25 de maio de 2012, com a finalidade de recortar os vários tipos de Áreas de Preservação 

Permanente (ver Mapa 6). 

No estudo de 2011 foram considerados sete tipos de APPs para o município de Sete 

Lagoas/MG, de acordo a largura da faixa protegida pela Lei 14.309 de 14/06/2002:  

1. Córregos até 50 m, 

2. Rios entre 50 m e 200 m,  

3. Lagoas Urbanas,  

4. Lagoas Rurais menores ou iguais a 20 ha,  

http://glovis.usgs.gov/
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5. Lagoas Rurais maiores que 20 ha,  

6. Declividade do Terreno maior ou igual 45º ou 100% e  

7. Altitude igual ou maior que 1800 m.  

Neste último tipo de APP não foi encontrada nenhuma área, já que a altitude máxima do 

município de Sete Lagoas é de 1076 m (IBGE, 2003, 2010) ou de 1074 m conforme calculado 

através dos SIGs usando os mapas topográficos SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission; 

NASA & CGIAR–CSI, 2004; EMBRAPA, 2000, 2005). Por este motivo, o tipo de APP 

relacionado com altitudes acima de 1800 m não foi considerado neste estudo (ver Mapa 4). 

Em 2014 foram considerados seis tipos de APPs para o município de Sete Lagoas/MG, de 

acordo a lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (ver Mapa 6). A largura das faixas não 

sofreram alterações, mas sim o modo de calcular a medição das faixas marginais que passou a 

ser a borda da calha do leito regular dos cursos d'água, deixando de ser a partir do nível mais 

alto em faixa marginal, como acontecia na antiga lei, o que dificultava muito a sua 

delimitação. 

Nos dois estudos as classes de cobertura vegetal e uso da terra obtidas com o MCVUT 

foram reagrupadas em Classes Naturais (Cerradão, Cerrado, Mata de Galeria, Terreno 

Cárstico e a própria Hidrografia) e Classes Antrópicas (Monoculturas de Eucalyptus, 

Agricultura e Pecuária, Área de Mineração, Área Urbana, Rodovias e Ferrovias), de acordo 

com Hirsch (2003) e IBGE (2006). Isto foi feito para obter a proporção da área com vegetação 

natural ainda existente e o déficit de vegetação dentro das APPs ocasionado: 

a) Pelo desmatamento ilegal nas margens de córregos, rios e corpos d’água (lagoas e 

reservatórios de água); 

b) Pela depauperação da cobertura original devido à má conservação e manejo 

inadequado do solo;  

c) Pela abertura de ruas e construção de residências e prédios nas margens das lagoas 

situadas dentro do perímetro urbano. 

Para permitir a comparação entre os dois estudos, o de 2011 e o de 2014, foram feitas 

análises estatísticas de variância através do teste de ANOVA Dois Critérios usando para tal, o 

programa BioEstat (Ayres et al., 2007). Como tratamentos foram considerados os dois anos 

(2011 e 2014) e como blocos a) as classes de cobertura vegetal e uso da terra e b) os 

diferentes tipos de APPs. 
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Mapa 1 - Território do município de Sete Lagoas/MG, usando como fundo imagens Landsat 5 TM de 2011. 

 
  Fonte: Silva & Hirsch (2012). 
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 Mapa 2 - Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra (MCVUT) usando imagens Landsat 5 TM de 2011. 

 

 Fonte: Silva & Hirsch (2012). 
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 Mapa 3 - Áreas de Preservação Permanente (APPs) de Sete Lagoas seg. Código Florestal antigo. 

 
  Fonte: Silva & Hirsch (2012). 
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 Mapa 4 - Hidrologia e Topografia do Município de Sete Lagoas, usando arquivos SRTM / NASA. 

 
  Fonte: Silva & Hirsch (2012). 
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 Mapa 5 - Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra (MCVUT), usando imagens Landsat 8 TIRS/OLI, 2014. 

 

 Fonte: Silva & Hirsch (2014).
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      Mapa 6 - Áreas de Preservação Permanente  (APPs) de Sete Lagoas, de acordo com o Novo Código Florestal. 

 

      Fonte: Silva & Hirsch (2014).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1. RESULTADOS OBTIDOS NO ESTUDO DE 2011 

O Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra (MCVUT) revelou que as três classes de 

cobertura vegetal e uso da terra que predominam no município de Sete Lagoas são: 

Agricultura e Pecuária com 18.424,3 ha (34,3%), Cerrado com 11.579,5 ha (21,5%) e Terreno 

Cárstico com 5.396,5 ha (10,0%) do território municipal (ver Tabela 1).     

Em termos de Classes Naturais, o Cerrado predomina em todos os tipos de APPs 

considerados neste estudo e soma 4.285,9 ha ou 36,5% da área total dentro das APPs (ver 

Tabela 2a).  

Já com relação às Classes Antrópicas é Agricultura e Pecuária que predomina em 

praticamente todos os tipos de APPs e soma 3.085,3 ha ou 26,3% da área total dentro das 

APPs. A única exceção, como era esperada, é o tipo de APP das Lagoas Urbanas, onde 64,3 

ha são ocupados pela Área Urbana propriamente dita e 24,2 ha pela Rede Viária (ruas e 

avenidas), atingindo 55,7% e 21,0%, respectivamente, da área dentro deste tipo de APP (ver 

Tabela 2b). 

Quanto à análise da proporção do déficit de vegetação natural dentro dos limites das 

APPs sob o amparo da legislação ambiental vigente, objetivo final deste estudo, fica claro que 

a pior situação ocorre nas margens das Lagoas Urbanas, já que 89,5% dos 115,4 ha deste tipo 

de APP são ocupados por Classes Antrópicas, como ruas, avenidas, residências, prédios 

comerciais e edifícios (ver Tabela 3).  

Na segunda pior situação aparece as Lagoas Rurais menores ou iguais a 20 ha, aonde o 

déficit de vegetação natural chega a 59,8% dos 245,6 ha deste tipo de APP. Em seguida, o 

déficit de vegetação natural nos 7.258,5 ha ao longo das margens dos 1504 Córregos com até 

50 m de largura é de 40,6%, basicamente devido à conversão da vegetação natural em áreas 

agrícolas e campos de pastagem para a pecuária. 

 Numa situação semelhante encontra-se o tipo de APP relacionado com os cinco Rios 

entre 50 m e 200 m de largura (Rib. Jequitibá, Rib. São João, Rib. do Matadouro, Cor. 

Marinheiro e Cor. Tamanduá) que atravessam o município de Sete Lagoas, cujos 1.427,4 ha 

de margens dentro da faixa de proteção apresentam um déficit de vegetação natural 

equivalente a 38,5%.  
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Já o tipo de APP relacionado com a proteção das margens das três Lagoas Rurais 

maiores que 20 ha (Lagoa da Fazenda Velha, Lagoa Grande e a terceira sem denominação 

oficial) apresenta um déficit de 31,3% nos seus 118,4 ha, os quais estão ocupados, 

principalmente, por Agricultura e Pecuária, além de loteamentos residenciais.  

Por fim, em termos de déficit no tipo de APP onde a Declividade é maior ou igual a 

45º ou 100%, 32,1% dos 2.583,6 ha apresenta sua vegetação natural substituída por Classes 

Antrópicas. Em síntese, dos 11.748,8 ha (21,9% da área do município de Sete Lagoas) dentro 

do amparo da legislação ambiental vigente, 7.139,8 ha (60,8% da área total de APPs) são 

ocupados por vegetação natural, e os restantes 4.609,0 ha caracterizam o déficit de 39,2%, que 

deve ser recuperado para cumprir sua verdadeira função dentro do ecossistema natural, tanto 

no ambiente urbano quanto na zona rural. 

 

 

 

 

Tabela 1:   Classes de Cobertura Vegetal e Uso da Terra, resultantes da  

interpretação de imagens de satélite Landsat 5 TM do município de 

Sete Lagoas, 2011. 

   Classes de Cobertura  Área  

    ha   %  

 Classes Naturais   

  05 - Cerradão               3.744,3                      7,0  

 06 - Cerrado             11.579,5                     21,5  

 07 - Mata de Galeria               1.039,3                      1,9  

 15 - Terreno Cárstico               5.396,5                     10,0  

 23 - Hidrografia               3.747,5                      7,0  

 Subtotal CN             25.507,1                     47,5  

 Classes Antrópicas   

  16 - Eucalyptus                  273,0                      0,5  

 18 - Agricultura e Pecuária             18.424,3                     34,3  

 20 - Solo Exposto               2.002,1                      3,7  

 21 - Mineração                  705,6                      1,3  

 22 - Área Urbana               4.164,5                      7,7  

 24 - Rodovias               2.543,0                      4,7  

 25 - Ferrovias                  132,4                      0,2  

 Subtotal CA             28.244,9                     52,5  

 Total             53.752,0                   100,0  

 Fonte: Silva & Hirsch (2012). 
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Tabela 2:   Classes de Cobertura Vegetal e Uso da Terra por tipo de APP ocorrente no município de Sete Lagoas/MG, 2011. 
 A) Valores em hectares (ha). 

      Classes de Cobertura  Área por Classe de Cobertura e por Tipo de APP (ha)  

   Córregos   Rios MS  
 Lagoas 
Urbanas  

 Lagoas Rurais <= 20 
ha  

 Lagoas Rurais > 20 
ha  

 Declividade >= 
45o   Total  

Classes Naturais 
 

        
 

  

05 - Cerradão 
                 
722,9  

                 
163,5                      3,2                       12,6                        0,6                    514,5     1.417,3  

06 - Cerrado 
              
2.813,4  

                 
683,8                      9,0                       62,5                       36,7                    680,6     4.285,9  

07 - Mata de Galeria 
                 
223,4  

                   
27,7                        -                         12,3                       40,8                    225,7       529,9  

15 - Terreno Cárstico 
                 
554,8  

                    
3,4                        -                           4,7                        2,7                      12,9       578,5  

Subtotal CN 
              
4.314,5  

                 
878,4                     12,2                       98,8                       81,3                  1.754,7     7.139,8  

Classes Antrópicas 
 

        
 

  

16 - Eucalyptus 
                    
6,2                        -                          -                            -                            0,9           7,1  

18 - Agricultura e 
Pecuária 

              
2.141,3  

                 
237,8                     10,7                     113,2                       23,9                    558,4     3.085,3  

20 - Solo Exposto 
                 
209,1  

                   
28,4                      1,1                         7,3                        5,4                    182,4       433,7  

21 - Mineração 
                 
111,7  

                    
8,5                      2,6                         8,6                        6,5                      26,3       164,2  

22 - Área Urbana 
                 
193,9  

                 
164,5                     64,3                         0,5                          -                          9,7       432,8  

24 - Rodovias 
                 
265,1  

                 
102,3                     24,2                       17,1                        1,2                      51,3       461,3  

25 - Ferrovias 
                   
16,7  

                    
7,5                      0,3                         0,1                          -                           -           24,6  

Subtotal CA 
              
2.944,0  

                 
549,0                   103,2                     146,8                       37,1                    828,9     4.609,0  

Total 
              
7.258,5  

              
1.427,4                   115,4                     245,6                     118,4                  2.583,6   11.748,8  

Fonte: Silva & Hirsch (2012). 
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2.B) Valores em percentagem (%). 
      Classes de Cobertura  Área por Classe de Cobertura e por Tipo de APP (%)  

   Córregos   Rios MS  
 Lagoas 
Urbanas  

 Lagoas Rurais <= 20 
ha  

 Lagoas Rurais > 20 
ha  

 Declividade >= 
45o   Total  

Classes Naturais 
 

        
 

  

05 - Cerradão 
                   
10,0                     11,5                      2,8                         5,1                        0,5                      19,9         12,1  

06 - Cerrado 
                   
38,8                     47,9                      7,8                       25,4                       31,0                      26,3         36,5  

07 - Mata de Galeria                     3,1                      1,9                        -                           5,0                       34,5                        8,7           4,5  

15 - Terreno Cárstico                     7,6                      0,2                        -                           4,7                        2,7                      12,9           4,9  

Subtotal CN 
                   
59,4                     61,5                     10,5                       40,2                       68,7                      67,9         60,8  

Classes Antrópicas 
 

        
 

  

16 - Eucalyptus                     0,1                        -                          -                            -                            -                          0,0           0,1  

18 - Agricultura e Pecuária 
                   
29,5                     16,7                      9,3                       46,1                       20,2                      21,6         26,3  

20 - Solo Exposto                     2,9                      2,0                      1,0                         3,0                        4,6                        7,1           3,7  

21 - Mineração                     1,5                      0,6                      2,3                         3,5                        5,5                        1,0           1,4  

22 - Área Urbana                     2,7                     11,5                     55,7                         0,2                          -                          0,4           3,7  

24 - Rodovias                     3,7                      7,2                     21,0                         6,9                        1,0                        2,0           3,9  

25 - Ferrovias                     0,2                      0,5                      0,2                         0,0                          -                           -             0,2  

Subtotal CA 
                   
40,6                     38,5                     89,5                       59,8                       31,3                      32,1         39,2  

Total 
                 
100,0                   100,0                   100,0                     100,0                     100,0                    100,0       100,0  

Fonte: Silva & Hirsch (2012). 
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Tabela 3: Proporção da vegetação natural ainda existente nas APPs, 

e o respectivo déficit, para cada tipo de APP de Sete Lagoas, 2011.   

Tipo de APP 

Vegetação Natural   
 

Existente Déficit 
 

ha % ha % ha 
 

Córregos 4.314,5 59,4 2.994, 40,6 7.258,5 
 

Rios 878,4 61,5 549, 38,5 1.427,4 
 

Lagoas Urbanas 12,2 10,5 102,2 89,5 115,4 
 

Lagoas Rurais <= 20 ha 98,8 40,2 146,8 59,8 245,6 
 

Lagoas Rurais > 20 ha 81,3 68,7 37,1 31,3 118,4 
 

Declive >= 45° 1.754,7 67,9 828,9 32,1 2.583,6 
 

Área Total de APP 7.139,8 60,2 4.609, 39,2 11.748,8 
 

% da Área de Sete Lagoas 13,3   8,6   21,9 
 

Área de Sete Lagoas         53.752,0 
 

     Fonte: Silva & Hirsch (2012). 
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 4.2. COMPARAÇÃO ENTRE OS ESTUDOS 

 O Mapa de Cobertura Vegetal e Uso da Terra (MCVUT), aplicando as novas formas 

de calcular a medição das faixas marginais nos curso d'águas, demonstrou que as três classes 

de cobertura vegetal e uso da terra que predominam no município de Sete Lagoas passaram a 

ser: Cerrado com 13.744,44 ha (25,6%), Agricultura e Pecuária com 15.444,77 ha (28,7%)  e 

Cerradão com 5.689,49ha (10,6%) do território municipal (ver Tabela 4). 

O Cerrado ainda é predominante em termos de Classes Naturais, em todos os tipos de 

APPs considerados neste estudo e soma 5.497,14 ha ou 36,9% da área total dentro das APPs, 

um aumento de 1.211,24 ha comparado com 2011 (ver Tabela 5a).  

Agricultura e Pecuária predominam às Classes Antrópicas, em praticamente todos os 

tipos de APPs e somam 1.767,13 ha ou 11,9% da área total dentro das APPs. A única 

exceção, assim como no estudo de 2011 é o tipo de APP das Lagoas Urbanas, onde 77,60 ha 

são ocupados pela Área Urbana e 24,2 ha pela Rede Viária (ruas e avenidas), representando 

respectivamente 25,5% e 7,9%, dentro deste tipo de APP (ver Tabela 5b). 

 Em relação à análise da proporção do déficit de vegetação natural dentro dos limites 

das APPs sob o amparo da nova legislação ambiental vigente, houve redução do déficit, 

devido ao novo arranjo dos cálculos, de tal forma que as Lagoas Urbanas que ainda possuem a 

pior situação e fiquem com uma déficit de 72,3% sendo ocupados por Classes Antrópicas, 

como ruas, avenidas, residências, prédios comerciais e edifícios (ver Tabela 6).  

Em seguida, com um déficit de vegetação natural de 34,1% dos 401,08 ha, as Lagoas 

Rurais menores ou iguais a 20 ha se mantiveram na segunda pior situação. As três Lagoas 

Rurais maiores que 20 ha (Lagoa da Fazenda Velha, Lagoa Grande e a terceira sem 

denominação oficial) passam a ocupar a terceira posição em déficit com 32,4% dos 198,97 ha 

desta APP, devido ao aumento da Agricultura e Pecuária que é de 26,2%, além de 

loteamentos residenciais.  

Os cinco Rios entre 50m e 200m de largura (Rib. Jequitibá, Rib. São João, Rib. do 

Matadouro, Cor. Marinheiro e Cor. Tamanduá) que atravessam o município de Sete Lagoas, 

cujos 1.918,66 ha de margens dentro da faixa de proteção apresentam um déficit de vegetação 

natural equivalente a 24,3%, representando resultado inferior do que o obtido no estudo de 

2011 de 38,5%. 
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O déficit de vegetação natural nos 8.447,25 ha ao longo das margens dos 1504 

Córregos com até 50 m de largura é de 21,1%, basicamente devido à conversão da vegetação 

natural em áreas agrícolas e campos de pastagem para a pecuária. 

Por fim e igualmente no estudo de 2011, em termos de déficit no tipo de APP onde a 

declividade é maior ou igual a 45º ou 100%, 14,9% dos 3.618,15 ha apresentam sua vegetação 

natural substituída por Classes Antrópicas.  

Em síntese, dos 14.888,94 ha (27,7% da área do município de Sete Lagoas) dentro da 

nova legislação ambiental vigente, lei 12.651, de 25 de maio de 2012,  11.675,80 ha (78,4% 

da área total de APPs) são ocupados por vegetação natural, e os restantes 3.213,1 ha 

caracterizam o déficit de 21,6%, que deve ser recuperado para cumprir sua verdadeira função 

dentro do ecossistema natural, tanto no ambiente urbano quanto na zona rural, percentual 

relativamente menor, basicamente pela nova maneira de se calcular as faixas marginas dos 

córregos e rios.  

 

Tabela 4:   Classes de Cobertura Vegetal e Uso da Terra, resultantes da  
interpretação de imagens de satélite Landsat 8 TIRS / OLI do município de Sete 
Lagoas/MG, 2014. 

 Classes de Cobertura  Área  

      ha   %  

   
Classes Naturais   

    05 - Cerradão 5.689,49 10,6 

   06 - Cerrado 13.755,44 25,6 

   07 - Mata de Galeria 3.397,86 6,3 

   15 - Terreno Cárstico 2.008,63 3,7 

   23 - Hidrografia    3.747,5  7,0 

 

  

 Subtotal CN 28.598,93 53,2 

   Classes Antrópicas   
    16 - Eucalyptus 594,36 1,1 

   18 - Agricultura e Pecuária 15.444,77 28,7 

   20 - Solo Exposto 1.392,37 2,6 

   21 - Mineração 540,83 1,0 

   22 - Área Urbana 4.505,36 8,4 

   24 - Rodovias    2.543,0  4,7 

 

  

 25 - Ferrovias      132,4  0,2 

 

  

 Subtotal CA 25.153,13 46,8 

   Total 53.752,07 100,0 

   Fonte: Silva & Hirsch (2015).
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Tabela 5:   Classes de Cobertura Vegetal e Uso da Terra por tipo de APP ocorrente no município de Sete Lagoas/MG, 2014. 
 A) Valores em hectares (ha). 

      Classes de Cobertura  Área por Classe de Cobertura e por Tipo de APP (ha)  

   Córregos   Rios MS  
 Lagoas 
Urbanas  

 Lagoas Rurais <= 20 
ha  

 Lagoas Rurais > 20 
ha  

 Declividade >= 
45o   Total  

Classes Naturais 
 

        
 

  

05 - Cerradão 
                 
722,9  

                 
163,5                      3,2                       12,6                        0,6                    514,5     1.417,3  

06 - Cerrado 
              
2.813,4  

                 
683,8                      9,0                       62,5                       36,7                    680,6     4.285,9  

07 - Mata de Galeria 
                 
223,4  

                   
27,7                        -                         12,3                       40,8                    225,7       529,9  

15 - Terreno Cárstico 
                 
554,8  

                    
3,4                        -                           4,7                        2,7                      12,9       578,5  

Subtotal CN 
              
4.314,5  

                 
878,4                     12,2                       98,8                       81,3                  1.754,7     7.139,8  

Classes Antrópicas 
 

        
 

  

16 - Eucalyptus 
                    
6,2                        -                          -                            -                            0,9           7,1  

18 - Agricultura e 
Pecuária 

              
2.141,3  

                 
237,8                     10,7                     113,2                       23,9                    558,4     3.085,3  

20 - Solo Exposto 
                 
209,1  

                   
28,4                      1,1                         7,3                        5,4                    182,4       433,7  

21 - Mineração 
                 
111,7  

                    
8,5                      2,6                         8,6                        6,5                      26,3       164,2  

22 - Área Urbana 
                 
193,9  

                 
164,5                     64,3                         0,5                          -                          9,7       432,8  

24 - Rodovias 
                 
265,1  

                 
102,3                     24,2                       17,1                        1,2                      51,3       461,3  

25 - Ferrovias 
                   
16,7  

                    
7,5                      0,3                         0,1                          -                           -           24,6  

Subtotal CA 
              
2.944,0  

                 
549,0                   103,2                     146,8                       37,1                    828,9     4.609,0  

Total 
              
7.258,5  

              
1.427,4                   115,4                     245,6                     118,4                  2.583,6   11.748,8  

Fonte: Silva & Hirsch (2015). 
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5 B) Valores em percentagem%. 
      Classes de Cobertura  Área por Classe de Cobertura e por Tipo de APP (%)  

  
 

Córregos   Rios MS  
 Lagoas 
Urbanas  

 Lagoas Rurais <= 20 
ha  

 Lagoas Rurais > 20 
ha  

 Declividade >= 
45o   Total  

Classes Naturais 
 

        
 

  

05 - Cerradão 10,5  9,0  5,9  15,9  23,8  6,7  9,6  

06 - Cerrado 37,9  36,9  21,8  33,4  23,5  37,1  36,9  

07 - Mata de Galeria 28,5  28,5  0,0  14,5  12,5  36,6  29,3  

15 - Terreno Cárstico 2,0  1,4  0,0  2,1  7,8  4,6  2,6  

Subtotal CN 78,9  75,7  27,7  65,9  67,6  85,1  78,4  

Classes Antrópicas 
 

        
 

  

16 - Eucalyptus e Pinus 0,6  1,7  0,1  0,6  0,2  0,1  0,6  

18 - Agricultura e Pecuária 11,5  12,5  17,4  22,0  26,2  10,1  11,9  

20 - Solo Nu 1,6  0,2  0,1  0,4  2,8  0,2  1,0  

21 - Mineração 0,9  0,3  21,1  0,9  0,0  0,9  1,2  

22 - Área Urbana 3,3  3,9  25,5  5,9  2,6  2,3  3,6  

24 - Rodovias 3,1  5,3  7,9  4,3  0,6  1,4  3,1  

25 - Ferrovias 0,2  0,4  0,1  0,0  0,0  0,0  0,2  

Subtotal CA 21,1  24,3  72,3  34,1  32,4  14,9  21,6  

Total 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  

Fonte: Silva & Hirsch (2015). 
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Tabela 6:   Proporção da vegetação natural ainda existente nas APPs, 
 e o respectivo déficit, para cada tipo de APP de Sete Lagoas, 2014. 

     Vegetação Natural  

Tipo de APP  Existente   Déficit    

   ha   %   ha   %   ha  

  
 

      
 Córregos 6.660,9 78,9 1.786,4 21,1 8.447,3 

Rios 1.453,2 75,7 465,4 24,3 1.918,7 

Lagoas Urbanas 84,6 27,7 220,3 72,3 304,8 

Lagoas Rurais <= 20 ha  264,2 65,9 18,6 34,1 245,6 

Lagoas Rurais > 20 ha  134,4 67,6 64,5 32,4 199, 

Declividade >= 45o  3.078,5 85,1 539,7 14,9 3.618,2 

  
  

 
  

  Área Total de APP  11.675,8 78,4 3.213,1 21,6 14.888,9 

 % da Área de Sete Lagoas  21,7   6,0   27,7 

 Área de Sete Lagoas (ha)          53.752,1 

   Fonte: Silva & Hirsch (2015). 
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No Projeto de Análise Integrada do Meio Ambiente do Município de Lagoa da Prata 

desenvolvido por Valadão & Landau (2003), Pastagem e Agricultura também foi a classe 

predominante nas Áreas de Preservação Permanente (APPs), ocupando 33,6% das áreas 

situadas dentro da faixa de proteção das APPs. O cultivo de cana-de-açúcar, cultura agrícola 

importante para Lagoa da Prata, ocupou uma área significativa das APPs e equivalente a 

16,1%, o que revela que grande parte da exploração agropecuária do município é realizada 

sem respeitar a faixa de proteção em torno dos cursos d’água e lagoas. 

Segundo estes autores, as Matas de Galeria ou Matas Ciliares desempenham 

importante função na manutenção da qualidade da água, na estabilidade das margens dos 

cursos d’água e constituem habitats propícios para muitas espécies da fauna silvestre, 

endêmica ou não, do bioma do Cerrado. Estes autores argumentam que a ausência das Matas 

de Galeria indica uma alta suscetibilidade de carreamento de sedimentos, nutrientes, adubos, 

pesticidas e agrotóxicos das lavouras e pastagens plantadas para dentro dos cursos d’água 

ocorrentes no município. 

Ainda segundo VALADÃO & LANDAU (2003), as classes de vegetação natural 

ocuparam apenas 10,3% das APPs, enquanto que o esperado conforme a Legislação 

Ambiental é de que tivessem ocupado a totalidade da área. A classe de Cerrado em Estágio 

Inicial de Regeneração esteve presente em 17% das APPs. Esses autores previram que, 

permitindo a livre sucessão vegetal do Cerrado nessas áreas e preservando a vegetação nativa 

atualmente existente, a médio prazo, 27,3% das APPs deverá apresentar cobertura vegetal 

formada por vegetação nativa. Mesmo assim, este percentual estaria muito aquém dos 100% 

necessários conforme a Legislação Ambiental, indicando uma alta necessidade de promover o 

plantio de espécies de árvores nativa do Cerrado nas APPs, acelerando o processo de 

reflorestamento e minimizando a degradação ambiental atual no município de Lagoa da Prata.  

          Em um trabalho semelhante realizado na Bacia do Rio Doce que, somente no Estado de 

Minas Gerais, ocupa 71.437,47 km
2
 ou mais de 71 milhões de hectares, HIRSCH, (2003) 

considerou os mesmos tipos de Áreas de Preservação Permanente (APPs) analisados neste 

estudo. Este autor concluiu que a área ocupada por mata e outras classes naturais que ocorrem 

dentro das faixas protegidas pela Lei Florestal soma apenas 336.266,5 ha ou 28,2%, o que 

resulta num déficit de vegetação natural equivalente a 848.380,2 ha ou 71,1% da área total 

ocupada pelas APPs dentro da Bacia do Rio Doce. 
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 Do ponto de vista da ecologia da paisagem, as APPs ao longo dos cursos d’água 

podem ser caracterizadas como corredores de mata ripária, cuja manutenção integral 

desempenha um papel fundamental na prevenção da erosão do solo e na manutenção da boa 

qualidade da água, que pode servir tanto para uso da população humana quanto para os 

sistemas de irrigação agrícola. Além disso, está bem documentado na literatura que a 

vegetação ao longo de cursos d’água atua na estabilidade das margens, no controle do fluxo 

de água, regula a quantidade de luz e temperatura nos corpos d’água adjacentes, e providencia 

habitat adequado para a biota aquática na forma de detritos de granulação fina ou mais 

grosseira (Dean, 1995; Collinge, 1996). 

 Já ponto de vista administrativo, é difícil manter a integridade desta categoria de 

unidades de conservação, uma vez que as APPs se encontram dispersas por toda a paisagem e, 

por este motivo, a sua demarcação exige uma logística muito mais complexa. Contudo, 

relegá-las ao abandono não encontra justificativa. Sarmento et al. (2000) recomendam que 

deveria ser adotada uma medida para re-avaliar a Lei Florestal incluindo, simultaneamente, a 

largura dos cursos d’água e a declividade do terreno. A recomendação feita por estes autores 

se baseia nos seguintes fatos: 

I. O desmatamento sempre se concentra nas áreas predominantemente planas, onde o 

potencial agrícola do solo é mais alto devido a maior profundidade, maior fertilidade, 

maior disponibilidade de água para irrigação e o acesso facilitado às rodovias de 

escoamento da produção; 

II. A faixa de proteção legal é mais larga onde o solo sofre menos erosão, e menos larga 

onde o terreno é mais acidentado e, portanto, mais suscetível à erosão.  

Segundo Sarmento et al. (2000), a adoção desta medida poderia permitir uma melhor 

definição para os tipos de uso do solo, destinando-se as áreas mais baixas para a agricultura e 

ocupação urbano-industrial, e as terras mais altas para a preservação do solo e dos recursos 

hídricos, além da fauna e da flora. Por outro lado, isto também poderia amenizar os constantes 

conflitos entre produtores e empresários rurais, e os biólogos da conservação. 

De acordo com os dados da Tabela 7, os quais foram usados no teste ANOVA Dois 

Critérios para comparar a interpretação e classificação das imagens e o tipo de sensor do 

satélite Landsat, pode-se verificar que não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os dois anos de estudo, 2011 e 2014 (F = 0,0025; p = 0,9601), o que torna válido a 

comparação entre ambos, mesmo as imagens tendo sido capturadas por sensores diferentes, 
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Landsat 5 TM em 2011 e Landsat 8 TIRS / OLI em 2014. Por outro lado, houve diferença 

estatisticamente significativa entre as classes de cobertura vegetal e uso da terra (F = 30,0470; 

p < 0.0001), o que era esperado. 

 

Tabela 7:  Dados usados na Análise de Variância 
ANOVA Dois Critérios para comparar os dois anos 
de estudo (tratamentos) e as Classes do MCVUT 
(blocos). 

Classes de Cobertura  Área (%)   Área (%)  
   2011 2014 
 

Classes Naturais 
 

  
 05 - Cerradão 7,0 10,6 
 06 - Cerrado  21,5  25,6 
 07 - Mata de Galeria    1,9  6,3 
 15 - Terreno Cárstico    10,0  3,7 
 23 - Hidrografia    7,0     7,0  
 Subtotal CN  47,5  53,2 
 Classes Antrópicas     
 16 - Eucalyptus       0,5  1,1 
 18 - Agricultura e Pecuária  34,3  28,7 
 20 - Solo Exposto    3,7  2,6 
 21 – Mineração       1,3  1,0 
 22 - Área Urbana    7,7  8,4 
 24 – Rodovias    4,7    4,7  
 25 – Ferrovias       0,2       0,2  
 Subtotal CA  52,5  46,8 
 Total  100,0  100,0 
        Fonte: Silva & Hirsch (2015). 

De acordo com os dados da Tabela 8, os quais foram usados no teste ANOVA Dois 

Critérios para comprar o déficit de vegetação nativa dentro das APPs, pode-se verificar que, 

desta vez, houve diferença estatisticamente significativa entre os dois anos de estudo, 2011 e 

2014 (F = 18,4184; p = 0.0084), o que pode ser atribuído às diferentes legislações em vigor 

nos dois períodos, o antigo (2011) e o novo (2014) Código Florestal. Por outro lado, houve 

diferença estatisticamente significativa entre os diferentes tipos de APPs (F = 22,6129, p = 

0,0031), o que era esperado. 
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Tabela 8:  Dados usados na Análise de Variância ANOVA 
Dois Critérios para comparar os dois anos de estudo 
(tratamentos) e os tipos de APPs (blocos). 

   Vegetação Natural (%)  

Tipo de APP 2011 2014 

  
 

Existente   Déficit  
 

Existente   Déficit  

Córregos 59,4 40,6 78,9 21,1 

Rios 61,5 38,5 75,7 24,3 

Lagoas Urbanas 10,5 89,5 27,7 72,3 

Lagoas Rurais <= 20 ha  40,2 59,8 65,9 34,1 

Lagoas Rurais > 20 ha  68,7 31,3 67,6 32,4 

Declividade >= 45o  67,9 32,1 85,1 14,9 

  
     Área Total de APP  60,8 39,2 78,4 21,6 

 Fonte: Silva & Hirsch (2015). 
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5. CONCLUSÃO 

 A redução do déficit na vegetação nativa das APPs no município de Sete Lagoas / MG 

se deu, pela forma de se calcular as faixas marginais de vegetação ao longo dos cursos d'água 

no Novo Código Florestal, e não pela classificação e mudança dos sensores do satélite 

Landsat. 

Como recomendação final no campo das políticas públicas para proteger APPs, o mínimo 

que deve ser feito pode ser resumido nos seguintes itens:  

I. Deflagrar uma ampla e efetiva campanha de plantio de espécies vegetais nativas e de 

rápido crescimento ao longo das margens dos cursos d’água, até preencher a distância 

sob proteção legal;  

II. Coibir qualquer ação antrópica como desmatamento, construção de rodovias, 

edificação de áreas urbanas e atividades agrícolas que exigem o desnudamento do 

solo, principalmente nas cabeceiras de rios e nascentes; 

III. Aumentar efetivamente a fiscalização e aplicação da Lei Florestal. E estas campanhas, 

além de imediatas, devem envolver tanto o poder público, quanto os proprietários 

rurais, entidades conservacionistas e organizações não governamentais (ONGs). 
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ANEXO A 

Lei 14.309 de 19 de junho de 2002 

Política Florestal e Proteção à Biodiversidade em Minas Gerais 

Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

 

Como as Áreas de Preservação Permanente são áreas oficialmente protegidas, foi 

tomada como base legal a legislação existente sobre a política florestal do Estado de Minas 

Gerais (Minas Gerais, 2002). Esta legislação foi implantada no início da década de 1990, com 

a Lei 10.561 de 27 de dezembro de 1991 – a Lei Florestal de Minas Gerais. Esta Lei sofreu 

sucessivas alterações, incluindo a atual discussão em curso no Congresso Nacional, cuja 

modificação principal é a redução da faixa de proteção, o que não tem fundamento científico, 

apenas político, e o que ainda não foi aprovado pela Presidência da República. Para efeitos de 

cálculo das áreas neste estudo foi considerado o que consta na Lei 14.309 de 19 de junho de 

2002, a qual dispõe sobre a política florestal e proteção à biodiversidade em Minas Gerais 

(Web site http://www.ief.mg.gov.br/). 

No Capítulo II, Seção 2, Artigo 10, esta Lei dita o seguinte: 

“Art. 10” - Considera-se área de preservação permanente aquela protegida nos termos desta 

Lei, revestida ou não com cobertura vegetal, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 

flora, de proteger o solo e de assegurar o bem-estar das populações humanas e situada: 

I - em local de pouso de aves de arribação, assim declarado pelo poder público ou protegido 

por convênio, acordo ou tratado internacional de que o Brasil seja signatário; 

II - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, a partir do leito maior sazonal, medido 

horizontalmente, cuja largura mínima, em cada margem, seja de: 

a) 30 m (trinta metros), para curso d'água com largura inferior a 10 m (dez metros); 

b) 50 m (cinquenta metros), para curso d'água com largura igual ou superior a 10 m (dez 

metros) e inferior a 50 m (cinquenta metros); 

c) 100 m (cem metros), para curso d'água com largura igual ou superior a 50 m 

(cinquenta metros) e inferior a 200 m (duzentos metros); 

d) 200 m (duzentos metros), para curso d'água com largura igual ou superior a 200 m 

(duzentos metros) e inferior a 600 m (seiscentos metros); 

http://www.ief.mg.gov.br/
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e) 500 m (quinhentos metros), para curso d'água com largura igual ou superior a 600 m 

(seiscentos metros); 

III - ao redor de lagoa ou reservatório de água, natural ou artificial, desde o seu nível mais 

alto, medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja de: 

a) 15 m (quinze metros) para o reservatório de geração de energia elétrica com até 10 ha 

(dez hectares), sem prejuízo da compensação ambiental; 

b) 30 m (trinta metros) para a lagoa ou reservatório situado em área urbana consolidada; 

c) 30 m (trinta metros) para corpo hídrico artificial, excetuados os tanques para atividade 

de aquicultura; 

d) 50 m (cinquenta metros) para reservatório natural de água situado em área rural, com 

área igual ou inferior a 20 ha (vinte hectares); 

e) 100 m (cem metros) para reservatório natural de água situado em área rural, com área 

superior a 20 ha (vinte hectares); 

IV - em nascente, ainda que intermitente qualquer que seja a sua situação topográfica, num 

raio mínimo de 50 m (cinquenta metros); 

V - no topo de morros monte ou montanha, em área delimitada a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura da elevação em relação à base; 

VI - em encosta ou parte dela, com declividade igual ou superior a cem por cento ou 45° 

(quarenta e cinco graus) na sua linha de maior declive, podendo ser inferior a esse parâmetro a 

critério técnico do órgão competente, tendo em vista as características edáficas da região; 

VII - nas linhas de cumeada, em seu terço superior em relação à base, nos seus montes, 

morros ou montanhas, fração essa que pode ser alterada para maior, a critério técnico do 

órgão competente, quando as condições ambientais assim o exigirem; 

VIII - em borda de tabuleiro ou chapada, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 m (cem metros), em projeção horizontal; 

IX - em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros); 

X - em ilha, em faixa marginal além do leito maior sazonal, medida horizontalmente, de 

conformidade com a largura mínima de preservação permanente exigida para o corpo d'água; 

XI - em vereda. 
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§ 1° - Considera-se, ainda, de preservação permanente, quando declarada por ato do poder 

público, a área revestida ou não com cobertura vegetal, destinada a: 

I. Atenuar a erosão; 

II. Formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e das ferrovias; 

III. Proteger sítio de excepcional beleza, de valor científico ou histórico; 

IV. Abrigar população da fauna ou da flora raras e ameaçadas de extinção; 

V. Manter o ambiente necessário à vida das populações indígenas; 

VI. Assegurar condições de bem-estar público; 

VII. Preservar os ecossistemas. 

§ 2° - No caso de reservatório artificial resultante de barramento construído sobre drenagem 

natural, a área de preservação permanente corresponde à estabelecida nos termos das alíneas 

"d" e "e" do inciso III do "caput" deste artigo, ressalvadas a abrangência e a delimitação de 

área de preservação permanente de represa hidrelétrica, que será definida no âmbito do 

licenciamento ambiental do empreendimento, com largura mínima de 30 m (trinta metros), 

observado o disposto no Art. 10, III, "a", desta Lei. 

§ 3° - Os limites da área de preservação permanente previstos na alínea "a" do inciso III deste 

Artigo poderão ser ampliados, de acordo com o estabelecido no licenciamento ambiental e, 

quando houver, de acordo com o Plano de Recursos Hídricos da bacia onde o reservatório se 

insere. 
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ANEXO B  

LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012 

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação 

nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a 

todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações 

que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por: 

II - 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; 

CAPÍTULO II 

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Seção I 

Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os 

efeitos desta Lei:  

I - as faixas marginais de qualquer curso d'água natural, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de:  

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura;  

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura;  

c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura;  

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura;  

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros;  

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:  
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a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;  

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;  

III - as áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento, observado o disposto nos §§ 1º e 2º;  

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água, qualquer que seja a sua situação 

topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;  

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por 

cento) na linha de maior declive;  

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;  

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 

inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  

IX - no 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;  

X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação;  

XI - as veredas.  

§ 1º Não se aplica o previsto no inciso III nos casos em que os reservatórios artificiais de água 

não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água.  

§ 2º No entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas rurais com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, a área de preservação permanente terá, no mínimo, 15 (quinze) metros. 
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Seção II 

Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente 

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo 

proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado.  

§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o  

proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a  

recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.  

§ 2º A obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de  

transferência de domínio ou posse do imóvel rural.  

§ 3º No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é  

vedada à concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não  

cumpridas as obrigações previstas no § 1º.  

Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente  

somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto  

ambiental previstas nesta Lei.  

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente 

poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente  

de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º poderá ser autorizada, excepcionalmente,  

em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de 

obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de 

interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda.  

§ 3º É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter  

de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil  

destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.  
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§ 4º Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou 

supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta Lei.  

Art. 9º É permitido o acesso de pessoas e animais às Áreas de Preservação Permanente para  

obtenção de água e para realização de atividades debaixo impacto ambiental. 


