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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo delimitar a área de preservação
permanente e reserva legal da Fazenda Espinilho localizada no município de Monte
Carlo no estado de Santa Catarina. Para isso foi efetuada pesquisa bibliográfica,
visitas
a
campo,
consulta
à legislação vigente. Para coleta de dados foram feitos e analisados mapas da
propriedade e captura de imagens. A análise dos dados foi feita de modo descritivo
a partir das informações coletadas. O proprietário espera com a realização deste
trabalho, obter uma demarcação correta da Área de Preservação Permanente e
também da Reserva Legal para atender a legislação estadual vigente, utilizar
plenamente os recursos de sua propriedade e contribuir para o desenvolvimento
regional.

Palavras Chave: Delimitação, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal.
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ABSTRACT

This work aims to define the area of permanent preservation and legal reserve
of Espinilho Farm located in the city of Monte Carlo in the state of Santa Catarina.
For this work realization was done literature search, field visits, consultation the
existing legislation. To gather data were analyzed and made maps of the property
and capture of images. Data analysis was done of descriptive mode originated from
the information collected. The owner expects from this work, obtain a correct
demarcation of the Permanent Preservation Area and also the Legal Reserve to
meet current state law, make full use of their property and contribute to regional
development.

Keywords: Definition, the Permanent Preservation Area, Legal Reserve
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1 INTRODUÇÃO

Com o novo Código Florestal é necessária a demarcação da APP (Área de
Preservação Permanente) e RL (Reserva Legal).
APP é toda a área compreendida ao redor de corpos d’água, mananciais,
vertentes, que tem a função de proteger e dar condições exatas para a proliferação
da fauna, flora e outros.
A Reserva Legal compreende 20% ou mais, dependendo da legislação de
cada estado, da área da propriedade, que visa a proteção da biodiversidade, da
fauna e da flora local.
Para isso são feitos estudos a campo para se ter conhecimento da área em
questão.
No presente trabalho foi realizado a delimitação da Área de Preservação
Permanente e Reserva Legal da Fazenda Espinilho que fica localizada no Município
de Monte Carlo no estado de Santa Catarina.
As Áreas de Preservação Permanente, na forma como foram criadas, são
consideradas como instrumentos utilizados pelo Poder Público para proteger uma
parte do território, segundo objetivos específicos de preservação ambiental.
O uso adequado das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
pode promover, além da preservação de recursos naturais, a melhoria da qualidade
de vida dos habitantes, em função de outros benefícios gerados pelo equilíbrio de
sua função ambiental e o desenvolvimento regional das populações locais.
A principal problemática de se delimitar Áreas de Preservação Permanente e
Reserva Legal é que a maioria das propriedades não tem demarcação de Reserva
Legal e Áreas de Preservação Permanente,

pois os proprietários ou não tem

conhecimento das leis ou quando tem, não tem interesse em se adequar a elas.
Até o momento, raras são as pessoas que levantam o problema no texto do
Código Florestal, Lei 4.771/65, e nas suas alterações posteriores, que não
determinam este percentual “da propriedade”, mas sim “na propriedade”, deixando
imensa lacuna de dúvida sobre esta metodologia de cálculo e sobre a área em
relação à qual deve efetivamente incidir. A dúvida é evidente, em especial, quando a
Lei determina que a Reserva Legal está relacionada às “florestas e outras formas de
vegetação nativa”, sem deixar claro se é de um percentual relacionado a toda área
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registrada da propriedade rural ou só da parcela que detém “floresta ou outra forma
de vegetação nativa”.
Por certo, o uso e costume vai imediatamente afirmar que o percentual será
calculado sobre a propriedade como um todo. Já leitura e interpretação acadêmica
do Código Florestal podem suscitar muitas dúvidas e dificuldades de aplicação
prática, já que muitas vezes esta leitura está voltada apenas ao plano filosófico.
Deixando de lado este aspecto teórico, partindo-se do pressuposto de que o
critério adotado atualmente é o correto ou o aceito, em todas as propriedades o
percentual de RL (Reserva Legal) calculado na forma tradicional envolve o solo
coberto pelas APP’s (Áreas de Preservação Permanente), por usos diversos, infraestrutura, inaproveitáveis, áreas dos rios inseridos, lagos, lagoas, represas, casas,
indústrias, desde que a propriedade esteja localizada no meio rural.

As

modificações no Código Florestal, já aprovadas na Comissão da Agricultura da
Câmara dos Deputados, que agridem a integridade da Reserva Legal e ferem seus
princípios de sustentabilidade.
O presente trabalho teve como objetivo principal delimitar a Área de
Preservação Permanente e Reserva Legal da Fazenda Espinilho localizada em
Monte Carlo/SC. E teve como objetivos específicos analisar o clima, analisar a
vegetação da área, analisar a relevo existente, analisar a hidrologia da área,
delimitar a Área de Preservação Permanente da área e delimitar Reserva Legal da
propriedade.
.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

N           ram

em favor da

natureza, concordando que ela precisa de cuidados. É o espírito cooperativo que
serve como antídoto ao ódio e à guerra. Agora, a boa vontade com relação à
natureza parece prevalecer sobre os preconceitos e as divergências. De repente,
aprendemos a ver a beleza das nossas respectivas histórias naturais e percebemos
também a beleza das pessoas que as protegem. O estabelecimento desse marco
filosófico comum requer a existência de uma paisagem natural, o que motiva a
implantação de parques e áreas protegidas.
Nada deve depreciar a importância de, por qualquer meio, salvar terras para
esse fim. Em todo o mundo existem mais de trinta mil áreas protegidas. Incluindo
partes da Groenlândia e da Antártica, 10% da superfície do planeta é protegida de
alguma maneira. Quem não aplaudiria isso como um ganho, e declararia um
presente para o planeta? Mais do que aplaudir, é preciso entender que um presente
composto de terras cobertas por paisagens naturais requer vigilância. Mesmo nos
Estados Unidos, onde se originou o sistema de parques nacionais, as forças que
tentam miná-los são resilientes.
O poder econômico procura investir mais em shopping centers e loteamentos
suburbanos do que na conservação. Uma área ao ar livre, para um empreendedor,
se assemelha mais a um campo de golfe do que a um lugar adequado para aves e
vida selvagem. A delimitação da APP e RL contribui direta e indiretamente com o
desenvolvimento regional, pois promove aumento da capacidade de produção das
propriedades.
Sem um limite (representado pelos parques e áreas silvestres) o
empreendedorismo jamais pensaria em parar. Isso se encaixa adequadamente aos
Estados Unidos, onde o padrão de vida é medido constantemente pela habilidade (e
desejo) da pessoa em consumir.
A princípio tinha-se como objetivo preservar recursos naturais, solos férteis e
florestas nativas remanescentes, que atualmente nem existem mais na grande
maioria das APP’s, mas que na legislação devem ser protegidos.
Os objetivos de proteção então esperados, nos processos iniciais de
elaboração das legislações protetoras, foram delineados por agrônomos e
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engenheiros florestais, excluindo a existência do homem e sua influência na
dinâmica da paisagem na qual as APP’s estão inseridas.
Porém, desde as primeiras legislações protetoras, como o Código Florestal,
as estruturas espaciais das paisagens nas margens dos rios urbanos vêm sendo
alteradas em função da dinâmica de ocupação e uso do solo. Tal processo alterou
profundamente os processos ecológicos que ocorrem nas várzeas, fazendo com que
a preservação das mesmas, conforme consta nas leis através de restrições
específicas, gere conflitos de diversos tipos e intensidades. Pois o que se pretendia
proteger e preservar não existe mais em função do alto grau de degradação e
alterações realizadas nas margens e nos próprios cursos d´água.
Apesar da alteração da paisagem, e conseqüentemente do objeto de
preservação, é necessário ressaltar a importância de se ter as áreas de preservação
permanente, seja pela sua função ambiental, que engloba a preservação dos
recursos hídricos, da paisagem, da estabilidade geológica, da biodiversidade, do
fluxo gênico de fauna e flora, para a proteção do solo, quer seja pelos benefícios
promotores do bem estar das populações humanas (BRANDÃO e LIMA, 2002).
A restauração dos ecossistemas degradados pode ser um instrumento para a
formação de corredores que venham a unir os fragmentos remanescentes,
permitindo assim a continuidade do fluxo gênico, necessário para a manutenção das
espécies e da viabilidade de suas populações.

2.1 APP (ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANEMTE) E RL (RESERVA LEGAL)

Reserva Legal é a área particular equivalente a 20%, no mínimo, do total da
propriedade ou posse rural, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais,
visando a conservação da biodiversidade o abrigo e a proteção da fauna e flora
nativas e reabilitação dos processos ecológicos. A vegetação da Reserva Legal não
pode ser suprimida, podendo ser utilizada quando aprovado pelo DEPRN, o plano
de manejo florestal sustentável.
As áreas de preservação permanente – APP’s - são ecossistemas que
possuem relevante interesse para o equilíbrio do meio ambiente. Devido a isso,
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houve a necessidade de se criar condicionantes que visassem à criação, à
preservação e à proteção dessas áreas ao entorno dos reservatórios artificiais.

2.2 LEGISLAÇÃO de APP e RL

MENDONÇA (2000), quando afirmava que o Brasil, na conferência de
Estocolmo em 1972, passou por mal visto quando sustentava a tese de que a
proteção ambiental seria um objetivo secundário e não prioritário para os países em
desenvolvimento e que, políticas ambientais representar-se-ia portanto, obstáculos
ao desenvolvimento econômico do país. Essa postura gerou algumas pressões por
parte de órgãos de financiamento como Banco Mundial e FMI e também de grupos
ecológicos ao governo na época. Pressão essa que, de certa forma, redundou na
criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente - SEMA em 1973.
A criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente representou nessa
ocasião um importante avanço sobre as políticas ambientais, uma vez que, buscou
descentralizar as responsabilidades pela defesa ambiental entre os três níveis de
governo; federal, estadual e municipal.
As áreas de preservação permanente – APP’s - são ecossistemas que
possuem relevante interesse para o equilíbrio do meio ambiente. Devido a isso,
houve a necessidade de se criar condicionantes que visassem à criação, à
preservação e à proteção dessas áreas ao entorno dos reservatórios artificiais. A
Resolução CONAMA 302/2002 vem solucionar esta preocupação implantando
parâmetros, limites e as definições para dimensionamento das APP’s.
Quanto às APP’s, já se tem tratamento de sua readequação em Resolução
do CONAMA, mesmo que se entenda que esta nova mata ciliar no entorno de
lagos e reservatórios artificiais, nada tem de APP e não deveria ser tratada como
tal, e sim, as condições do entorno deveriam ser tratadas para manter a qualidade
da represa ou da água e outras condições necessárias, caso a caso, como um
eventual corredor de fluxo gênico.
As áreas de preservação permanente (APP) foram definidas pelo Código
Florestal (Brasil, 1965). Posteriormente, de acordo com a Lei n0 6.938 (Brasil, 1981),
estas áreas foram consideradas como reservas ecológicas.
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O Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 4.771 de
15/09/1965 da o seguinte tratamento para APP:

II - Área de Preservação Permanente: a área marginal ao redor do reservatório
artificial e suas ilhas, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas;

A resolução do CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 dispõe sobre
parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. Considera
sua função ambiental a de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem estar das populações humanas.
O CONAMA, por meio da resolução 303 de 20/03/02 define no Inciso II, como
sendo Áreas de Preservação Permanente, nascentes ou olho d água: local onde a
água aflora naturalmente, mesmo que de forma intermitente, a água subterrânea e
ainda de acordo com inciso III, as veredas: espaços brejosos ou encharcados, que
contém nascentes ou cabeceiras de cursos d água, onde há ocorrência de solos
hidromórficos, caracterizado predominantemente por renques de buritis do brejo
(Mauritia flexuosa) e outras formas de vegetação típica.

2.3 FATORES DE DEGRADAÇÃO

A degradação das formações ciliares, além de desrespeitar a legislação,
que torna obrigatória a preservação das mesmas, resulta em vários problemas
ambientais. As matas ciliares funcionam como filtros, retendo defensivos
agrícolas, poluentes e sedimentos que seriam transportados para os cursos
d'água, afetando diretamente a quantidade e a qualidade da água e
conseqüentemente a fauna aquática e a população humana. São importantes
também como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais e, portanto,
facilitando o deslocamento da fauna e o fluxo gênico entre as populações de
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espécies animais e vegetais. Em regiões com topografia acidentada, exercem a
proteção do solo contra os processos erosivos.
Um ecossistema torna-se degradado quando perde sua capacidade de
recuperação natural após distúrbios, ou seja, perde sua resiliência. Dependendo
da intensidade do distúrbio, fatores essenciais para a manutenção da resiliência
como, banco de plântulas e de sementes no solo, capacidade de rebrota das
espécies, chuva de sementes, dentre outros, podem ser perdidos, dificultando o
processo de regeneração natural ou tornando-o extremamente lento.
Uma floresta ciliar está sujeita a distúrbios naturais como queda de
árvores, deslizamentos de terra, raios etc., que resultam em clareiras, ou seja,
aberturas no dossel, que são cicatrizadas através da colonização por espécies
pioneiras seguidas de espécies secundárias.
Distúrbios provocados por atividades humanas têm, na maioria das vezes,
maior intensidade do que os naturais, comprometendo a sucessão secundária na
área afetada. As principais causas de degradação das matas ciliares são o
desmatamento para extensão da área cultivada nas propriedades rurais, para
expansão de áreas urbanas e para obtenção de madeira, os incêndios, a extração
de areia nos rios, os empreendimentos turísticos mal planejados etc.
Em muitas áreas ciliares, o processo de degradação é antigo, tendo
iniciado com o desmatamento para transformação da área em campo de cultivo
ou em pastagem. Com o passar do tempo e, dependendo da intensidade de uso,
a degradação pode ser agravada através da redução da fertilidade do solo pela
exportação de nutrientes pelas culturas e, ou, pela prática da queima de restos
vegetais e de pastagens, da compactação e da erosão do solo pelo pisoteio do
gado e pelo trânsito de máquinas agrícolas.

2.4 TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES

Diversas são as técnicas utilizadas para a recuperação de áreas degradadas
no Brasil. Considerando-se a grande diversidade de ecossistemas degradados, ás
áreas a serem recuperadas devem ser bem caracterizadas quanto aos seus fatores
condicionantes como tipo de solo, vegetação, características topográficas e clima
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predominante, bem como tipo de impacto causado (PRASH & PYSEK, 2001). Por
outro lado, quando as medidas preconizadas não atendem aos objetivos propostos,é
desencadeado um novo processo de degradação ambiental.
Quando pretendemos recompor uma mata ciliar devemos aplicar o sistema
mais utilizado dentre os quais destacam-se: o Fitossociológico e o Sucessional. O
sistema Fitossociológico tenta reproduzir a flora, baseando-se na estrutura
qualitativa e quantitativa determinada pelos levantamentos desenvolvidos em áreas
próximas (distância de até 50Km) do local de implantação do reflorestamento, os
método de parcela (com áreas) e sem parcelas ou dos quadrantes (sem áreas),
fazem parte do sistema fitossociológico.

2.5 FUNÇÕES DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE (APP) E RESERVA
LEGAL (RL)

A importância ambiental e ecológica das áreas de Reserva Legal (RL) e das
Áreas de Preservação Permanente (APP), são reconhecidas por diversos setores da
sociedade, que enxergam nestes dispositivos legais um relevante papel no resgate e
preservação da biodiversidade, bem como na proteção dos recursos naturais solo e
água. Porém, quase não existem incentivos econômicos para a reconstituição e
conservação destas áreas. (Luiz Octávio Ramos Filho, 2007)
As APP’s foram criadas para proteger o ambiente natural, o que significa que
não são áreas apropriadas para alteração do uso da terra, devendo estar cobertas
com a vegetação original. A cobertura vegetal nestas áreas tem a função de diminuir
significativamente os efeitos erosivos e a lixiviação dos solos, contribuindo também
para regularização do fluxo hídrico, redução do assoreamento dos cursos d’água e
reservatórios, e trazendo também benefícios para a fauna.
BARCELOS et al (1995) chamam atenção para o fato de que, as Áreas de
Preservação Permanente (APP) demanda atenção especial porque está voltada
para a preservação da qualidade das águas, vegetação e fauna, bem como para a
dissipação de energia erosiva. A legislação reconhece sua importância como agente
regulador da vazão fluvial, conseqüentemente das cheias, preservadora das
condições sanitárias para o desenvolvimento da vida humana nas cidades. Com isto,
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pode-se afirmar que as Áreas de Preservação Permanente devem ser mantidas em
suas

características

originais,

reconhecidas

como

indispensáveis

para

a

manutenção das bacias hidrográficas, e por conseqüência, da vida humana e seu
desenvolvimento.
Com a evolução da humanidade, a natureza teve que ser modificada para
atender a demanda consumista dos tempos modernos, com isso são devastados
cada vez mais, enormes área de mata nativa em todos os lugares do mundo.
O desmatamento é uma condição complexa que tem fatores econômicos,
demográficos, sócio-políticos, ambientais, culturais, bem como falhas políticas e
institucionais (Peskett et al, 2006b).
A fragmentação florestal é um processo associado com a expansão da
agricultura, tem recebido maior atenção devido a elevadas áreas de desmatamento
e seus conseqüentes efeitos em regiões tropicais (VIANA et al., 1997).
Os ecossistemas das florestas tropicais são facilmente degradados porque os
seus solos são, com freqüência, rasos e pobres em nutrientes, estando sujeitos à
erosão em virtude da alta densidade pluviométrica (PRIMACK e RODRIGUES,
2001).
Mata Ciliar, é uma vegetação que tem característica de margens de rios e
lagos,

apresenta

espécies

adaptadas,

tolerantes

ou

indiferentes

a

solos

encharcados e ou sujeitos a inundações temporárias. Inclui determinadas espécies
exclusivas e é importante para animais, além de ser fonte de alimentos para os
peixes (CARPANEZZI, 1989).
O planejamento conservacionista de uma microbacia exige medida adicionais
inclusive o reflorestamento de outras áreas criticas. Como morros (CARPANEZZI,
1989).
Para se delimitar a uma Área de Preservação Permanente (APP), é
necessária várias informações como clima, morfologia do solo, fatores que
possam interferir na vegetação da área, entre outros que serão brevemente
citados.
As matas ciliares podem ser entendidas, de maneira genérica, como as
formações vegetais florestais que acompanham os veios ou cursos d’água
(CATHARINO, 1989 e CRESTANA et al, 1993). Estas formações ribeirinhas
(ocorrentes entorno de nascentes e ao longo de cursos d’água) apresentam grande
heterogeneidade fisionômica em função da diversidade do mosaico de condições
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ecológicas distintas (RODRIGUES E NAVE e BROWN JR., 2000). Em função disto,
estas formações florestais têm sido objeto de vários trabalhos que tentam
estabelecer classificações e nomenclatura que possam atender a esta diversidade
fisionômica, seja para regiões ecológicas (RODRIGUES, 2000).
Apesar da reconhecida importância ecológica, ainda mais evidente nesta
virada de século e de milênio, em que a água vem sendo considerada o recurso
natural mais importante para a humanidade, as florestas ciliares continuam sendo
eliminadas cedendo lugar para a especulação imobiliária, para a agricultura e a
pecuária e, na maioria dos casos, sendo transformadas apenas em áreas
degradadas, sem qualquer tipo de produção.
As formações riparias florestais apresentam grandes variações em sua
composição florística estrutural e dinâmica, frequentemente relacionadas com o
relevo local, mosaico edáfico, largura da faixa ciliar e dos cursos d’água, flutuação
do lençol freático, características da vegetação adjacente e histórico de perturbação
entre outros (DURIGAN et al., 2001).

2.6 AVERBAÇÃO DA RESERVA LEGAL

Há ainda os casos de compensações ambientais e aplicação de medidas
mitigadoras, as quais muitas vezes constituem-se na criação de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural – RPPN’s -, dinheiro disponível para indicação de
uso pelo fundo de compensação do IBAMA, e outros acordos.
A Reserva Legal deve ser averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel, no cartório de Registro de imóveis competente, sendo vedada à alteração de
sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título, de desmembramento ou
de retificação de área.
A averbação da Reserva Legal, no Cartório de Registro de Imóveis, será feita
mediante assinatura, pelo proprietário, do Termo de Responsabilidade de
Preservação da Reserva Legal, junto ao DEPRN.
Conforme o Código Florestal Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 4.771 de
15/09/1965:
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§ 1º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso I,
poderão ser ampliados ou reduzidos, observando-se o patamar mínimo de trinta
metros, conforme estabelecido no licenciamento ambiental e no plano de recursos
hídricos da bacia onde o reservatório se insere, se houver.
§ 2º Os limites da Área de Preservação Permanente, previstos no inciso II, somente
poderão ser ampliados, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, e,
quando houver, de acordo com o plano de recursos hídricos da bacia onde o
reservatório se insere.
§ 3º A redução do limite da Área de Preservação Permanente, prevista no § 1º deste
artigo não se aplica às áreas de ocorrência original da floresta ombrófila densa porção amazônica, inclusive os cerradões e aos reservatórios artificiais utilizados
para fins de abastecimento público.
§ 4º A ampliação ou redução do limite das Áreas de Preservação Permanente, a que
se refere o § 1º, deverá ser estabelecida considerando, no mínimo, os seguintes
critérios:
I - características ambientais da bacia hidrográfica;
II - geologia, geomorfologia, hidrogeologia e fisiografia da bacia hidrográfica;
III - tipologia vegetal;
IV - representatividade ecológica da área no bioma presente dentro da bacia
hidrográfica em que está inserido, notadamente a existência de espécie ameaçada
de extinção e a importância da área como corredor de biodiversidade;
V - finalidade do uso da água;
VI - uso e ocupação do solo no entorno;
VII - o impacto ambiental causado pela implantação do reservatório e no entorno da
Área de Preservação Permanente até a faixa de cem metros.

A Reserva Florestal Legal deixou de ser uma área a ser conservada para fins
de fornecimento de madeira para ser uma área que atenda também á conservação
da biodiversidade e a outros interesses ecológicos. (OLIVEIRA; BACHA, 2003).
É o zoneamento que estabelece critérios e parâmetros a partir dos quais
deverá ser percebida a delimitação de espaços territoriais com objetivos de
utilização especificamente definida. O zoneamento, ao definir as atividades
possíveis em determinados espaços territoriais, é uma atividade que ordena o
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território e molda-o para um determinado padrão de desenvolvimento e ocupação. O
Zoneamento, como se pode perceber, é função de um determinado objetivo a ser
atingido mediante a adoção de um plano de ocupação do solo. (ANTUNES, 2004).

2.7 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO

2.7.1 Clima

A região de climas mais frios no Brasil corresponde à faixa territorial situada
abaixo do Trópico de Capricórnio, abrangendo os estados sulistas, com exceção do
norte do Paraná. O clima subtropical destas regiões apresenta temperaturas médias
inferiores a 20 C, com índice pluviométrico variando entre 2.000 e 1.500 mm anuais.
Tal região circunscrita a essa faixa climática apresenta os invernos mais
rigorosos do país, sobretudo nas áreas de maior altitude, onde inclusive podem
ocorrer nevascas. A tipologia vegetal dominante constitui a chamada floresta de
araucária (zonas de altitude mais elevada) e ainda as gramíneas (zonas mais
baixas, como os Pampas gaúchos e a Depressão Periférica). A mata das araucárias
também sofreu grandes devastações, mas há a ocorrência de áreas de
reflorestamento.
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2.7.2 Vegetação

Embora ocupem apenas 7% da área total, as florestas tropicais abrigam
metade da biodiversidade da Terra. Entre 1990 e 2000, a taxa média anual de
desmatamento mundial dessas florestas foi estimada em 15,2 x 106 ha. Na América
do Sul, desmataram-se, em média, 3,72 x 106 ha/ano, enquanto nesse mesmo
período o Brasil viu perder 23 x 106 há de suas florestas (FAO, 2001).
Para alguns estudiosos, a comunidade final ou estável numa série
desenvolvimental (sere) é a comunidade clímax.
As matas que ocupam os fundos de vale apresentam a função de reter
excedentes pluviais que eventualmente escorreriam pela superfície do solo,
bem como devolver parte deste volume para a atmosfera na forma de
evapotranspiração. Essa vegetação, principalmente em zonas de recarga e
margens de córregos – em que é chamada mata ciliar – é de fundamental
importância para controlar o fluxo hídrico em uma unidade de paisagem. Em
função dessa importância, as matas ciliares são protegidas dentre as
formas de vegetação de áreas de preservação permanente por textos legais
em âmbito federal e estadual. Em muitas cidades esta proteção é objeto
também de leis municipais. De fato, a preservação da vegetação de fundos
de vale é necessária também nas cidades, dada sua função de conservação
dos corpos d’água, manutenção da permeabilidade do terreno, prevenção
de processos erosivos e como corredores de valorização biológica
(NAVES, et al 2003).
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As matas ciliares, no sentido amplo, apresentam uma grande variedade de
fisionomias vegetais devido as diferentes condições ambientais existentes ao longo
dos corpos d’água, como topografia diferenciada, regimes hídricos, tipos de solos,
perturbações diferenciadas atuando como fatores de influencia na composição
florestal.
A interação destes fatores juntamente com as contribuições das formações
vegetacionais adjacentes aos cursos d’água, propicia grande diversidade biológica e
heterogeneidade de espécies vegetais. As florestas ciliares englobam todos os tipos
de vegetação arbórea ocorrentes às margens de corpos d’água e estão presentes
em todo o território brasileiro, porem são regionalmente diferenciados.

2.7.3 Relevo

A topografia é um controle dominante nos processos de superfície. Ela é um
agente moderador na distribuição espacial do clima que, em última instância, dita a
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distribuição e a produtividade dos sistemas biológicos. Isso, por si só, justifica a
adoção da bacia hidrográfica como unidade natural de planejamento ambiental. Em
adição, reduz-se consideravelmente a possibilidade de futuros conflitos sobre o uso
da água, tornando-se efetivas as práticas de recuperação dos mananciais e
revegetação das bacias de cabeceira, uma vez que o problema é tratado de forma
holística.

F!"#$% = ' %;<,:!$% >:$0:?;:?0: % @@ : A +% F%B:nda Espinilho
Fonte: (SANTOS, 2008)
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2.7.4 Hidrologia

O conhecimento dos aspectos hidrológicos da área é de suma importância
na elaboração de um projeto de recuperação de mata ciliar. A menor unidade de
estudo a ser adotada é a microbacia hidrográfica, definida como aquela cuja área
é tão pequena que a sensibilidade a chuvas de alta intensidade e às diferenças
de uso do solo não seja suprimida pelas características da rede de drenagem. Em
nível de microbacia hidrográfica é possível identificar a extensão das áreas que
são inundadas periodicamente pelo regime de cheias dos rios e a duração do
período de inundação.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ÁREA DE ESTUDO

Foram feitas visitas a campo na propriedade estudada para conhecimento da
área e análise da situação atual da mesma, pesquisa bibliográfica e após isso,uma
analise detalhada da situação atual da área.
A propriedade estudada tem 205.700,00 m² de extensão, ou seja 20,5700 ha.
Onde desses 20,5700 ha, 2,3737 ha são capoeira, 0,7358 ha são açudes, 11,7125
ha são pinus e 0,0255 ha é pátio.Há dois córregos que cortam a propriedade, e tem
extensão de 316,39 m, que vai do ponto 0:pp passando pelo 01, 02, 03 terminando
no ponto 04 onde faz divisa com a Fischer Fraiburgo Agrícola S/A como mostra o
croqui 02.
Quanto à vegetação está em estagio primário, poucas espécies arbóreas
nativas adultas com predominância de vegetação rasteira tanto na área que tem
pinus quanto ao redor dessa área. O clima da área é bem típico da região Sul, com
inverno frio e úmido e verão quente e seco.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 SITUAÇÃO ATUAL A ÁREA DE ESTUDO

F!"#$% K ' L$:% +: @@ ;,) >!?#* +:?0$, +% F%B:?+% Espinilho
Fonte: (SANTOS, 2008)

A Figura 5 é de um dos açudes da propriedade, em volta dele há pinus com
idade de 12 anos.
A área é praticamente pinus e mata em estágio primário, onde as espécies
não chegam a 2 m de altura
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Já na Figura 6 verifica-se a área de RL onde há 4,1140 ha de extensão. Nesta
parte há espécies como arroeiras, samambaias, gramíneas, araucárias, macieiras
entre outras.
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F!"#$% Q - Cachoeira na APP da Fazenda Espinilho
Fonte: (SANTOS, 2008)

As figuras 3, 7, 8 e 9 mostram visivelmente uma cachoeira onde há cobertura
vegetal preservando o córrego de água ali presente.
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Na Figura 10 verifica-se uma das nascentes de água que passam pela
Fazenda Espinilho.
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5 PROPOSTA BASEADA NA SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA

5.1 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA AVERBAÇÃO DA RL

Memorial descritivo do perímetro da Reserva Legal.
Planta planialtimétrica georeferênciada contendo a demarcação do perímetro
da Reserva Legal.
ART do responsável técnico pela planta e memorial.
Será admitida a inclusão das Áreas de Preservação Permanente no cômputo
da Reserva Legal, desde que não implique na supressão da vegetação nativa de
outras áreas da propriedade e quando a soma das Áreas de Preservação
Permanente e do percentual equivalente ao mínimo de 20% da área da propriedade,
correspondente à Reserva Legal, exceder a:
- 25% da propriedade ou posse rural com área menor igual a 30 ha.
- 50% da propriedade rural com área maior que 30 ha.
O Código Florestal (Lei n.° 4.777/65) desde 1965 inclui as matas ciliares na
categoria de áreas de preservação permanente. Assim toda a vegetação natural
(arbórea ou não) presente ao longo das margens dos rios e ao redor de
nascentes e de reservatórios deve ser preservada.
De acordo com o artigo 2° desta lei, a largura da faixa de mata ciliar a ser
preservada está relacionada com a largura do curso d'água. A tabela apresenta
as dimensões das faixas de mata ciliar em relação à largura dos rios, lagos, etc.
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5.1.2 Memorial Descritivo

REFERÊNCIA

- MATRICULA – CRI. DE FRAIBURGO.

LOCAL

- FAZENDA FISCHER MONTE CARLO.

MUNICÍPIO

- MONTE CARLO/SC.

ÁREA

- 205.700,00 m².

PROPRIETÁRIO

- ITACIR BERNARDI.

O presente memorial descritivo refere-se ao levantamento topográfico de uma
área de terras rurais, onde seus limites e confrontações são os seguintes:
Partindo-se do ponto 0:pp, localizado as margens do Rio Bonito, seguindo a
montante do citado Rio, por linhas alternadas e limitando com terras de Fischer
Fraiburgo Agrícola S/A com distancia de 236.15m até o ponto 01, deste segue com
AZ=28º58'11" e distancia de 28.13m até o ponto 02; deste segue com AZ=57º31’16”
e distancia de 142.69m seguindo a divisa por linha seca e limitando com terras com
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de Fischer Fraiburgo Agrícola S/A até o ponto 03, deste segue a montante do Rio
Bonito com

distancia de 316.89m e limitando com terras de Fischer Fraiburgo

Agrícola S/A até o ponto 04, deste segue AZ= 182º30'20" e distancia de 483.41m
seguindo a divisa por linha seca e limitando com terras Fischer Fraiburgo Agrícola
S/A até o ponto 05, deste segue com AZ=244º33’48” e

distancia de 503.54m

seguindo a divisa por linha seca e limitando com terras de Perdigão Florestal S/A até
o ponto 06, deste segue com AZ=356º26’38” e distancia de 500.32m seguindo a
divisa por linha seca e limitando com terras de Antonio Crestani até o ponto 0:pp.
Fechando assim o polígono irregular com uma área de 205.700,00 m².

5.1.3 Planta Planialtimétrica Georeferenciada Contendo a Demarcação do Perímetro
da Reserva Legal
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4
6 CONCLUSÃO

O presente estudo foi elaborado com o objetivo geral de delimitar a Área de
preservação permanente e Reserva legal da Fazenda Espinilho. Para alcançar o
objetivo apresentado, o mesmo foi dividido em sete objetivos específicos.
Primeiramente foi feito um estudo do clima da região. Conclui-se que o clima
caracteriza-se como temperado úmido.
Em seguida foi analisada a vegetação da área. Foi constatado que possui
espécies típicas da região sul com presença de espécies exóticas.
Logo após foi analisado o relevo da região que pode ser definido com pouca
inclinação nos morros.
A hidrologia também foi analisada. Foi mostrado os corpos d’água da fazenda
Espinilho através de figuras e descritas suas extensões.
Após analise dos dados coletados, visitas a campo e medições da área, foi
alcançado o objetivo geral que era a delimitação da APP e RL da Fazenda Espinilho.
Delimitada a área, sendo a APP 1,6085 ha, ou seja, 7,81% e a Reserva
Legal 4,1140 ha, 20% do total da propriedade, obedecendo o proposto pela Código
Florestal Brasileiro. Como pode ser observado no Croqui 2, a APP esta em volta dos
açudes maiores e a Reserva Legal abrange a parte nordeste da propriedade.
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