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RESUMO 

De acordo com a Constituição Brasileira, as Reservas Legais, são essenciais 

para o fornecimento de serviços ecossistêmicos para toda a população, por conta de 

sua elevada distribuição espacial e extensão total. Neste estudo de caso, o objetivo 

geral foi identificar na área de estudo, uma propriedade rural específica do estado de  

São Paulo, regiões de baixa aptidão agrícola das terras, propondo restaurar essas 

áreas no conceito de Reserva Legal (RL), que permitirá não só regularizar legalmente 

a propriedade quanto à RL, como verificar as possíveis formas de geração de renda 

para a propriedade com o aproveitamento econômico da RL, o que é permitido na lei 

ambiental brasileira (Lei 12651 de 2012).  A lei permite o plantio de árvores exóticas 

e frutíferas para composição da área de reserva legal, desde que cultivadas em 

sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. Para o mapeamento de 

áreas de aptidão agrícola foram utilizados informações como pedologia, bioma, 

declividade, dados climáticos, além de copnhecimento próprio dos proprietários da 

área em estudo. A propriedade rural previamente escolhida é uma fazenda de negócio 

familiar que possui uma área total de 1.449 hectares localizada na região Sudoeste 

do estado de São Paulo. Os negócios presentes atualmente na propriedade são de 

agricultura (soja e milho) e pecuária. O resultado apresentou a área de estudo como 

um ótimo local de uso agrícola pois não foram classificadas nenhuma região restrita a 

aptidão agrícola, somente 5,7% do total, sendo 82 hectares apresentaram locais de 

baixa aptidão agrícola, sendo locais com declividade maiores que 20%. Para alta 

aptidão foram classificadas 15,5% e Média 76,8%. Após identificar as áreas de baixa 

aptidão agrícola como locais propícios para implantação da Reserva Legal, foi 

realizado o cálculo de implantação diante das premissas estabelecidas e descritas no 

trabalho, onde obteve-se uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 8%, um Valor 

Presente Líquido (VPL) positivo, porém com um Payback de quase 17 anos, ou seja, 

por mais que se mostre ser um negócio rentável, difere-se muito do que o agricultor 

está acostumado a ter de payback em seus outros negócios. Portanto, este é um ponto 

crítico do Código Florestal, pois não traz uma solução em relação ao aproveitamento 

econômico ser apenas de longo prazo. 

Palavras-chave: Reserva Legal; Novo Código Florestal; Propriedade Rural; Estudo de 

Caso; Regularização Ambiental; Reflorestamento; Aproveitamento Econômico; 

Aptidão Agrícola; Mapeamento; Payback; VPL; TIR. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 According to the Brazilian Constitution, Legal Reserves are essential for the 

provision of ecosystem services for the entire population, due to their high spatial 

distribution and total extension. In this case study, the general objective was to identify 

in the study area, a specific rural property in the state of São Paulo, regions of low 

agricultural suitability of the land, proposing to restore these areas in the concept of 

Legal Reserve (RL), which will allow not only legally regularize the property as for the 

RL, but also to check the possible forms of income generation for the property, with 

the economic use of the RL, which is permitted in the Brazilian environmental law (Law 

12651 of 2012). The law allowed the planting of exotic and fruit trees for the 

composition of the legal reserve area, as long as they are cultivated in an interim 

system or in consortium with native species. For the mapping of agricultural suitability 

areas, information such as pedology, biome, slope, climatic data were used, in addition 

to the own knowledge of the owners of the area under study. The previously chosen 

rural property is a family business farm with a total area of 1,449 hectares located in 

the Southwest region of the state of São Paulo. The businesses currently present on 

the property are agriculture (soy and corn) and livestock. The result showed the study 

area as a great place for agricultural use because no region restricted to agricultural 

suitability was classified, only 5.7% of the total, 82 hectares of which had low 

agricultural suitability, with slopes greater than 20 %. For high fitness, 15.5% and 

Average 76.8% were classified. After identifying the areas of low agricultural aptitude 

as favorable locations for the implementation of the Legal Reserve, the implantation 

calculation was carried out considering the premises established and described in the 

work, which obtained an Internal Rate of Return (IRR) of 8%, a Value Positive Net 

Present (NPV), but with a Payback of almost 17 years, that is, as much as it proves to 

be a profitable business, it differs a lot from what the farmer is used to having payback 

in his other businesses. Therefore, this is a critical point of the New Forest Code, as it 

does not provide a solution in relation to the economic use being only long term. 

Keywords: Legal Reserve; New Forest Code; Rural property; Case study; 

Environmental Regularization; Reforestation; Economic Use; Agricultural Aptitude; 

Mapping; Payback; NPV; IRR. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As mudanças legislativas estão acompanhando a tendência de preocupações 

com o meio ambiente decorrente das mudanças climáticas e estão tornando-se cada 

vez mais rigorosas quanto às interferências humanas ao meio ambiente, soma-se a 

isso, o surgimento de vários órgãos públicos e privados de proteção ao meio ambiente 

(FONSECA,2010). 

No Brasil tem-se uma farta legislação ambiental, amparada 

constitucionalmente no art. 225 da Constituição Federal, admitindo o meio ambiente 

como um bem comum de todos e essencial à sadia qualidade de vida. Nesse sentido, 

a Constituição e principalmente o Código Florestal trataram de criar e proteger 

espaços territoriais de extrema importância ecológica, como as Áreas de Preservação 

Permanente, as Reservas Legais e as Unidades de Conservação (Lei 12.651). 

A finalidade precípua da reserva legal é a manutenção dos recursos naturais, 

o equilíbrio ecológico e a preservação dos recursos genéticos e da biodiversidade. 

Vale ressaltar que compreende a vegetação necessária ao abrigo e proteção da fauna 

e flora nativas, à conservação da biodiversidade, à reabilitação dos processos 

ecológicos e também para viabilizar o uso sustentável dos recursos naturais (BRASIL, 

2012).  

Assim sendo, a destinação e manutenção de uma área de reserva legal, 

emerge como uma das ações mais efetivas na prevenção de impactos ambientais 

negativos e na constância dos empreendimentos localizados em áreas rurais.  

A vegetação natural fornece uma ampla gama de serviços ecossistêmicos, 

como: conservação de água, regulação climática, proteção contra incêndio, regulação 

de pragas e doenças, entre outros (PASCUAL et al., 2017). E também promove a 

polinização de culturas agrícolas, tendo em vista que 76% das plantas utilizadas para 

produção de alimentos no Brasil é dependente do serviço ecossistêmico de 

polinização realizado por animais, e a diversidade brasileira de polinizadores 

apresenta um potencial para a melhoria da produção e da sustentabilidade da 

agricultura nacional, bem como a garantia da segurança alimentar (BPBES 2018). 

Todos esses serviços contribuem para alimentação, clima, água, segurança 

energética e saúde humana. As Reservas Legais são um componente-chave para 

soluções baseadas na natureza, que são reconhecidamente mais eficazes e menos 
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dispendiosas. Devem, assim, serem consideradas como ativos para o 

desenvolvimento do Brasil, e não como passivos. Baseados nas sólidas evidências 

científicas disponíveis e na concordância sobre a relevância das Reservas Legais. 

(Metzger, 2019). Devido à sua extensão total e sua ampla distribuição espacial, as 

Reservas Legais são cruciais para o fornecimento de serviços ecossistêmicos para a 

população brasileira como um todo e, como resultado, as Reservas Legais também 

são um componente essencial para garantir a função social das propriedades 

privadas, conforme estabelecido na Constituição Brasileira.  

Apesar da importância desses instrumentos para a proteção e restauração de 

processos ecológicos essenciais, diferentes estudos apontam para a existência de 

uma grande quantidade de imóveis rurais com déficit de RL (SOARES-FILHO et al., 

2014a; SPAROVEK et al., 2011). Os encargos financeiros com a regularização – a 

recuperação/compensação do passivo de RL gera custos que são arcados 

unicamente pelos produtores, podendo originar, assim, prejuízos econômicos, 

enquanto os benefícios resultantes (e.g., serviços ambientais) refletem-se em toda a 

sociedade (ZABOT, 2013; SPAROVEK et al., 2011). 

O objetivo geral deste trabalho é identificar áreas agrícolas de baixa aptidão 

numa propriedade rural previamente escolhida, localizada na divisa entre as cidades 

Itapetininga, Angatuba e Guareí do Estado de São Paulo, com o auxílio da análise 

multicritério, visando identificar as situações de melhor relação custo eficiência, para 

restaurar essas áreas dentro do conceito de Reserva Legal (RL), que permitirá não só 

regularizar legalmente a propriedade quanto à RL, como verificar se há possíveis 

formas de geração de renda para a propriedade, com o aproveitamento econômico da 

RL, conforme é permitido na lei ambiental brasileira (Lei 12.651 de 2012). 

Diante do exposto, temos os seguintes objetivos específicos do trabalho: 

 Construção de banco de dados da propriedade como: mapa de solos, mapas 

de modelo digital de elevação e declividade, para identificação das áreas de 

baixa aptidão agrícola e, portanto, de alta aptidão florestal, que é a situação 

ideal para RL;  

 Aplicação da técnica multicriterial para a criação do mapa de aptidão agrícola 

de uma propriedade rural, com foco na integração da produção agrícola com 

as questões ambientais, que são interdependentes. 
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 Propor um projeto de restauração florestal da reserva legal, visando cumprir as 

exigências da lei ambiental (Lei 12.651 de 2012) e analisar a sua viabilidade 

através do aproveitamento econômico dessas áreas de reservas legais.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Codigo Florestal – histórico político e socioeconômico 
 

Aprovado por Getúlio Vargas, o Decreto que regulamenta o primeiro Código 

Florestal veio dez anos depois da primeira Carta Magna brasileira, que por sua vez, 

foi outorgada por D. Pedro I em 25 de março de 1824. As primeiras leis ambientais 

eram relacionadas ao comércio internacional, na época, com a garantia do monopólio 

da Coroa Portuguesa sobre a exploração do meio ambiente (SPAROVEK et al., 2011). 

Nesse período, o meio ambiente era visto como objeto a serviço das necessidades 

humanas, numa visão antropocêntrica. Sparovek et al. (2011) ressaltam que a relação 

do homem com o meio ambiente foi sendo questionada com o passar do tempo. 

A Figura 1 ilustra a linha do tempo da legislação ambiental de 1934 a 2012. O 

Código Florestal aprovado em 23 de janeiro de 1934, pelo Decreto 23.793 já trazia a 

regulamentação para a conservação de: i) “florestas protetoras” conceituadas como 

àquelas que conservam a qualidade de água e de solo, fixam dunas e áreas de risco 

como encostas íngremes, servem como defesa fronteiriça, asseguram espécies raras 

de fauna indígena e salubridade pública, ou formam paisagens; ii) e das “quartas 

partes”, ou seja, 25% da propriedade privada deveria ser mantida coberta por floresta 

(BRASIL, 1934). Essas áreas, ainda sem critérios para suas delimitações, seriam 

posteriormente denominadas de Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva 

Legal (RL), respectivamente. 
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Figura 1. Histórico da legislação ambiental brasileira, 1934-2012. 

Fonte: Brancalion et al. (2016). 

 

Houve necessidade de reformulação do Código de 1934 a partir de três 

décadas, mais especificamente em 15 de setembro de 1965, com a Lei Federal 4.771 

(hoje denominado antigo Código Florestal), que regulamentava e nominava pela 

primeira vez a APP e RL (BRASIL, 1965). Notoriamente, a falta de instrumentos legais 

para exercer tal legislação dificultou a sua implementação. O Código Florestal de 1965 

foi considerado como revolucionário e, por isso, incompreendido pela sociedade em 

ascensão econômica. 

Como complementariedade da Lei 4.771 surgiram novos instrumentos legais 

como forma de aperfeiçoamento. Desses, está a lei de nº 7.803 (de 18 de julho de 

1989) que revoga as Leis n.º 6.535 (de 15 de junho de 1978) e 7.511 (de 7 de julho 

de 1986) e define novos critérios às áreas de APP e RL, que tiveram largura mínima 

ampliada e obrigatoriedade de regeneração – este texto deu base ao Art. 4° do Código 

aprovado em 2012 (BRASIL, 2012). 

Com a Constituição Federal Brasileira de 1988, o meio ambiente passou a ser 

visto como essencial sob à luz da necessidade de defesa e preservação para as 

presentes e futuras gerações. Em meio às discussões sobre o desenvolvimento 

sustentável, oportunizadas pela Conferência da Nações Unidas RIO-92, foi aprovada 

no congresso a Lei 9.605 de crimes ambientais em 1998. Essa legislação torna ações 
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antrópicas danosas ao meio ambiente um crime previsto, que deve ser reparado por 

meio de sanções administrativas e penais. Assim, aquele que não se enquadrasse 

nos regimes legais até o prazo máximo estipulado poderia arcar com sentença penal 

condenatória, dentre as quais estão desde advertências e prestação de serviços a até 

multas e pena privativa de liberdade (BRASIL, 1998). 

Além dessa, cabe destacar a Medida Provisória (MPv) n° 1.511, de 25 de julho 

de 1996, que dispõe sobre a proibição do incremento da conversão de áreas florestais 

em áreas agrícolas na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, medida 

a qual foi reeditada por diversas vezes até se chegar no texto de outubro de 1997, que 

estabelece, para a exploração de corte raso, área mínima de 50% da propriedade em 

preservação com cobertura arbórea ou 80% se houvesse em área arbórea a 

constituição de fitofisionomias florestais, ou seja, flora típica dessa região. Ficariam 

isentos pequenos proprietários de terra, com área de até 100 hectares, nas quais se 

exerçam atividades classificadas como de agropecuária familiar. Posteriormente, 

nova medida n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, transcreve a medida anterior com 

detalhamento da classificação de pequena propriedade (BRASIL, 2001): 

 

§ 2o Para os efeitos deste Código, entende-se por: (Vide Decreto nº 

5.975, de 2006) 

I - pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada 

mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua 

família, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja 

proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal 

ou do extrativismo, cuja área não supere: 

a) cento e cinquenta hectares se localizada nos Estados do Acre, Pará, 

Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões 

situadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados de Tocantins e Goiás, 

e ao oeste do meridiano de 44o W, do Estado do Maranhão ou no 

Pantanal mato-grossense ou sul-mato-grossense; 

b) cinquenta hectares, se localizada no polígono das secas ou a leste 

do Meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão; e  

c) trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País.  
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A MPv 2.166-67 trouxe outra importante alteração que reestabelece a 

delimitação da reserva legal, de acordo com a região em que se encontra, sendo 

necessária a preservação de: 

i) 80% na propriedade rural situada em área de floresta e 35% na 

propriedade rural situada em área de cerrado, em áreas localizadas na 

Amazônia Legal; sendo no mínimo 20% na propriedade e 15% na forma 

de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma 

microbacia, e seja averbada; 

ii) 20% na propriedade rural situada em área de floresta, em área de 

campos gerais ou outras formas de vegetação nativa localizada nas 

demais regiões do País.  

Essa medida provisória foi revogada e substituída com a aprovação do Novo 

Código Florestal em 2012 (BRASIL, 2001). 

A redução do desmatamento foi observada a partir da aplicação de um conjunto 

de ações, tais como a criação de áreas protegidas e ampliação de operações de 

fiscalização ambiental, as quais abrangem a proteção de mosaicos, corredores 

ecológicos entre outros, que se interligam às Unidades de Conservação (UCs). O 

Sistema Nacional de Conservação da Natureza (SNUC) protege as UCs, de acordo 

com Lei nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000), caracterizadas como: estações ecológicas; 

reservas biológicas; parques nacionais; monumento natural e; refúgio da vida 

silvestre. Além dessas unidades, protegidas integralmente, existem as unidades de 

uso sustentável: área de proteção ambiental; área de relevante interesse ecológico; 

floresta nacional; reserva extrativista; reserva de fauna; reserva de desenvolvimento 

sustentável e; reserva particular do patrimônio natural (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2016). 

Em 2008, para regulamentar a Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 – a 

chamada lei de crimes ambientais, foi promulgado o decreto n° 6.514 de 22 de julho, 

que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas, tais como multas, 

apreensões de animais, embargo de obra ou atividade, etc., tendo em vista o 

considerado infração administrativa ambiental, que relaciona toda ação ou omissão 

transgressoras das regras jurídicas ambientais. O Decreto também regulamenta as 

leis n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, n° 8.005, de 22 de março de 1990, n° 9.873, 

de 23 de novembro de 1999, e n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 (BRASIL, 2008). 
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As mais recentes alterações da legislação ambiental ocorreram num contexto 

econômico favorável para a expansão da agropecuária sobre fronteiras agrícolas. A 

reação dos agentes envolvidos politicamente, principalmente de representantes dos 

ambientalistas e concomitantemente dos ruralistas, desencadeou um embate político 

com pressões para novas alterações na lei, que mais tarde embasariam a criação do 

projeto de lei de um “Novo Código Florestal”. No contexto histórico quando foi criado 

o Código Florestal era bem claro o objetivo de evitar a perda de produtividade por 

degradação e garantir a proteção de solos e recursos hídricos. Porém, atualmente há 

discussões com vertentes diferentes quanto a essa lei, enquanto um grupo considera 

o Novo Código brando demais para conter o desmatamento, outro grupo se depara 

com regras que significa entraves ao desenvolvimento agrícola (SOARES-FILHO et 

al., 2014). 

Em 25 de maio de 2012 o “Novo Código Florestal” foi aprovado, sob a Lei nº 

12.651 que determina a conservação das florestas e dos outros ecossistemas 

naturais, tratando áreas privadas como áreas de interesse social. Com esse 

instrumento legal, as chamadas APP e RL devem ser preservadas, mas agora com 

instrumentos e medidas que garantam a efetivação (BRASIL, 2012). 

Conforme o art. 1º da Lei nº 12.625, de 25 de maio de 2012: 

Art. 1º-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva 

Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o 

controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 

incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros 

para o alcance de seus objetivos. (Incluído pela Lei nº 12.727, de 2012). 

 

2.2 Novo Código Florestal 
 

O conhecido popularmente como Novo Código Florestal brasileiro, se tornou 

em 25 de maio de 2012 o principal conjunto normativo ambiental instituído pela Lei de 

Proteção da Vegetação Nativa (LPVN) n° 12.651, que regulamenta a exploração, 

conservação e recuperação da vegetação nativa em nível nacional (BRASIL, 2012).  

A Tabela 1 resume as principais mudanças no código florestal brasileiro. Sobre 

essas mudanças, alguns autores destacam aspectos relevantes e consequências que 

as novas regras podem trazer para a sociedade como um todo (COVRE et. al., 2017).  
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Tabela 1. Principais mudanças no código florestal brasileiro 

  
Antigo Código 
Florestal 1965 

Novo Código Florestal 2012 

  
Área não 

desmatada 
Área desmatada até 2008 

Reserva 
Legal 

Geral 
20%, sem 

contar APP 
20%, incluindo 

APP 

0 a 20%, incluindo APP, a depender 
do tamanho do imóvel e data do 

desmatamento 

Amazônia 
Legal 

35% e 80%, 
sem contar APP 

20%, 35%, 50% e 
80% incluindo 

APP 

0 a 80%, incluindo APP, a depender 
do tamanho do imóvel e data do 

desmatamento, existência de 
zoneamento, tamanho de áreas 

protegidas no município ou estado 

APPs 

Rios < 10m 
30m, a partir do 

leito maior 
30m, a partir do 

leito regular  

0 a 30m, a partir do leito regular, 
dependendo do tamanho do imóvel e 

da existência de outras APPs nele 

Rios entre 10 
e 50m 

50m, a partir do 
leito maior 

50m, a partir do 
leito regular 

0 a 30m, a partir do leito regular, 
dependendo do tamanho do imóvel e 

da existência de outras APPs nele 

Rios entre 50 
e 100m 

100m, a partir 
do leito maior 

100m, a partir do 
leito regular 

0 a 50m, a partir do leito regular, 
dependendo do tamanho do imóvel e 

da existência de outras APPs nele 

Rios entre 
100 e 200m 

100m, a partir 
do leito maior 

100m, a partir do 
leito regular 

0 a 100m, a partir do leito regular, 
dependendo do tamanho do imóvel e 

da existência de outras APPs nele 

Rios de mais 
de 200m 

200 a 500m, a 
partir do leito 

maior 

200 a 500m, a 
partir do leito 

regular 

0 a 30m, a partir do leito regular, 
dependendo do tamanho do imóvel e 

da existência de outras APPs nele 

Nascentes 
Todas, num raio 

de 50m 
Só as perenes, 

num raio de 50m 

Só as perenes, num raio de 0 a 15m, 
dependendo do tamanho do imóvel e 

da existência de outras APPs nele 

Encostas 
Sim, acima de 

45º 
Sim, acima de 45º Não protegidas 

 
Sim, no terço 

superior 

Sim, no terço 
superior, mas 
novo conceito 

para morro reduz 
drasticamente 
área protegida 

Não protegidas 

 
Sim, em toda 
sua extensão 

Sim, mas apicum 
e salgado podem 

ser explorados 
entre 10% 

(Amazônia) e 
35% (restante do 

país) de sua 
extensão 

Sim, mas apenas os que não tenham 
carcinicultura ou salinas instaladas; 

áreas degradadas podem ser 
ocupadas por conjuntos 

habitacionais 

Fonte: Brasil (1965); Brasil (2012). Desenvolvido por: Covre et. al (2017) 
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Um ponto a ser destacado é a necessidade de expandir a questão ambiental, 

debater e incorporar outros elementos importantes para a discussão. A integração 

com outros elementos da preservação do ecossistema de matas ciliares para 

equilíbrio ecossistêmico, uso racional de pesticidas e fertilizantes, disposição de 

esgotos resíduos, controle da erosão do solo e redução da necessidade de emissão 

de gases de efeito estufa a ser debatido e incluído no código florestal brasileiro 

(ZABOT; OLIVEIRA, 2013).  

 

Três instrumentos foram criados para implementação do novo Código, os quais 

são, conforme Chiavari e Lopes (2015): 

 Cadastro Ambiental Rural (CAR) - é o registro público eletrônico obrigatório 

que deve ser realizado, preferencialmente, em órgão municipal ou estadual 

designado, para a criação de banco de dados integrado no Sistema de 

Cadastro Ambiental Rural (SICAR), no âmbito do Sistema Nacional de 

Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), ligado ao Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA). O CAR serve para registrar, por meio de dados 

georreferenciados ou croquis, as áreas de APP, de uso restrito, de Reserva 

Legal, de remanescentes de florestas, demais formas de vegetação nativa e 

das áreas consolidadas especificadas pela Lei 12.651, compondo base de 

dados para controle e monitoramento. Esse cadastramento é necessário para 

a concessão de crédito rural e direitos adquiridos com o Novo Código 

Florestal, como as suspensões de multas e uso da APP para compensação 

da reserva legal, aos proprietários com até quatro módulos fiscais (BRASIL, 

2016); 

 Cota de Reserva Ambiental (CRA) – é título emitido em nome de uma pessoa 

determinada, em que representa área com vegetação nativa, existente ou em 

processo de recuperação, como forma de compensação de RL de mesmo 

bioma, para imóveis rurais com registros de déficits anteriores a 22 de julho de 

2008. Esse título é negociável dentro da Bolsa de Valores Ambientais, para 

viabilizar o mercado entre os agentes superavitários (com excedente de RL 

registrada no CAR) e os deficitários de reserva legal (com área de RL inferior à 

exigida pelo Novo Código Florestal registrada no CAR). Assim, qualquer 

proprietário rural com o devido cadastramento no CAR, que possui área de 

Reserva Legal excedente aos percentuais exigidos, pode fazer o requerimento 
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da emissão da CRA, limitando o uso da terra para preservação, conservação 

ou recuperação dos recursos ambientais existentes, instituindo servidão 

ambiental (IPAM, 2015); e 

 Programa de Regularização Ambiental (PRA) – é um conjunto de regras com a 

finalidade de orientar os proprietários e possuidores rurais a regularizar áreas 

consolidadas em APP e RL (Brasil, 2012, art. 9º, Dec. 7.830/12). Após a 

solicitação de adesão ao PRA, deve ser assinado o Termo de Compromisso, 

com atividades e cronograma para regularização do imóvel. Bem como, para 

estabelecer normas gerais e complementares ao PRA, foram criados o 

Programa Mais Ambiente Brasil e a Política de Integração e Segurança da 

Informação do SICAR, que define procedimentos para a integração, execução, 

compatibilização e procedimentos gerais do CAR, por meio de Instrução 

Normativa. 

 

O produtor rural deficitário de reserva legal tem três formas de regularização, 

em caso de déficit de RL, desde que seja em mesmo bioma, que podem ser adotadas 

de forma isolada ou conjunta: i) recompor a Reserva Legal com plantio intercalado de 

espécies nativas (mínimo de 50%) com exóticas ou frutíferas (até 50%), em sistema 

agroflorestal ; ii) permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva 

Legal; iii) compensar a Reserva Legal por meio do mercado de CRA ou com aquisição, 

doação ou arrendamento de terras com finalidade de servidão ambiental (BRASIL, 

2012). 

O mercado de CRA funcionará numa plataforma em bolsas de mercadorias de 

âmbito nacional (BVRio) ou sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos, 

de modo que um CRA corresponde a um hectare de reserva legal. Desse modo, o 

proprietário deficitário tem maior facilidade e menores custos para regularização junto 

ao órgão ambiental. Além disso, o ofertante da CRA tem incentivo para manter sua 

área preservada. Isso contribui para o aumento de estoque carbono, para a 

biodiversidade, além da manutenção dos serviços ecossistêmicos daquele 

determinado bioma. 

A área das CRAs registradas no SICAR serão monitoradas por satélites, 

devidamente georreferenciadas e não poderão sobrepor as áreas obrigatórias de 

reserva legal, com a excessão nas pequenas propriedades rurais, incluindo 
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assentamentos de reforma agrária, terra indígena titulada e demais áreas tituladas de 

povos e comunidades tradicionais. Assim, serão averbadas em Cartórios de Registros 

de Imóveis. Os preços da CRA serão determinados pelo mercado, mas a princípio o 

valor recebido pelo emitente tenderia a ser, no máximo, correspondente ao valor 

médio do hectare arrendado no Estado, descontado dos custos de restauração e 

transação (IPAM, 2015). 

Para promoção da regularização do imóvel rural junto ao órgão ambiental 

competente, distinto em cada estado brasileiro, o proprietário ou possuidor rural terá 

o prazo máximo de um ano (a ser prorrogável por até mais um ano) para aderir ao 

PRA e assinar o Termo de compromisso, que especificará prazos e métodos para 

execução das atividades julgadas necessárias. Essa regularização significa a 

suspensão ou anistia das sanções administrativas pelos crimes ambientais ocorridos 

antes de 22 de julho de 2008. Assim, os proprietários de terra que cumprem o PRA 

não poderão ser autuados por infrações cometidas até tal data (CHIAVARI; LOPES, 

2015). 

O Novo Código Florestal distingue proprietários de terra e posseiros rurais em 

dois regimes jurídico ao que tange as obrigações: em âmbito geral (mais restritivo) e 

especial (mais flexível). O regime geral se aplica a todos os imóveis rurais, enquanto 

o regime especial se aplica aos imóveis com área rural consolidada. O código também 

prevê distinção entre os imóveis conforme a sua área. São classificadas como 

pequenas propriedades aquelas com até 4 (quatro) módulos fiscais, que desenvolvam 

atividades agrossilvipastoris, bem como as terras indígenas demarcadas e as demais 

áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais, que façam uso coletivo do seu 

território, em que necessita recompor (BRASIL, 2012).  

O módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, com tamanho diferente 

em cada município brasileiro - pode variar entre 5 e 110 hectares conforme ilustra a 

Figura 2, instituído para fins de cálculo de imposto, conforme a Lei nº 6.746, de 10 de 

dezembro de 1979, que considera fatores como o valor da terra nua; a área do imóvel 

rural; o grau de utilização da terra na exploração agrícola, pecuária e florestal; o grau 

de eficiência obtido nas diferentes explorações; e a área total, no País, do conjunto de 

imóveis rurais de um mesmo proprietário, para assim tornar economicamente 

equivalentes as posses em diferentes localizações. 
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Figura 2. Variação geográfica do tamanho do módulo fiscal, Brasil, 2012. 

Fonte: Landau et al. (2012) 

 

2.2.1 Reserva Legal: Conceito 
 

O inciso III do artigo 3º da Lei 12.651/12 (novo Código Florestal) define Reserva 

Legal como a: 

“Área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos 

do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos 

naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 

promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre 

e da flora nativa”.  
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Todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação nativa, a 

título de Reserva Legal. (BRASIL, 2012).  

 

Figura 3. Estados, biomas e Amazônia Legal, Brasil, 2017. 

 

         2.2.1.1 Reserva Legal: sustentável ambientalmente e economicamente 
 

A legislação ambiental brasileira obriga os proprietários de terras a manter uma 

quantidade fixa de vegetação nativa em partes de suas propriedades, as chamadas 

"Reservas Legais". O principal objetivo dessas áreas é garantir a conservação da 

biodiversidade, a provisão de múltiplos serviços ecossistêmicos e o uso sustentável 

dos recursos naturais nas propriedades rurais. As reservas legais podem ser usadas 

economicamente desde que a vegetação natural seja mantida ou restaurada 

(Brancalion et al., 2016). 
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Essa obrigação de proteger a vegetação natural em propriedades privadas 

existe na legislação ambiental brasileira desde o Código Florestal de 1934. No 

entanto, tem sido criticada por parte do setor de agronegócios e seus representantes 

políticos por serem muito restritivas, para impedir que os proprietários realizem suas 

atividades e violar direitos de propriedade. Recentemente, esse debate voltou à mesa 

com um projeto de lei apresentado ao Senado Brasileiro (Projeto de Lei nº 2362/19), 

com o objetivo de remover completamente a exigência de Reserva Legal da Lei 

12.651. O projeto de lei baseia-se principalmente no argumento de que o Brasil precisa 

expandir suas atividades agrícolas para estimular o desenvolvimento econômico. 

A Lei 12.651/2012 prevê a possibilidade de seu manejo sustentável nas 

seguintes situações e oportunidades:  

I - É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como 

frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar: 1. os períodos 

de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando 

houver; 2. a época de maturação dos frutos e sementes; 3. técnicas que 

não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie 

coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, 

cipós, bulbos, bambus e raízes (Art. 21). 

II – O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem 

propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de 

autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados 

previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume 

a ser explorado, a exploração anual ficando limitada a 20 metros 

cúbicos (Art. 23).  

III- O manejo florestal sustentável da vegetação da Reserva Legal com 

propósito comercial depende de autorização do órgão competente e 

deverá atender as seguintes diretrizes e orientações (Art. 22): 

 não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação 

da vegetação nativa da área;  

 assegurar a manutenção da diversidade das espécies;  

 conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que 

favoreçam a regeneração de espécies nativas.  
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Sua exploração depende de licenciamento pelo órgão competente do 

SISNAMA, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 

PMFS  que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo 

compatíveis com os variados ecossistemas a serem formados pela cobertura arbórea 

(Art. 31). 

As reservas legais são essenciais para a regulação do clima, pois fornecem 

armazenamento de carbono na vegetação natural. Essas reservas detêm cerca de 

21,5% dos estoques de carbono do Brasil (FREITAS et al., 2018 (FREITAS et al., 

2018). Um cenário de desmatamento em larga escala resultante da eliminação de 

reservas legais liberaria vastas quantidades de carbono na atmosfera. 

Os usos da terra agrícola e urbana levam à degradação da qualidade da água, 

enquanto a cobertura natural da vegetação desempenha um papel significativo na 

manutenção da água limpa (MELLO et al., 2018), reduzindo os custos de tratamento 

de água em cerca de 100 vezes (TUNDISI E TUNDISI, 2010). 

Atualmente, com o crescimento da consciência ecológica e comprovada 

necessidade de conservação da natureza em todas as suas formas em benefício das 

presentes e futuras gerações, verifica-se acentuada limitação de direitos individuais 

em detrimento dos interesses inerentes à toda coletividade. Nesse contexto, pode-se 

concluir que as restrições ao direito de propriedade, por exemplo, consubstanciadas 

nos princípios da função social e socioambiental da propriedade caracterizam-se 

como alguns dos instrumentos mais eficazes para o cumprimento dessa tarefa de 

preservação dos recursos naturais (SANTOS; BERTOLLA, 2019). 

Os pequenos produtores rurais e os posseiros rurais familiares tiveram alguns 

benefícios atribuídos pelo legislador, em virtude de sua condição de inferioridade 

técnica e financeira em comparação com os demais proprietários. A lei permitiu o 

plantio de árvores exóticas e frutíferas para composição da área de reserva legal, 

desde que cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas. 

Segundo Garcia et al. (2016) em sua análise científica e jurídica das mudanças 

no Código Florestal, a nova Lei de Proteção da Vegetação Nativa brasileira apresenta 

alguns avanços pontuais, todavia a redução das áreas de restauração e redução da 

proteção ambiental da vegetação remanescente afetará fortemente a conservação 

dos recursos naturais e da biodiversidade e a restauração dessa biodiversidade no 

Brasil. Ressalta ainda que a manutenção da degradação de áreas protegidas na 

legislação vigente e a anistia a proprietários que descumpriram a lei anterior viola o 
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princípio da igualdade de direitos previsto na Constituição Federal de 1988, uma vez 

que os proprietários que não desmataram e cumpriram a legislação anterior serão 

penalizados tendo que preservar faixas ciliares mais largas do que aqueles que não 

cumpriram a lei. E afirma que além disso, a modificação da definição do que é 

pequena propriedade rural de acordo com o tamanho da propriedade, não irá 

promover melhoria das condições ambientais de produção para as propriedades 

definidas legalmente como de agricultura familiar. E por fim conclui que o Brasil é um 

dos únicos países do mundo que tem condições de produzir alimentos em um 

ambiente de elevada biodiversidade remanescente, de produzir alimentos com 

elevada tecnificação e com sustentabilidade ambiental, e que a Lei recém-aprovada 

já necessita ser profundamente revista à luz do conhecimento científico e jurídico a 

fim de compatibilizar a expansão urbana e o aumento da produção agrossilvipastoril 

com a preservação da biodiversidade e dos serviços ambientais que os ecossistemas 

naturais prestam à sociedade, cada vez mais necessários à manutenção da produção 

de alimentos, suprimento de recursos naturais e ao bem-estar humano. 

 

2.2.1.2 Aproveitamento econômico de uma reserva legal através de produto madereiro 
 

Como já citado aqui, o novo código florestal permite o manejo florestal 

sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial através do 

licenciamento pelo órgão SISNAMA. Logo, a reserva legal pode gerar ganhos 

econômicos não só através do CRA, como também do manejo, porém deve atender 

as diretrizes do Art.22 da Lei 12.651/2012 que são não descaracterizar a cobertura 

vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área; assegurar a 

manutenção da diversidade das espécies; conduzir o manejo de espécies exóticas 

com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. 

Identificou-se que ainda há muitas lacunas de conhecimento técnico e científico 

para o plantio de árvores nativas, como por exemplo em sementes e mudas, 

melhoramento genético ou manejo. Além disso, há demanda por madeira tropical, e 

que a silvicultura com espécies nativas pode atender essa demanda com 

lucratividade, impulsionando a restauração (WRI Brasil). 

A geração de renda através da restauração florestal pode ser feita através de 

serviços ambientais como água, carbono e polinização como também através de 
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produtos florestais seja madeireiros e não madeireiros como frutos, sementes e 

resinas. (Restauração Florestal - Pedro H. S. Brancalion; Sergius Gandolfi e Ricardo 

Ribeiro Rodrigues). Será avaliada apenas a viabilidade econômica através de 

produtos florestais madeireiros. 

Os autores comentam que os plantios com maior diversidade de espécies e 

com manejo adequado dos processos ecológicos devem ser priorizados em relação 

aos plantios monoespecíficos de espécies nativas, ou seja, que o plantio de espécies 

nativas para fins madeireiros deve seguir os conceitos de restauração ecológica mais 

do que a silvicultura de espécies exóticas. O manejo dos grupos sucessionais é outro 

componente ecológico importante para o sucesso da silvicultura de espécies nativas, 

pois os grupos sucessionais são responsáveis pela substituição gradual no tempo de 

espécies com diferentes comportamentos ecológicos. Esses comportamentos se 

referem à velocidade de crescimento, à cobertura do solo pela copa, à densidade da 

madeira e seus diferentes usos. 

As categorias de grupos sucessionais foram classificadas pelos autores como 

madeira inicial, média, final e complementar. A madeira inicial tem como principal 

função ecológica de ocupar a área a ser restaurada numa velociade maior do que as 

outras madeiras. Já a madeira média tem um desenvolvimento moderado e podem 

ser exploradas em ciclos de 20 anos após o plantio. A madeira final tem seu corte 

apenas em ciclos de 30 a 40 anos quando atinge um diâmetro adequado para uso 

mais nobre como marcenaria e carpintaria, por isso possui um valor econômico alto. 

Já a madeira complementar tem como único objetivo fornecer sombra a espécies da 

madeira final e assim evitar bifurcação nas mesmas, pois a complementar apresenta 

um rápido crescimento e são plantadas nas linhas da madeira final que são as que 

possuem maior valor econômico. 

A espécie inicial do manejo deve ter obrigatoriamente um bom potencial 

econômico para que possa ser explorada poucos anos após o plantio, e assim gerar 

receita o quanto antes para cobrir os custos de implantação do projeto de restauração 

florestal. O eucalipto, conforme citado no livro, é uma boa espécie inicial, pois tem seu 

cultivo bem conhecido; além de ter um mercado consolidado que gera facilidade para 

comercialização; tem custo de implantação mais baixo se comparado a uma grande 

variedade de outras espécies nativas, especialmente pelo baixo custo da muda 

(eucalipto em tubete custa cerca R$ 0,20 e nativa em tubete custa R$ 1,50, em média). 
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Uma preocupação é a competição entre o eucalipto e algumas espécies 

nativas. A diversidade nos plantios são benéficos para o crescimento do Eucalipto, 

que produziu quase 75% da área basal das monoculturas utilizando apenas 50% do 

número de mudas de eucalipto. Embora a competição por recursos com Eucalipto 

tenha retardado o crescimento de espécies nativas, não era forte o suficiente para 

afetar sua sobrevivência. O crescimento mais lento das espécies nativas não é de 

grande preocupação no curto prazo e pode ser revertida se as florestas forem 

gerenciadas para outros fins que não a produção de eucalipto no futuro, mas essa 

reversão ainda precisa ser avaliada. Conclui-se que o plantio de Eucalipto e uma alta 

diversidade de espécies arbóreas nativas são tecnicamente viáveis e representam 

uma alternativa importante para estabelecer plantações polivalentes, especialmente 

no contexto de restauração florestal. (Forest Ecology and Management). 

Nos modelos testados até então, tem sido dada prioridade para o plantio do 

eucalipto em linhas duplas, para reduzir a competição com as nativas, em 

espaçamento 3 m × 3 m. Esses modelos têm demonstrado excelentes resultados para 

a formação de uma fisionomia florestal a baixo custo. A colheita de eucalipto nesse 

sistema poderia render ao produtor cerca de R$ 600,00/ha/ano de lucro líquido. 

(Restauração Florestal - Pedro H. S. Brancalion; Sergius Gandolfi e Ricardo Ribeiro 

Rodrigues). 

A figura 4 mostra as metodologias de restauração de floresta nativa com mudas 

ou por meio da regeneração natural, suas possíveis combinaçãoes e custos médios 

por hectare, de um caso real de restauração em Itu (SP), de 300ha, com elevada 

diversidade vegetal (100 spp. nativas regionais em média). Os métodos apresentados 

são: S1A: recobrimento natural e enriquecimento natural; S1B: recobrimento natural e 

enriquecimento artificial; S2A: adensamento e enriquecimento natural; S2B: 

adensamento e enriquecimento artificial; S3A: plantio total de recobrimento e 

enriquecimento natural; S3B: plantio total de recobrimento e enriquecimento artificial; 

S4A: enriqueciemento natural em floresta degradada; S4B: enriquecimento artificial 

em floresta degradada. Os termos podem ser checados conceitualmente em 

Brancalion et al. (2015). Os valores são médios para serviços não terceirizados de 

plantio de mudas em áreas de pastagem, não mecanizáveis e enriquecimento de 

remanescentes florestais nativos. (Economia da restauração florestal, 2017). 
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Figura 4. Custo de restauração para um caso real de restauração florestal em Itu (SP) 

Fonte: Bioflora. * Estes são valores médios de uma restauração feita diretamente pelo proprietário da 
terra (sem terceirização) e desconsideram custos de retirada de fatores de degradação, como 
implantação de cercas, outras formas de isolamento, ou outras medidas mais exaustivas de preparo 
do solo e que podem ocorrer eventualmente na área a ser restaurada. 

 

Já o projeto de reflorestamento com espécies nativas para aproveitamento 

econômico da Fazenda Santo Antonio em Araras-SP tem como custo de implantação 

e manutenção de plantios algo em torno de 17,5 mil reais no início que abrange os 2 

primeiros anos do projeto e depois 3 mil reais a cada 2 anos. Esse custo envolve as 

atividades de limpeza da área e preparo do solo; combate às formigas cortadeiras; 

calagem e adubação; plantio das mudas; manutenção do trabalho; dentre outras. 

(Projeto de Reflorestamento em Araras – SP, Prof Dr. Ricardo Ribero Rodrigues). 

O modelo de plantio segue ciclos sucessivos de exploração e replantio de 

diferentes tipos de madeira, desde a implantação do reflorestamento até a primeira 

colheita de madeiras finais. (Restauração Florestal - Pedro H. S. Brancalion; Sergius 

Gandolfi e Ricardo Ribeiro Rodrigues). 

No ciclo proposto, de início planta-se filas de madeira inicial, que no caso pode-

se utilizar o eucalipto e intercalando as filas de madeira inicial com uma fileira com 

plantio de madeiras médias e outra com plantios de madeiras finais e 

complementares, essas intercalando entre si na própria fila. Cada tipo de madeira tem 

sua idade de corte e densidade descrita na Figura 5 abaixo. 



37 
 

 

 

 

Figura 5. Modelo dos 10 primeiros anos do ciclo com plantio de todos os tipos de 
madeira 

Após 10 anos, ocorre a colheita de madeira inicial e essas filas são substituídas 

pelo plantio de madeira média. Com a colheita de madeira inicial, gera-se receita em 

um espaço de tempo mais curto e permite cobrir os custos de implantação do projeto. 

 

Figura 6. Modelo de plantio após 10 anos e colheita inicial 

Após 20 anos (Figura 7), ocorre a colheita das primeiras filas de madeira média 

plantadas, assim como as madeiras complementares são eliminadas ou naturalmente 

ou via desbaste deixando a fila de madeira final com maior incidência de luz. Nas filas 

que foram colhidas as madeiras médias, serão plantadas novas madeiras finais e 

complementares para assim dar continuidade no ciclo sucessionais. 



38 
 

 

 

Figura 7. Modelo de plantio após 20 anos. 

Após 30 anos (Figura 8), ocorre a colheita da segunda leva de madeiras médias 

e nessas mesma filas novas madeiras médias serão plantadas. 

 

Figura 8. Modelo de plantio após 30 anos 

Para finalizar um ciclo, após 40 anos, ocorre a primeira colheita de madeira 

final, e nessas filas serão plantadas mais espécies de madeira final intercalada com 

madeira complementar. 

  

Figura 9. Modelo de plantio após 40 anos 

 

2.3 Aptidão Agrícola de Terras 
 

A metodologia de avaliação da aptidão agrícola (RAMALHO FILHO; BEEK, 

1995) baseia-se, em síntese, na interpretação das qualidades do ecossistema por 
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meio da estimativa das limitações das terras para uso agrícola e das possibilidades 

de correção ou redução dessas limitações, de acordo com diferentes níveis de 

manejo. Tem como objetivo identificar o uso mais intensivo possível de uma 

determinada área, contemplando distintas alternativas. Assim, em função das 

condições agrícolas, sintetizadas em cinco qualidades básicas (referentes à 

capacidade de fornecimento de nutrientes, água e oxigênio às plantas; a adequação 

à mecanização e a suscetibilidade aos processos erosivos), e da viabilidade de 

melhoramento das limitações mediante o emprego de práticas de manejo inerentes a 

três níveis tecnológicos, são avaliadas as possibilidades de utilização das terras com 

lavouras, pastagens (plantadas ou nativas) e silvicultura. (EMBRAPA, 2015.) 

Tendo em vista práticas agrícolas ao alcance da maioria dos agricultores, são 

considerados três níveis de manejo, visando diagnosticar o comportamento das terras 

em diferentes níveis tecnológicos (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Níveis de manejo considerados na avaliação da aptidão agrícola das terras. 

Níveis 
de 

manejo 

 
Características 

 
 
A 

Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico: 
praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhoramento 
e conservação das condições das terras e das lavouras:  as práticas 
agrícolas dependem do trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma 
tração animal com implementos agrícolas simples. 

 
 
B 

Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico 
médio: caracteriza-se pela modesta aplicação de capital e de resultados 
de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das 
condições das terras e das lavouras; as práticas agrícolas estão 
condicionadas principalmente à tração animal. A motomecanização é 
restrita, apenas no preparo inicial do solo e em alguns tipos de tratos 
culturas compatíveis com implementos agrícolas mais simples. 

 
 
C 

Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico: 
caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de resultados de 
pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições 
das terras e das lavouras; a motomecanização está presente nas 
diversas fases da operação agrícola. 

Fonte: Embrapa. Documentos 179. ISSN 1517-2627. Aptidão das Terras do Mapitoba. 
2015. 
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Como meio de contemplar diferentes possibilidades de uso agrícola, as terras 

são avaliadas para lavouras nos níveis de manejo A, B e C, para pastagem plantada 

e silvicultura no nível de manejo B e para pastagem nativa no nível de manejo A. Para 

permitir a representação em um só mapa desses diferentes tipos de uso, o sistema 

de avaliação da aptidão agrícola é estruturado em grupos, subgrupos e classes de 

aptidão. 

 

Grupos - O grupo de aptidão agrícola identifica o tipo de utilização mais intensivo das 

terras, ou seja, sua melhor aptidão. São reconhecidos seis grupos, representados 

pelos algarismos de 1 a 6, segundo as possibilidades de utilização das terras. Os 

grupos de aptidão 1, 2 e 3 indicam condições para uso com lavouras e a ocorrência, 

no subgrupo, da melhor classe de aptidão em algum dos níveis de manejo 

considerados (1 – indica ocorrer aptidão boa em um dos três níveis de manejo; 2 - 

indica ocorrer aptidão regular em pelo menos um dos níveis de manejo; 3 – indica 

ocorrência apenas de aptidão restrita para lavouras); os demais grupos apenas 

identificam os tipos de utilização. Os grupos 4 e 5 indicam terras cujo uso mais 

intensivo permissível é, respectivamente, com pastagem plantada, e com silvicultura 

ou pastagem natural. O grupo 6 compreende terras não recomendáveis para uso 

agrícola, devendo, pois, ser reservadas para preservação da flora e da fauna. 

Subgrupos - A categoria de subgrupo é adotada para atender às variações que se 

verificam dentro do grupo. Representam, em cada grupo, o conjunto das classes de 

aptidão, conforme o tipo de uso e nível de manejo, indicando o máximo potencial de 

utilização da terra. Em certos casos, o subgrupo refere-se somente a um nível de 

manejo, relacionado a uma única classe de aptidão agrícola. 

Classes - As classes expressam a aptidão agrícola das terras para um determinado 

tipo de utilização (lavouras, pastagem plantada, silvicultura e pastagem natural) com 

relação a um dos três níveis de manejo considerados. Refletem o grau de intensidade 

com que as limitações afetam as terras. São reconhecidas as classes: Boa, Regular, 

Restrita e Inapta (Tabela 3), que na simbologia da classificação da aptidão agrícola 

são representadas, respectivamente, por letras maiúsculas, minúsculas ou 

minúsculas entre parênteses (Tabela 4). 
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Tabela 3. . Características das classes de aptidão agrícola das terras. 

Classe de 
aptidão 

Características 

Boa Terras sem limitações significativas para a produção sustentada de 
um determinado tipo de utilização, observando0se as condições 
naturais e viabilidade de melhoramento no nível de manejo 
considerado. Há um mínimo de restrições que não reduz, 
expressivamente, a produtividade ou os benefícios e não aumenta os 
insumos acima de um nível aceitável. 

Regular Terras que apresentam limitações moderadas para a produção 
sustentada de um determinado tipo de utilização, observando-se as 
condições naturais e viabilidade de melhoramento no nível de 
manejo considerado. As limitações reduzem a produtividade ou os 
benefícios, elevando a necessidade de insumos de forma a aumentar 
as vantagens globais a serem obtidas do uso. Ainda que atrativas, 
essas vantagens são sensivelmente inferiores aquelas auferidas das 
terras de classe boa. 

Restrita Terras que apresentam limitações fortes para a produção sustentada 
de um determinado tipo de utilização, observando-se as condições 
naturais e viabilidade de melhoramento no nível de manejo 
considerado. Essas limitações reduzem a produtividade ou os 
benefícios ou, então, aumenta os insumos necessários, de tal 
maneira que os custos só seria justificados marginalmente. 

Inapta Terras não adequadas para a produção sustentada de um 
determinado tipo de utilização, observando os níveis tecnológicos 
considerados. Sua interpretação é feita pela ausência das letras no 
tipo de utilização considerado. 

Fonte: Embrapa. Documentos 179. ISSN 1517-2627. Aptidão das Terras do Mapitoba. 
2015. 

As terras consideradas inaptas para lavouras têm suas possibilidades 

analisadas para usos menos intensivos, conforme os tipos de manejo: pastagem 

nativa, para o nível de manejo A; pastagem plantada e silvicultura, para o nível de 

manejo B. No entanto, as terras classificadas como inaptas para os diversos tipos de 

utilização considerados têm como alternativa serem indicadas para preservação da 

flora e da fauna, ou algum outro tipo de uso não agrícola (Tabela 4). 
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Tabela 4. Simbologia correspondente às classes de aptidão agrícola das terras. 

Classe 
de 
aptidão 
agrícola 

Tipo de utilização agrícola 

Lavoura Pastagem Plantada Silvicultura Pastagem Natural 

Nível de manejo Nível de manejo Nível de manejo 

A B C B A 
Boa A B C P S N 
Regular a b c p s n 
Restrita (a) (b) (c) (p) (s) (n) 
Inapta - - - - - - 

Fonte: Embrapa. Documentos 179. ISSN 1517-2627. Aptidão das Terras do Mapitoba. 
2015. 

A simbologia adotada tem como objetivo principal permitir a apresentação, em 

um só mapa, da classificação da aptidão agrícola das terras para diversos tipos de 

utilização, sob diferentes níveis de manejo. Nessa representação são utilizados 

algarismos e letras, relativos aos grupos e classes de aptidão, respectivamente, e que 

em conjunto constituem um determinado subgrupo de aptidão (como exemplificado 

na Tabela 5). 

Os algarismos de 1 a 6 indicam o tipo de utilização mais intensivo permitido: 1 

a 3 - terras indicadas para lavouras; 4 - terras indicadas para pastagem plantada; 5 - 

terras indicadas para silvicultura e/ou pastagem natural; 6 - terras indicadas para 

preservação da flora e da fauna. 

As letras são indicativas das classes de aptidão, de acordo com os níveis de 

manejo, e também dos diferentes tipos de utilização. As letras A, B e C referem-se ao 

uso com lavoura, P à pastagem plantada e N à pastagem natural, e podem aparecer 

nos subgrupos em maiúsculas, minúsculas ou minúsculas entre parênteses, 

representando, respectivamente, a classe de aptidão boa, regular ou restrita, para o 

tipo de utilização considerado (Tabela 5). Ao contrário das demais, a classe inapta é 

indicada pela ausência das letras no tipo de utilização considerado, o que significa, na 

simbolização do subgrupo, não haver aptidão agrícola para usos mais intensivos. Esta 

situação não exclui, necessariamente, o uso da terra com um tipo de utilização menos 

intensivo. 
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Tabela 5. Exemplos de símbolos representativos da classificação da aptidão agrícola 
das terras. 

Grupo 

Classe de aptidão 

Subgrupo Nível de manejo 
A 

Nível de manejo 
B 

Nível de manejo 
C 

1 A B C 1ABC 

1 (a) b C 1(a)bC 

2 a b c 2abc 

2 n (b)S c 2(b)c 

3 - (b) (c) 3(bc) 

4 n P - 4P 

4 - (p) - 4(p) 

5 - s - 5s 

5 (n) s - 5(n)s 

6 - - - 6 

Fonte: Embrapa. Documentos 179. ISSN 1517-2627. Aptidão das Terras do Mapitoba. 
2015. 

Dessa forma, a mensagem é sintetizada e apresentada em um único símbolo. 

Por exemplo, no subgrupo 1(a)bC, a letra minúscula entre parênteses (a) representa 

a classe de aptidão RESTRITA no nível de manejo A, a letra minúscula b representa 

a classe de aptidão REGULAR no nível de manejo B e a letra maiúscula C representa 

a classe de aptidão BOA no nível de manejo C. O algarismo 1, representativo do 

grupo, indica, além da aptidão para lavoura, a ocorrência da classe de aptidão BOA 

em pelo menos um dos três níveis de manejo. Já no subgrupo 4P, que pertence ao 

grupo de aptidão 4, a letra maiúscula P indica terras com aptidão BOA para pastagem 

plantada e inaptas para lavouras, devido à ausência das letras A, B e C. A utilização 

com pastagem plantada é portanto a forma de utilização mais intensiva possível, o 

que não exclui todavia a possibilidade de exploração com usos menos intensivos, 

como silvicultura ou pastagem natural. É importante ressaltar que a indicação de um 

determinado grupo exclui a representação de grupos de menor aptidão (ou seja, de 

número maior). Assim, por exemplo, caso ocorra aptidão para lavouras em algum nível 

de manejo (A, B ou C), não são indicadas as possibilidades de usos menos intensivos, 

com pastagens ou silvicultura (grupos 4 ou 5); e no caso de aptidão máxima para 

pastagem plantada (grupo 4), não é indicada a possibilidade de uso com silvicultura 

ou pastagem nativa (grupo 5). 
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Além dos símbolos da classificação referente aos grupos, subgrupos e classes 

de aptidão, de acordo com os níveis de manejo adotados, são utilizadas ainda 

convenções especiais para indicar condições para outras possibilidades de utilização 

ou impedimentos a certos usos, como por exemplo aptidão para culturas especiais, 

como arroz de inundação, ou restrições a culturas de ciclo longo devido ao excesso 

de água ou pequena profundidade do solo, ou ainda restrições para o 

desenvolvimento de culturas devido à deficiência hídrica. 

 

2.3.1 Parâmetros para Avaliação das Condições Agrícolas das Terras  
 

A identificação das classes de aptidão agrícola das terras resulta da interação 

de suas condições agrícolas, do nível de manejo considerado e das características e 

necessidades dos diversos tipos de utilização. 

Assim, para se chegar à classificação da aptidão agrícola, as terras são 

avaliadas quanto às suas limitações e à viabilidade de correção ou redução dessas 

limitações para o uso sustentado com determinado tipo de uso agrícola, conforme as 

possibilidades dos três níveis de manejo. (PASCUAL et al., 2017). 

Os cinco fatores de limitação (ou qualidades básicas) usados para avaliar as 

condições agrícolas das terras são: 

- deficiência de fertilidade; 

- deficiência de água; 

- deficiência de oxigênio ou excesso de água; 

- suscetibilidade à erosão; 

- impedimentos à mecanização. 

Para a avaliação das condições agrícolas das terras, toma-se hipoteticamente, 

como referência, um solo que não apresente problemas de fertilidade, deficiência de 

água e oxigênio, não seja suscetível à erosão e nem ofereça impedimentos à 

mecanização. Como normalmente as condições das terras fogem a um ou vários 

desses aspectos, estabelecem-se diferentes graus de limitação com relação ao solo 

de referência, para indicar a intensidade dessa variação. Para cada um dos fatores 

acima mencionados são admitidos os graus de limitação: nulo (N), ligeiro (L), 
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moderado (M), forte (F), muito forte (MF) e extremamente forte (EF), de acordo com 

os critérios definidos em Ramalho Filho e Beek (1995).  

Os graus de limitação são atribuídos às terras em condições naturais e também 

após o emprego de práticas de melhoramento compatíveis com os níveis de manejo 

B e C. Para estes níveis de manejo, que prevêem a possibilidade de aplicação de 

medidas de redução das limitações ao uso, por meio do emprego de fertilizantes e 

corretivos, ou de técnicas como drenagem, controle da erosão, proteção contra 

inundações, remoção de pedras etc., os graus referem-se às limitações persistentes 

após a aplicação das medidas de redução previstas para cada um deles. É realizada, 

assim, uma estimativa da viabilidade de melhoramento das limitações das terras, 

conforme as condições do nível de manejo considerado. Alguns fatores limitantes, no 

entanto, não são passíveis de melhoramento, como é o caso da deficiência de água, 

uma vez que a irrigação não se inclui entre as práticas de melhoramento previstas, ou 

ainda o impedimento à mecanização, só considerado relevante no nível de manejo C. 

Neste caso, como a maior parte dos obstáculos têm caráter permanente ou 

apresentam difícil remoção, os graus de limitação atribuídos às terras em condições 

naturais têm por termo de referência o emprego de máquinas motorizadas nas 

diversas fases da operação agrícola. 

Os resultados dessa avaliação são então confrontados com as necessidades 

mínimas para a exploração sustentada com determinado tipo de uso agrícola, 

sumarizadas em um quadro-guia ou tabela de conversão. Elaborados para atender às 

regiões de clima subtropical, tropical úmido e semiárido (RAMALHO FILHO; BEEK, 

1995), os quadros-guia constituem uma orientação geral para a classificação da 

aptidão agrícola das terras, em função de seus graus de limitação, relacionados com 

os níveis de manejo A, B e C. Nos referidos quadros constam os graus de limitação 

máximos que as terras podem apresentar, com relação aos cinco fatores limitantes 

(ou qualidades básicas), para pertencer a cada uma das categorias de classificação 

definidas. É também contemplada a possibilidade de melhoramento das condições 

naturais das terras, mediante a adoção de práticas de correção previstas para os 

níveis de manejo B e C, expressa por algarismos sublinhados que acompanham as 

letras representativas dos graus de limitação. A ausência de algarismos sublinhados 

acompanhando a letra representativa do grau de limitação indica não haver 

possibilidade de melhoramento daquele fator restritivo. 
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A classificação da aptidão agrícola é feita, portanto, com base na viabilidade de 

melhoramento dos graus de limitação das condições agrícolas das terras. As terras 

consideradas passíveis de melhoramento parcial ou total são classificadas de acordo 

com as limitações persistentes, tendo em vista os níveis de manejo considerados. No 

caso do nível de manejo A, a classificação é feita de acordo com as condições naturais 

da terra, uma vez que este nível não implica técnicas de melhoramento. 

A classe de aptidão agrícola, de acordo com os diferentes níveis de manejo, é 

obtida em função do grau limitativo mais forte, referente a qualquer um dos fatores 

que influenciam a sua utilização agrícola: deficiência de fertilidade, deficiência de 

água, excesso de água (ou deficiência de oxigênio), suscetibilidade à erosão e 

impedimentos à mecanização; e representa o uso mais intensivo possível no nível de 

manejo em questão. 

 

2.3.2 Áreas de baixa aptidão agrícola e sua aplicação 
 

Historicamente, o processo continuado de redução da cobertura florestal e o 

uso inadequado dos solos vêm causando um aumento nos processos erosivos nas 

áreas agrícolas, e consequentemente, redução da fertilidade, aumento da poluição e 

assoreamento dos cursos d’água. Esses fatos, em muito contribuem para a redução 

da produtividade das lavouras, estagnação e até decadência econômica de muitos 

municípios e regiões brasileiras. 

De acordo com dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2006), o uso do solo no 

Brasil é ocupado em 50,0% por pastagem, 19,0% por outras culturas e 31,0% com 

cobertura florestal. 

No decorrer dos anos, em muitas das situações, o uso da terra para as 

atividades agropecuárias não foi realizado com planejamento, ou seja, muitas áreas 

consideradas como áreas de baixa aptidão agrícola são utilizadas tendo um retorno 

financeiro insatisfatório para o produtor rural. 

A pecuária, em especial a de corte ainda vêm sendo trabalhada de forma 

extensiva com pouco uso da tecnologia, diferente das outras atividades agrícolas, 

como por exemplo, a produção de grãos ou o plantio de culturas perenes. 

Por esse motivo, muitas áreas de proteção permanente (APP) ou áreas de 

difícil acesso, seja ela decorrente de uma erosão ou pela característica normal do 
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relevo, nas quais são consideradas áreas de baixa aptidão agrícola são destinadas 

para pastagens, causando danos ambientais. 

As pressões ambientais, tecnológicas e de mercado vem aumentando 

consideravelmente, sendo necessário o produtor rural se adaptar a essa nova 

realidade buscando um melhor aproveitamento das áreas mais produtivas e 

destinando as áreas de baixa aptidão agrícola para o cômputo da Reserva Legal na 

qual a legislação ambiental exige. 

 

2.4 Geoprocessamento 
 

O termo pode ser separado em geo (terra – superfície – espaço) e 

processamento (de informações – informática). Desta forma, pode ser definido como 

um ramo da ciência que estuda o processamento de informações georreferenciadas 

utilizando aplicativos (normalmente SIGs – Sistema de Informação Geográfica), 

equipamentos (computadores e periféricos), dados de diversas fontes e profissionais 

especializados. Este conjunto deve permitir a manipulação, avaliação e geração de 

produtos (geralmente cartográficos), relacionados principalmente à localização de 

informações sobre a superfície da terra (PIROLI, 2010). 

Almeida (2011) declara que múltiplos sistemas fazem parte do 

geoprocessamento, no qual reúnem maior habilidade de processamento e análise dos 

dados espaciais. Nesta vasta terminação sobressai, de acordo com Madruga (2008), 

o Sensoriamento Remoto (SR), o uso de Sistemas de Posicionamento Global (GPS), 

os Sistemas de Informação Geográfica (SIG), bem como a automação de tarefas 

cartográficas e a digitalização de informações. 

 

2.4.1 Sensoriamento Remoto 
 

O sensoriamento remoto e o geoprocessamento constituem-se em técnicas 

fundamentais para a manutenção de registros do uso da terra ao longo do tempo. As 

imagens de satélite, em forma digital ou papel, são muito importantes e úteis, pois 

permitem avaliar as mudanças ocorridas na paisagem de uma região e num dado 

período, registrando a cobertura vegetal em cada momento. 
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Meneses e Almeida (2012) determinaram Sensoriamento Remoto como uma 

ciência que “visa o avanço da aquisição de imagens da superfície terrestre por meio 

da constatação e mensuração quantitativa das respostas das relações da radiação 

eletromagnética com os materiais terrestres”. 

Sensoriamento remoto é a tecnologia espacial que permite a aquisição de 

informações sobre a superfície terrestre à distância, através da interpretação dos 

dados captados por sensores instalados em aeronaves ou satélites. O seu registro 

gráfico dá-se através de diversos produtos, tais como, fotografias aéreas; imagens de 

satélites; imagens de radar; etc (BROLLO, 2001). 

 O princípio básico que proporciona a aquisição de conhecimentos sobre o 

levantamento dos recursos naturais por intermédio de tecnologia do sensoriamento 

remoto é necessário no desempenho espectral dos alvos terrestres, que é apontado 

por um sistema sensor (Figura 10). A característica espectral específica de cada alvo 

(água, solo, vegetação) é consequente da relação da energia eletromagnética, 

originário do sol, com as propriedades físicas e químicas pertencente aos alvos 

terrestres, que são registradas pelos sensores (passivos) que operam em diferentes 

faixas ópticas do espectro eletromagnético. As características espectrais dos alvos 

são registradas por diferentes sensores, em distintas bandas ou canais, da maneira 

com as suas diferentes configurações (VALÉRIO FILHO, 1998). 

 

Figura 10. Obtenção de imagens por Sensoriamento Remoto 

Fonte: FLORENZANO, 2002. 
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O princípio básico que possibilita a obtenção de informações sobre o 

levantamento dos recursos naturais através da tecnologia do sensoriamento remoto é 

fundamental no comportamento espectral dos alvos terrestres, que é registrado por 

um sistema sensor. A característica espectral típica de cada alvo (água, solo, 

vegetação) é resultante da interação da energia eletromagnética, proveniente do sol, 

com as propriedades físicas e químicas inerentes aos alvos terrestres, que são 

registradas pelos sensores (passivos) que operam em diferentes faixas ópticas do 

espectro eletromagnético. As características espectrais dos alvos são registradas por 

diferentes sensores, em diferentes bandas ou canais, de acordo com as suas distintas 

configurações (VALÉRIO FILHO, 1998). 

De modo geral, pode-se dizer que o sensoriamento remoto engloba, além de 

uma nova tecnologia (programas e hardwares), o conhecimento básico de todos os 

componentes que direta ou indiretamente fazem parte do “sistema” sensoriamento 

remoto, como, a radiação, a atmosfera terrestre, o solo, a vegetação e a água 

(BARBOSA, 2009).   

 

2.4.2 Sistema Informação Geográfica 
 

Os sistemas de informações geográficas (SIG) são aplicativos de computador 

que devem ter como característica principal a capacidade de efetuar análise de 

informações geográficas e sua representação espacial. Para entendermos a evolução 

dos SIGs, faremos um breve histórico desde seu princípio até hoje (Figura 11).   

O desenvolvimento dos sistemas de informações esteve sempre ligado às 

possibilidades oferecidas pela informática. Pode-se dizer então, que os SIGs tiveram 

sua origem desde o surgimento do primeiro computador, na década de 1940, o ENIAC 

(Eletronic Numerical Integrator and Computer) desenvolvido na Universidade da 

Pensilvânia, nos Estados Unidos. Na década de 1950 começaram os processos de 

automatização da produção de mapas na Inglaterra para a representação de 

informações relacionadas à botânica, e nos Estados Unidos, na cidade de Detroit, com 

softwares que espacializavam o volume e auxiliavam na organização do tráfego da 

cidade.   

Para que um SIG desenvolva todas as atividades necessárias, o mesmo deve 

integrar numa mesma base, dados provenientes de mapas e cartas topográficas, 

dados e censo, informações de cadastro urbano e rural, imagens de satélites, 
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informações de redes e modelos numéricos de terreno. Deve ter ainda algoritmos para 

manipular, analisar, consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo da base de 

dados geocodificados. 

As inúmeras ações proporcionadas por um SIG podem ser qualificadas em três 

categorias, em conformidade que se propõem (INPE, 2004):   

a) Administração de informações geográficas: armazenamento, integração e 

recuperação de bases georreferenciadas de diferentes fontes, formas e temas 

dispostos em um privilegiado banco de dados.  

b) Diagnósticos espaciais: a partir de uma base de informações geográficas, são 

efetuados combinações e cruzamentos de dados por meio de intervenções 

geométricas e topológicas, dos quais os resultados são a origem de novas 

informações.  

 c) Realização cartográfica: entrada, conversão e edição de dados, tendo em vista à 

apresentação final por forma impressa ou meio digital. 

 

 

Figura 11. Representação esquemática geral de utilização do SIG. 
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2.5 Análise Multicritério 
 

A Análise Multicritério (AMC) é um instrumento matemático que auxilia na 

comparação de diferentes possibilidades (ou cenários), fundamentadas em muitos 

critérios, com a finalidade de conduzir os tomadores de decisão para uma escolha 

mais sensata. Os métodos multicritério conjugam aspectos objetivos (quantitativos) 

com subjetivos (qualitativos), permitindo estruturar as dificuldades com um amplo 

número de predicados (critérios de avaliação) que são estruturados para apoiar a 

tomada de decisão (PADILHA; TREVISAN; CRUZ, 2014). Na AMC, o critério é a base 

para a tomada de decisão, que pode ser medido e avaliado. Onde ocorre o indício de 

um indivíduo pode ser atribuído a um conjunto de decisões. Os critérios são 

classificados em dois padrões: fatores e restrições, e podem pertencer tanto aos 

atributos de um indivíduo ou a um conjunto inteiro de decisão (EASTMAN, 2012). A 

restrição é um critério limitador em consideração das alternativas em estudo e utiliza-

se a lógica booleana para sua concepção. Os fatores são algo que destaca ou abranda 

a adequabilidade de uma opção em estudo (BENDA, 2008). 

Em ambiente SIG foram implementados vários procedimentos de avaliação em 

multicritério, dos quais Malczewski (2004) e Eastman (2003) mencionam as operações 

Boolenas, a Média Ponderada Ordenada e a Combinação Linear Ponderada, sendo 

os dois primeiros mais simples e rotineiramente aplicados (CORSEUIL, 2006).  

Constitui-se um avanço na metodologia de sobreposição de mapas para a 

determinação do uso adequado da terra, com a integração entre os métodos de 

análise de multicritérios e o SIG. É um processo que sistematiza e transforma dados 

espaciais em uma resposta para a tomada de decisão. O que determinam as regras 

de decisão são as relações entre os dados espaciais (mapas de entrada) e os dados 

de saída (mapas finais) (EASTMAN, 1998; MALCZEWSKI, 2004).  De acordo com 

Eastman (2003), a tecnologia de tomada de decisão compreende distintos significados 

como a decisão propriamente dita, as observações, os fatores e a regra de decisão. 

Assim, uma determinação é uma opção entre diversas opções, baseado em um 

determinado critério, o qual concebe uma condição que pode ser quantificada ou 

aferida. Os critérios, por sua vez, podem ser de natureza restritiva ou relativa. Os 

restritivos, chamados de restrições, são aqueles que restringem as alternativas que 
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estão sendo analisadas, eliminando áreas e limitando espacialmente as possibilidades 

de opção. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Para analisar a viabilidade da restauração florestal na propriedade rural 

previamente escolhida, identifca-se a área em que a propriedade rural está inserida e 

quais suas principais características, essas definidas através de diferentes 

mapeamentos e conhecimento pessoal da área, e em cima desse conjunto de 

informação aplica-se algumas metodologias e estudos já realizados. 

 

3.1 Área de Estudo 
 

A propriedade rural previamente escolhida é uma fazenda de negócio familiar 

que possui uma área total de 1.449 hectares. Os negócios presentes atualmente na 

propriedade são de agricultura e pecuária. 

A área de estudo está localizada na região Sudoeste do estado de São Paulo, 

mais precisamente nos estremos de três municípios: Angatuba, Guareí e Itapetininga, 

como mostra a Figura 12, entre as coordenadas planas 7402139, 7597015 de latitude 

sul e 784482, 791375 de longitude a oeste de Greenwich. 
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Figura 12. Mapa de localização da área de estudo 
Fonte: Desenvolvido pelo autor 
 

O Município de Angatuba, São Paulo, possui altitude média de 624 metros 

acima do nível do mar, onde a temperatura média anual é de 19,9 ºC, com mínima 

média de 9,8º C em julho e máxima de 28,6 ºC em janeiro, a precipitação total é de 

1215 mm/ano, com mês mais chuvoso em janeiro e mais seco em julho. (MONTEIRO, 

2009). 

Conforme estudos realizados na região, foi-se verificado a presença dos 

seguintes tipos de solos: Argissolos textura binária arenosa/média e média/argilosa, 

no local possui também Neossolos Quartzarênicos, Latossolos Vermelho-Amarelos e 

Neossolos Litólicos que os mesmo possuem características de textura argilosa. Os 

Neossolos possuem como aspectos principais serem solos novos além de possuir um 
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nível de desenvolvimento baixo sendo um solo pouco espesso, já os Latossolos são 

solos já consolidados na região, possuindo um desenvolvimento elevado levando a 

ser um solo espesso, possuem uma coloração avermelhada com grande acumulo de 

argila. (MONTEIRO, 2009). 

O município de Guareí encontra-se ao sul do Estado de São Paulo, com altitude 

média de 635m. O clima é tropical, com temperaturas variando entre 17°C e 27°C na 

estação chuvosa, de outubro a março, e entre 13°C e 26°C na estação seca, de abril 

a setembro. A precipitação alcança de 113 a 233 mm nos meses chuvosos e 40 a 86 

mm na estação seca. (IBGE, 2016). 

O município é composto por áreas urbanas e grandes áreas rurais, devido à 

forte atividade agrícola e agropecuária na região. Desta forma, a paisagem mostra-se 

fragmentada entre estreitos remanescentes florestais de Mata Atlântica e matrizes 

agrícolas. A vegetação está representada em 3,38% por áreas de reflorestamento 

(silvicultura) em relação à área do município, 3,75% por matas semi-decíduas, 6,66% 

por capoeira, 0,98% por cerrado e é cortada por diversos cursos de água, entre eles 

o rio Guareí (INSTITUTO FLORESTAL, 2015). 

A cidade de Itapetininga está localizada na região sudoeste do Estado de São 

Paulo, na bacia do Alto - Paranapanema, apresentando forte desenvolvimento 

econômico, principalmente devido a instalações de grandes indústrias nas áreas de 

alimentos, têxtil, química, moveleira, autopeças e recursos energéticos, e gás natural. 

Possui Temperatura Média Anual: 20,9° C, média do mês mais quente: 22,0° 

C, média do mês mais frio: 15,0° C, média máxima: 25,7° C, média mínima: 16,01° C 

e Amplitude térmica média: 9,6C. O clima da cidade é o Clima Sub Tropical Úmido, 

sujeito a ventos sul e sudeste, com geadas fracas. Precipitação pluviométrica no mês 

mais seco é de 35,1mm (em agosto), com média anual de 1217,2 mm, com uma 

deficiência hídrica anual variando de 0 a 25 mm, sendo que, o período mais seco, vai 

de abril a setembro, e o mais chuvoso, de outubro a março. 

Sua vegetação é composta por campos limpos e cerrados, e inexistência de 

serras, com topografia caracterizada por pequenas ondulações e extensas várzeas. 

Sua hidrografia possui como principal rio o Itapetininga, que, nascendo nas 

proximidades da Serra de Araçoiaba, corre na direção leste-oeste; é afluente da 

margem direita do rio Paranapanema, tendo um percurso de 72km, dentro do 

Município. Os demais rios que merecem destaque e que servem de divisa com outros 

Municípios são os rios Paranapanema, Turvo, Tatuí e Sarapuí. Como rios de 
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importância secundária, temos ainda o Capivari, Alambari, Agudo, Ribeirão dos 

Macacos, Ribeirão do Pinhal, Ribeirão Grande, Ribeirão da Estiva e diversos 

córregos.  

Predominam os latossolos vermelhos escuros distróficos, os latossolos 

amarelos, os solos hidromórficos e os solos litólicos. 

 

3.2 Análise de dados 
 

Os dados e mapeamentos da área de estudo tem o objetivo de ajudar na 

tomada de decisão e na análise de viabilidade econômica do projeto de restauração 

florestal da reserva legal.  

 

3.2.1 Mapeamento do uso e ocupação da terra   
 

O mapeamento de uso da terra foi gerado a partir do programa Google Earth 

por classificação em tela (visual) e por conhecimento pessoal da área. O mapa de 

ocupação da terra definido é composto com: Agricultura (Soja, milho), Construção 

Rural (chácaras, sítios e prédios de fazendas), Eucalipto, Pastagem, Solo Exposto e 

Vegetação Nativa. 

 

 3.2.2 Mapeamento Pedológico  
 

 O mapa pedológico foi obtido por meio do recorte feito para as classes de solos 

existentes na área de estudo, de acordo com o levantamento pedológico de Rossi 

(2017) com escala 1:100.000. O trabalho traz o mapeamento dos solos do estado de 

São Paulo. Foram utilizados dados pré-existentes, com a incorporação de 83 novos 

trabalhos e realizada a interpretação de ortofotos digitais, o que propiciou um maior 

refinamento para a interpretação dos atributos do solo. Esse mapeamento foi 

realizado com a ajuda do engenheiro agrônomo Lucas Souza Vasques formado pela 

ESALQ. 
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3.2.3 Modelagem Digital do Terreno e Declividade 
  

 A obtenção do Modelo Digital do Terreno (MDT) foi possível via dados do 

ALOS PALSAR. O ALOS pode ser descrito como algo que se aproxima do satélite 

ideal, por oferecer imagens de alta (PRISM de 2,50 m PAN)  e média (AVNIR-2 de 10 

m colorido)  resolução e também imagens Radar. Com farto catálogo de imagens 

adquiridas, ele ainda é muito procurado e oferece dados de ótima qualidade 

radiométrica e geométrica. Esse modelo também contou com a ajuda do engenheiro 

agrônomo Lucas Souza Vasques formado pela ESALQ. 

 Após o MDT, foi gerado a Declividade e classificados em seis classes (Tabela 

6), de acordo com a Embrapa (2013).  

Tabela 6. Classes de declividades e relevos correspondentes 

Classes de declividade Classes de relevo 

0 – 3% Plano 

3 – 8% Suave Ondulado 

8 - 20% Ondulado 

20 – 45% Forte Ondulado 

45 – 75% Montanhoso 

>75% Escarpado 

Fonte: Embrapa (2013) 

 

3.2.4 Mapeamento do Bioma 
 

A figura abaixo nos mostra que na área de estudo estão presentes o Bioma 

Mata Atlântica e o Cerrado sendo área de transição desses biomas. A maior parte da 

área de estudo está presente no bioma Cerrado com 935,18 hectares e 513,87 

hectares no bioma Mata Atlântica. O mapeamento foi obtido através da distribuição 

dos biomas do Brasil feito pelo IBGE foi adquirido por meio do link:  
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Figura 13. Biomas no Brasil, estado de São Paulo e na Área de estudo. 
Fonte: Desenvolvido pelo autor através de dados do IBGE 

 

3.2.5 Dados climáticos 
 

Os dados térmicos quanto o pluviométricos, foram adquiridos em escala média 

de 30 anos, da região e locais ao redor como municípios vizinhos e a partir dos valores 

pontuais foi realizado uma interpolação dos valores. 
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3.2.6 Mapeamento da Aptidão Agrícola 
 

Para a realizar o mapeamento das áreas de aptidão agrícola fez-se uso da 

técnica de análise multicritério, também conhecida como a Combinação Linear 

Ponderada (CLP).  

Foram utilizados os fatores tipo de solo, declividade e dados climáticos como 

temperatura e pluviosidade, normalizados as pontuações dos critérios para um 

intervalo fixado, no caso de 0 a 4.  Para a aplicação da CLP adotou-se a Equação 1 

(EASTMAN et al., 1995). Esse procedimento combina os fatores por meio de uma 

média ponderada, dado que o somatório dos pesos é a unidade, a pontuação final 

vem calculado na mesma escala das pontuações normalizadas dos fatores (SILVA et 

al., 2004). 

                                                      𝐴𝐴 = Σ 𝑤 𝑥                                                           (1) 

Onde: AA representa o mapa de aptidão agrícola; wi peso do fator i e xi valor            

normalizado para o mesmo fator. 

 

3.2.7 Modelo de plantio com ciclos sucessivos 
 

O modelo de plantio a ser utilizado será o modelo com ciclos sucessivos de 

exploração e replantio de diferentes tipos de madeira, desde a implantação do 

reflorestamento até a primeira colheita de madeiras finais, já explicado na revisão de 

literatura e baseado no livro “Restauração Florestal” (Pedro H. S. Brancalion; Sergius 

Gandolfi e Ricardo Ribeiro Rodrigues). 

 

 

3.2.8 Custos e Receitas da restauração florestal 

 

Os custos e as receitas de restauração florestal tomadas como hipótese para a 

área de estudo é baseado no projeto na Fazenda em Araras que possui uma área 

pequena de apenas 18 ha. O modelo feito na Fazenda em Araras também é diferente 

do sugerido no livro Restauração Florestal, mas como ainda há poucos estudos 

financeiros referentes a restauração florestal com ciclos sucessionais, iremos 

trabalhar com os mesmos valores da Fazenda em Araras para o projeto do livro, o 
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qual acredita-se fazer mais sentido para a propriedade rural estudada neste trabalho. 

(Projeto de Reflorestamento em Araras – SP, Prof Dr. Ricardo Ribero Rodrigues). 

 

 

Figura 14. Quadro de custos da Fazenda Santo Antonio 

 

 

Figura 15. Quadro Receitas e produções volumétricas 

 

3.2.9 Metodologias financeiras para estudos de viabilidade econômica 

 

A análise de viabilidade econômica e financeira é um estudo que visa a medir 

ou analisar se um determinado investimento é viável ou não. Para isso utiliza-se 

algumas metodologias como o fluxo de caixa, a taxa mínima de atratividade (TMA), a 

taxa interna de retorno (TIR),o valor presente líquido (VPL) e o Payback. 

O fluxo de caixa é a dinâmica do dinheiro que entra e sai de um negócio em 

todos os períodos e será obtido pela diferença entre as projeções das receitas e dos 

custos. 

A taxa mínima de atratividade (TMA) representa o retorno mínimo esperado 

para um investimento e é definida levando-se em consideração a fonte de capital 

Custo R$ (atividade / hectare) Ano 0 Ano 2 Ano 4 Ano 6 Ano 8 Ano 10 Ano 13 Ano 16

Limpeza da área mecanizada 581R$       
Combate a formigas 145R$       
Aplicação de herbicida 452R$       
Subsolagem da linha de plantio 774R$       
Adubação de base da semeadura 1.045R$    
Semeadura direta de nativas 1.781R$    
Herbicida área total 3.438R$    550R$       550R$       550R$       550R$       
Coroamento 1.936R$    
Adubação de cobertura 1.665R$    755R$       755R$       755R$       755R$       
Mudas tubetão 1.500R$    
Plantio semi-mecanizado 929R$       
Replantio 126R$       
Adubação de Base para mudas 1.161R$    
Controle de Form. Rep. 310R$       77R$         77R$         77R$         77R$         77R$         77R$         77R$         
Supervisão técnica 1.742R$    
Desrama 387R$       387R$       387R$       387R$       194R$       194R$       194R$       
Monitoramento e supervisão 1.161R$    1.161R$    1.161R$    1.161R$    1.161R$    1.161R$    1.161R$    
Herbicida catação 550R$       550R$       550R$       

Subtotal 17.585R$  2.931R$    2.931R$    2.931R$    2.931R$    1.982R$    1.982R$    1.982R$    

Receita R$ (prod. / hectare) Ciclo de Prod. Prod. IMA Ano 10 Ano 17 Ano 35
Madeira Inicial (Angico-vermelho) 11 0,3306 275,4 26,17 83.664R$  
Madeira Média (Canafistula) 18 0,4604 383,5 21,4 111.885R$  
Madeira Final (Ipê-roxo) 40 0,4565 380,3 9,46 201.409R$  
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(próprio ou através de empréstimos), além da margem de lucro que se espera obter 

com o investimento. 

O VPL é um indicador que analisa todos os fluxos de caixa esperados pelo 

investimento, em uma mesma data. Ou seja, todos os fluxos de caixa são descontados 

a uma taxa mínima de atratividade (TMA) até a data do investimento. Esses fluxos 

são então somados e de seu total é subtraído o valor do investimento. Se o resultado 

do cálculo do VPL for positivo, significa que o projeto tem capacidade de gerar lucros. 

Caso seu valor seja nulo (zero), significa que o projeto se paga ao longo dos anos, 

mas sem gerar lucro. E por fim, se o resultado for negativo, significa que o projeto não 

gera lucro e sim prejuízo. 

A TIR representa a rentabilidade de um projeto de investimento. É expressa na 

forma de uma taxa percentual, seguindo a periodicidade dos fluxos de caixa. Quando 

sua TIR é maior que a TMA, neste cenário, o projeto consegue pagar o investimento 

e ainda sobra capital (lucro). 

O Payback é o indicador que mede quanto tempo um projeto levará para gerar 

os retornos que paguem o investimento. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

4.1 Uso e Ocupação da Terra   
 

O mapa de uso e ocupação da terra (Figura 14)  seguido das informações na 

Tabela 7  nos mostra que a área de estudo possui 64,78 % de agricultura, sendo milho 

e soja que correspondem a 938,75 hectares. Em relação a extensão territorial a classe 

pastagem vem em segundo e a vegetação nativa em terceiro, apresentando 254,62 e 

217,82 hectares respectivamente. Sendo que destes 217,82 hectares 133,82 estão 

presentes nas áreas de proteção permanetes (APPs) que estão na sua totalidade com 

vegetação nativa, restando outros 84 hectares de vegetação nativa, fora das áreas de 

APP. 

 

Figura 16. . Mapa de uso e ocupação da Terra  
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Tabela 7. Classes de uso e suas áreas na área de estudo 

Classes de Uso da Terra Área (ha) Área % 

Agricultura 938,75 64,78% 

Solo Exposto 0,06 0,01% 

Área Úmida 25,12 1,73% 

Construção 0,66 0,05% 

Corpos D'água 7,92 0,55% 

Eucalipto 4,10 0,28% 

Pastagem 254,62 17,57% 

Vegetação Nativa 217,82 15,03% 

Total 1449,05 100,00% 

 

Os rios presentes na propriedade (Figura 15) apresentam no total 41,06 km em 

extensão e 49 nascentes.  
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Figura 17. Rios e suas nascentes presentes na área de estudo 

A Figura 16 representa toda a vegetação nativa que está fora das Áreas de 

Proteção Permanente, como dito anteriormente, 84 hectares. 
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Figura 18. Mapa da vegetação nativa fora da APP 

 

4.2  Mapeamento Pedológico 
 

O mapeamento pedológico (Figura 17) atualizado do Rossi (2017) nos mostra 

que a área de estudo possui dois tipos de solos: Argissolo Vermelho-Amarelo e 

Latossolo Vermelho.  

De acordo com Rossi (2017), o  argissolo presente na área de estudo foi 

classificado como solo profundo e apresenta 4 tipos de textura: Arenosa/Média, 

Média, Média/Argilosa e Argilosa, já o latossolo foi classificado como solo muito 

profundo e possuem, na área 3 tipos de textura: Média, Argilosa e Muito Argilosa. 

O argissolo está presente em maior quantidade com total de 980,74 hectares e 

o latossolo com 468,31 hectares. 
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Figura 19. Mapa de pedologia na área de estudo. 

 

Os Latossolos Vermelhos com caráter férrico são encontrados no estado de 

São Paulo na região de Cuestas, na Depressão Periférica e no oeste do estado 

associados às calhas de drenagem de alguns rios, como o Paranapanema e o Tietê, 

desenvolvidos de rochas básicas. Por apresentarem moderada reserva de macro e 

micronutrientes e serem estáveis mecanicamente têm alta resiliência. Apresentam 

capacidade produtiva estável ao longo de anos de cultivo quando são aplicadas 

adubação de manutenção e técnicas simples de conservação do solo. Devido a sua 

favorável fertilidade química e boas propriedades físicas, e por ocorrerem em relevo 

suavizados, sua vegetação original de floresta (Mata Atlântica) foi substituída por 

intensa atividade agrícola (EMBRAPA, 2018). 
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Os Argissolos Vermelhos e Vermelho-Amarelos de textura arenosa/média são 

encontrados em todo o estado de São Paulo, desenvolvidos de materiais de origem 

diversos, exceto de rochas básicas e de rochas sedimentares finas (e.g. folhelhos). 

Suportando originalmente vegetação de florestas e ocorrendo em condições de relevo 

desde relativamente suavizado a mais ondulado, por sua natureza pouco coesa em 

superfície e menor permeabilidade nos horizontes subsuperficiais, apresentam 

elevada susceptibilidade à erosão, o que exige práticas intensivas de controle de 

erosão quando sob manejo agrícola. Sua fertilidade química é predominantemente 

baixa, podendo ser pouco mais elevada nestes solos quando desenvolvidos dos 

arenitos com contribuição carbonática no oeste do estado (EMBRAPA, 2018). 

Os Argissolos de textura média/argilosa e argilosa são desenvolvidos mais 

frequentemente de rochas ígneas e metamórficas, quando no Planalto Atlântico, ou 

de rochas sedimentares finas (pelitos) em outras regiões. Originalmente suportando 

florestas, as condições de relevo em que ocorrem são bastante variáveis. Apesar da 

elevada capacidade de água disponível, esses solos podem apresentar limitações 

ligeiras sob o aspecto físico relacionadas à pouca profundidade e presença de 

cascalhos ou calhaus em superfície, especialmente naqueles de relevo mais íngreme 

do Planalto Atlântico. Por serem mais argilosos e, quando de perfil menos 

desenvolvido (pouco profundos), com maior reserva de minerais, os Argissolos de 

textura argilosa possuem características mais favoráveis à exploração agrícola que 

aqueles de textura média (EMBRAPA, 2018). 

 

4.3 Modelagem Digital do Terreno e Declividade 
 

O Modelo Digital do Terreno (Figura 18) gerado a partir do Alos apresentou 

valores entre 660 metros para regiões mais baixas à 773 metros para as regiôes mais 

altas. A partir dessa análise foi gerado o mapa de Declividade (Figura 19) onde é 

possível observar que a área está presente na classe 2 e 3, de 3 a 8% e de 8 a 20% 

respectivamente. 
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Figura 20. Mapa do Modelo Digital do Terreno na área de estudo 

 

De acordo com o mapa de altimetria da área, analisamos que  a área de estudo 

apresenta baixa variação altimétrica variando 113 metros do ponto mais alto para o 

ponto mais baixo. Com relação ao mapa de declividade, a área é relativamente pouco 

declivosa apresentando 1.351 hectares com declive de até 20% , intervalo este 

utilizado para agricultura e 97 hectares acima de 20%. 
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Figura 21. Mapa de Declividade da área de estudo. 

 
Para a cultura da soja e milho, a preferência são áreas de topografia plana ou 

suavemente ondulada, ou seja, com declividade de até 12% (EMBRAPA. 2005). De 

modo geral, Pereira (2002), conceitua que terras acima de 20% são inadequadas para 

mecanização em qualquer época do ano. 

 

4.4 Dados climáticos 
 

O mapeamento de precipitação e temperatura não foi necessário pois devido 

a área ser pequena, apresentou somente um valor pra cada um deles, sendo a média 

ao longo dos 30 anos de 110 mm de precipitação e valor médio de 21ºC de 

temperatura. 
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4.5 Mapeamento da aptidão agrícola 
 

Para gerar o mapa de aptidão agrícola é necessário o  preenchimento da matriz 

de comparação pareada (Tabela 8) e os fatores foram ponderados de acordo com a 

sua importância referente a necessidade da aptidão e preenchidos automaticamente 

pelo programa, e na Tabela 9 encontra-se o vetor de pesos obtido para cada fator. 

 

Tabela 8. Matriz de comparação pareada para os fatores adotados 

 Tipo de solo Temperatura Pluviosidade Declividade 

Tipo de solo 1 3 5 7 

Temperatura 0,33 1 3 5 

Pluviosidade 0,2 0,33 1 3 

Declividade 0,143 0,2 0,33 1 

  𝜆 á = 4.123 CI=0,041 CR=0,046 

CI= índice de consistência e CR=Razão de consistência 

 

Tabela 9. Pesos dos fatores adotados 

Fatores Vetor de ponderação Vetor de ponderação (%) 

Tipo de solo 0,557 55,7 

Temperatura 0,264 26,4 

Pluviosidade 0,122 12,2 

Declividade 0,057 5,7 

Total 1,00 100 

 

Com a relação dos quatro fatores (tipo de solo, temperatura, pluviosidade e 

declividade), resultou-se um mapa (Figura 20) com a representação espacial das 

áreas homogêneas frente a aptidão agrícola. 
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Figura 22. Mapa de aptidão agrícola na área de estudo. 

 

As áreas classificadas com alta aptidão estão localizadas em áreas do tipo de 

solo Latossolo Vermelho, que é considerado muito bom para a agricultura e onde a 

declividade não ultrapassa os 20% (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Classes de aptidão agrícola e suas áreas presente no estudo 

Aptidão Agrícola Área (ha) % 

Alta 254,11 17,5 

Média  1112,54 76,8 

Baixa 82,41 5,7 

Total 1449,05 100 

 

Áreas de média aptidão são classificadas totalizando 1.112,54 hectares sendo 

a sua maioria comparado a área total do estudo, com 76,8%. Apresentando como 
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resultado um local de ótima resposta em relação à agricultura. Por fim áreas de baixa 

aptidão  agrícola totalizando 82 hectares, representando 5,7% da área, sendo locais 

que apresentam declividade maiores de 20%. 

Para serem definidas áreas de reserva legal analisando os resultados, a área 

se encontra aproximadamente 2/3 do total da área presente no bioma Cerrado em 

relação à Mata Atlântica, o que por lei é definido apresentar 20% para ambos, desde 

que o Cerrado não esteja localizada na Amazônia Legal, o que não é o caso.  

Os 20% na área de estudo de reserva legal, representam 290 hectares. De 

acordo com o mapeamento de uso e ocupação de terra (Figura 14) e Tabela 7, já 

existem aproximadamente 218 hectares com mata nativa  que podem ser 

contabilizados como reserva legal restando 72 hectares aproximadamente que 

precisariam ser reflorestados, esse restante pode ser restaurado em alguma área 

agrícola já degradada historicamente e com baixa aptidão, para assim ter a 

possibilidade de um aproveitamento econômico dos 72 hectares de forma total. Como 

50% dessa reserva é possível utilizar a restauração com espécies exoticas, o total 

desses 50% seria 36 ha e os outros 50% com mata nativa. 

Comparando o mapa de uso da terra (Figura 10) com o mapa final de aptidão 

(Figura 20) consegue-se analisar um local para introduzir a reserva legal sem conflito 

com a agricultura e também não implantando em locais propício para a produção 

agrícola. 

As áreas de pastagem fora da APP totalizam 208,64 hectares, porém algumas 

regiões estão em áreas de alta aptidão, porém existem as áreas que não estão 

classificadas com alta aptidão e podem ser selecionadas. 

O resultado de áreas degradadas presentes na área de estudo é possível 

analisar na figura abaixo. 
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Figura 23. Áreas de pastagens degradadas 

Fonte: LAPIG/UFG -Plataforma MAPBIOMAS 

 

O mapemanto se baseia em imagens de 2014 a 2016 expandido por todo 

território brasileiro.  

A região localizada a esquerda, quando comparada ao uso e ocupação da terra 

(Figura 8) nos mostra que o local não é ocupado por pastagem, são locais de uso da 

agricultura, como esse mapeamento foi realizado entre 2014 a 2016, é possível 

concluir que somente a região da direita permanece com o pasto, e provavelmente 

permaneça degradado, sendo uma área de bom uso para a reserva legal.  

A Figura 22 nos mostra possíveis locais para implantação da reserva legal, a 

região da letra A possui 20 hectares e da região B possui 62 hectares, são locais de 

pastagem que não estão classificados como alta aptidão. 
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Figura 24. Áreas possíveis para implementação da Reserva Legal 

Além de apresentar locais com menor índice de aptidão agrícola, são regiões 

próximas a APP’s onde a restauração além de aumentar a proteção dos rios e da 

vegetação presente, agrega maior valor de riqueza por se tornarem locais mais 

adensados. 

A avaliação da aptidão agrícola consiste, em síntese, na interpretação das 

qualidades do ecossistema por meio da estimativa das limitações das terras para uso 

agrícola e das possibilidades de correção ou redução dessas limitações, de acordo 

com diferentes níveis de manejo. Como, por exemplo, nas áreas muito declivosas, até 

que ponto é viável o investimento de adequá-las para plantio ou pastagem ou se 

revertê-las em áreas de preservação de fauna e flora torna-se uma melhor saída. 

É importante ressaltar que as propriedades rurais além de ganhar os benefícios 

ambientais e cumprir com a legislação ambiental em vigor, principalmente no que diz 

respeito à restauração de Áreas de Preservação Permanente e no cômputo de 
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Reserva Legal ainda é possível, com um trabalho tecnificado e planejado buscar uma 

maior produtividade através da intensificação e ainda ter um maior ganho financeiro.  

 

4.6 Aproveitamento econômico de uma reserva legal através de produto 
madereiro 

 

Para analisar a viabilidade da econômica nos 72 hectares necessários a serem 

restaurados como reserva legal na propriedade rural em estudo, utiliza-se o modelo 

de plantio de ciclos sucessionais já citados na metodologia, assim como os valores 

para custos e receitas estimados. Não será levado em conta, a geometria das áreas 

e as possíveis dificuldades que isso possa levantar. 

Toma-se como hipótese que os custos por hectare são os mesmos 

independente de qual espécie for plantada, porém cada espécie assume os custos de 

acordo com seu ciclo de produção. Outro ponto que levaremos como hipótese é que 

o custo de implantação das madeiras complementares já estão imbutidos dentro dos 

custos de implantação das madeiras finais. 

As receitas e a produção volumétrica por tipo de madeira tem como hipótese 

as espécies com o mesmo ciclo de produção estabelecido no modelo de plantio de 

ciclos sucessionais.  

Para analisar a viabilidade econômica da restauração florestal, analisa-se 

apenas o custo e receita gerada das espécies que fizeram parte do primeiro plantio.  

Com essas suposições e informações, monta-se o fluxo de caixa com todos os 

tipo de madeira (Figura 25) e verifica-se qual é o resultado da Taxa Interna de Retorno 

(TIR), do Valor Presente Líquido (VPL) e do Payback (Figura 26), considerando uma 

taxa mínima de atratividade  (TMA) de 5%. A TMA foi definida em um patamar baixo 

comparado a outros negócios da fazenda em estudo, mas levou em consideração que 

esse negócio pode trazer não só ganha econômico, mas também ambiental e social. 
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Figura 25. Quadro fluxo de caixa das madeiras inicial, média e final 

 

Com as premissas estabelecidas e os valores assumidos para custo e receita, 

o modelo de plantio atinge um VPL positivo, a TIR é maior que a TMA e possui um 

Payback de quase 17 anos, ou seja, o projeto se prova viável em alcançar um 

aproveitamento econômico. 

 

Figura 266. Resultados dos cálculos de viabilidade econômica 

 

MADEIRA 
INICIAL

MADEIRA 
MÉDIA

MADEIRA 
FINAL

MADEIRA 
INICIAL

MADEIRA 
MÉDIA

MADEIRA 
FINAL

0 17.585R$       17.585R$       17.585R$       -                  -                  -                  52.755-R$         

1 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
2 2.931R$         2.931R$         2.931R$         -                  -                  -                  8.792-R$           
3 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
4 2.931R$         2.931R$         2.931R$         -                  -                  -                  8.792-R$           
5 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
6 2.931R$         2.931R$         2.931R$         -                  -                  -                  8.792-R$           
7 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
8 2.931R$         2.931R$         2.931R$         -                  -                  -                  8.792-R$           
9 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
10 1.982R$         1.982R$         1.982R$         83.664R$         -                  -                  77.717R$         
11 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
12 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
13 1.982R$         1.982R$         -                  -                  -                  3.964-R$           
14 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
15 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
16 -                1.982R$         1.982R$         -                  -                  -                  3.964-R$           
17 -                -                -                -                  111.885R$       -                  111.885R$       
18 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
19 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
20 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
21 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
22 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
23 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
24 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
25 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
26 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
27 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
28 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
29 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
30 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
31 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
32 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
33 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
34 -                -                -                -                  -                  -                  -                  
35 -                -                -                -                  -                  201.409R$       201.409R$       

Custos (R$ / ha) Receitas (R$ / ha)
Ano Fluxo de Caixa

TIR 8%
VPL R$ 48.649

(TMA: 5%)

Payback 16,75             
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 No entanto, o investimento inicial no primeiro ano é um ponto que pode 

inviabilizar o projeto ser implementado em toda a área de 72 hectares no primeiro ano. 

Pois com investimento de 17,5 mil reais por hectare, totaliza um desembolso inicial de 

1,26 milhão de reais, um valor indisponível no momento para executar o projeto 

completo. O Payback de quase 17 anos indica que o investimento inicial demora a se 

pagar. Para o agricultor comum, não é usual ter um negócio com um payback tão alto.  

Devido ao alto Payback e alto valor de investimento inicial, uma solução viável 

para o projeto é realizar a restauração florestal com aproveitamento econômico em 

parte da área de 72 hectares destinada a reserva legal. A parte a ser definida vai 

depender de quanto os proprietários da fazenda estarão abertos em investir no 

primeiro ano. O restante da área de 72 hectares seguirá a regenaração natural da 

vegetação. 

 Outros pontos que poderiam ser levados em conta na análise financeira, mas 

não foram, são o valor de multa caso a propriedade não regulasse a sua reserva legal 

de acordo com o Novo Código Florestal e a comercialização de Cota de Reserva 

Ambiental (CRA) em outros 10 hectares que também poderiam ser restaurados, já 

que o mapeamento de aptidão agrícola definiu 82 hectares com baixa aptidão, porém 

a propriedade em si tem o dever apenas de restaurar 72 hectares para estar 

regulamentada. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Com toda essa pesquisa, concluímos o quão importante e necessário é ter a 

reserva legal na propriedade rural, já que a mesma beneficia diversos pontos 

ecossistêmicos como a regulação do clima, o papel significativo na conservação da 

água, além de atuar na regulação de pragas e doenças. 

O estudo da área através da construção da base de dados dos mapas de solo, 

uso e ocupação da terra, declividade e aptidão agrícola permitiu ter um maior 

conhecimento da propriedade rural, conhecendo suas particularidades e o potencial 

de cada área. Observou que há a necessidade de regulação da propriedade para 

atingir o percentual estabelecido pela lei do Novo Código Florestal, já que a área 

atualmente possui, incluindo APP, apenas 218 hectares, ou seja 15% da área, de 

vegetação nativa. Porém para atingir 20% de reserva legal, outros 72 hectares 

deverão ser reflorestados.  

A Análise Multicritério foi uma boa ferramenta para a identificação de áreas de 

baixa aptidão agrícola na área de estudo e junto com o conhecimento pessoal dos 

proprietários auxiliou na escolha do local para a regularização da reserva legal.  

Através do modelo de plantio intercalado  entre 50% de vegetação nativa e 50% 

de vegetação exótica, pesquisou-se quais seriam possíveis custos e receitas geradas 

e assim analisar a viabilidade econômica através das metodologias de cálculo do VPL, 

Payback e da TIR da restauração florestal. O resultado dessas metodologias 

financeiras foram conclusivas para que o projeto pudesse ser realizado, já que o VPL 

das madeiras produzidas foi positivo e obteve uma TIR maior que a TMA proposta, 

permitindo assim o aproveitamento econômico da Reserva Legal. 

Porém, ficou a ressalva, com um Payback significativamente alto. O 

investimento inicial inviabiliza o projeto ser implementado por completo na área de 72 

hectares. Pois o desembolso inicial é um valor indisponível no momento para executar 

todo o projeto. Parte da área de 72 hectares para reserva legal ocorrerá a restauração 

florestal com aproveitamento econômico, a depender de quanto os proprietários da 

fazenda estarão abertos em investir no primeiro ano e o restante da área de 72 

hectares seguirá a regenaração natural da vegetação. 
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