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Nota Técnica
Reflexos do Despacho MMA nº 4.410/2020 nas atividades agrícolas e
na restauração de áreas de preservação permanente na Mata Atlântica
João de Deus Medeiros
(Biólogo, Doutor em Botânica, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Santa Catarina. CRBio
08252-3)

A partir da análise dos dados quantitativos referentes a supressão irregular em
áreas de preservação permanente no período de 1990 a 2008, avaliamos a extensão do
impacto sobre atividades agrícolas, considerando a aplicação da Lei da Mata Atlântica e,
por conseguinte, a necessidade de recuperação destas áreas que tiveram supressão
irregular da vegetação nativa, visto que, por essa razão, não poderiam ser consideradas
como áreas rurais consolidadas.
A Mata Atlântica é constituída por um conjunto de distintas formações
vegetacionais, compondo paisagens belas e biodiversas, que cobre, total ou parcialmente,
17 estados brasileiros, e que na sua configuração original se estendia por uma área
aproximada de 1.300.000 km2 (MMA, 2010. Mata Atlântica: patrimônio nacional dos
brasileiros. Brasília, Biodiversidade, 34: 408p.). Nesse espaço vivem mais de 145 milhões
de pessoas (72% da população brasileira), estão localizados 3 dos maiores centros urbanos
do continente sul americano e 7 das 9 maiores bacias hidrográficas do país (Relatório
Anual 2018, SOS Mata Atlântica. Disponível em https://www.sosma.org.br/wpcontent/uploads/2019/11/RA_SOSMA_2018_DIGITAL.pdf).

O território brasileiro compreende uma área de 8.510.295,914 km2 (Portaria no
177, de 15 de maio de 2020, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Considerando
os
dados
disponibilizados
pela
SOS
Mata
Atlântica
(https://www.sosma.org.br/noticias/desmatamento-na-mata-atlantica-cresce-quase-30/),
mostrados na Tabela 1, a área abrangida pelo bioma nos 17 estados perfaz área de
1.310.299 km2. Isso corresponde a 15,3% do território nacional. A Distribuição nos
diferentes estados é bem distinta; enquanto em três deles a Mata Atlântica cobria
originalmente 100% da superfície, em outros essa proporção mostra-se bem mais
reduzida, não alcançando 10% em outros três estados. Isso mostra que toda análise sobre
eventuais impactos da aplicação das normas de proteção da Mata Atlântica sobre
atividades humanas precisa ser feita com o devido critério e rigor.
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UF

Área UF ha

AL
BA
CE
ES
GO
MG
MS
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RS
SC
SE
SP

2.777.724
56.473.404
14.892.047
4.609.503
34.011.087
58.651.979
35.714.473
5.646.963
9.815.022
25.157.775
19.930.768
4.377.783
5.281.123
26.876.641
9.573.618
2.191.508
24.822.624

UF Mata Atlântica ha

% UF Mata
Atlântica
55
32
6
100
3
47
18
11
17
11
99
100
7
52
100
47
69

1.524.618
17.988.595
866.120
4.609.503
1.190.184
27.622.623
6.386.441
599.487
1.690.563
2.661.841
19.637.895
4.377.783
350.994
13.857.127
9.573.618
1.019.753
17.072.755
131.029.900 ha
1.310.299 km2
Tabela 1. Estados da Federação inseridos nos limites do bioma Mata Atlântica.

A Lei nº 12.651/2012 estabeleceu as tipologias de Área de Preservação
Permanente no seu Art. 4º, dentre as quais, para efeito da análise do eventual impacto
sobre atividades agrícolas, mostram-se de relevância aquelas definidas no inciso I,
identificada como faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular; no inciso V,
que trata das encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a
100% (cem por cento) na linha de maior declive; e ainda no inciso X, referente as áreas
em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
I – Sobre a APP das faixas marginais de qualquer curso d’água
Referente a APP do inciso I, que chamaremos de APP hídrica, circunscrito ao
período de 1990 a 2008, foi registrado a supressão de vegetação nativa em APP hídrica
de cerca de 330 mil hectares. Até 2018 verificou-se a recuperação nesses espaços de
13.868 hectares, restando assim uma ocupação em APP hídrica no referido período da
ordem de 315 mil hectares.
Cabe mencionar que a proteção destas áreas de faixas marginais de cursos d´água
visa garantir a qualidade e quantidade do recurso hídrico, elemento absolutamente
estratégico para todas as atividades humanas, principalmente para aquelas do setor
agrícola, que figura com um dos principais consumidores de recursos hídricos. Manter a
quantidade e qualidade destes recursos mostra-se como premissa essencial para a
sustentabilidade das atividades agrícolas. A restauração das APP hídricas é meta que vem
sendo absorvida pelos setores do agronegócio mais progressistas e racionais não por outra
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razão. Sem água em quantidade e qualidade o comprometimento da produtividade
agropecuária é certo. Infelizmente a carência desta percepção acarretou o
comprometimento de diversos cursos d´água no país e, no contexto da Mata Atlântica,
essa é a tipologia de APP que apresenta a maior área de passivo.

II – Sobre a APP de declividade superior a 45º
Sobre as áreas definidas no inciso V, que trata das encostas ou partes destas com
declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior
declive, é necessário destacar que este tipo de terreno se mostra totalmente inadequado
para qualquer tipo de utilização agropecuária. Terrenos com declividade superior a 45º
são naturalmente instáveis, representando na imensa maioria dos casos áreas de risco.
Importante contudo, destacar que no território do Brasil e da Mata Atlântica a proporção
de terrenos com esse grau de declividade representa uma parcela ínfima. A título de
exemplo, citamos o caso do Estado do Espirito Santo, onde encontramos um relevo mais
acidentado, e mesmo assim a proporção de áreas com declividade superior a 45o perfaz
tão somente 0,7% da área total do Estado. Nos demais, como indicado na tabela 2, essa
proporção é ainda inferior.

Estado

Território
(Km2)
RS
281.730,223
SC
95.736,165
PR
199.307,92
SP
248.222,362
RJ
43.780,172
ES
46.095,583
MG
586.522,122
Tabela 2. Proporção do território
superior a 45 graus.

Declividade>
% Área do Área Urbana
45o (km2)
Estado > 45o
(km2)
108
0,038
1.647
183
0,191
878,2
5
0,002
1.603,7
8
0,003
4.971
159
0,363
1.479,9
328
0,711
427,6
91
0,015
2.525,8
dos Estados com terrenos mostrando declividade

As análises para determinação do percentual de áreas com declividade acima de
45 foram feitas a partir do Modelo Digital de Terreno ASTER GDEM METI/NASA –
30m; a figura 1 abaixo representa a projeção deste modelo sobre o Estado do Espirito
Santo, um dos Estados que tem 100% se sua superfície nos limites do bioma Mata
Atlântica e que apresenta a maior proporção de terrenos com inclinação superior a 45 o .
A Tabela que acompanha a figura identifica as diferentes faixas de declividade do terreno.
o
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Declividade .

Área
(km2)

%

0 a 12

27.643

58,6

12 a 25

14.940

31,7

25 a 45

4.249

9,0

mais de 45

328

0,7

TOTAL

47.161

.

o

Figura 1: Modelo Digital de Terreno ASTER GDEM METI/NASA – 30m do território
do Estado do Espirito Santo.
A avaliação geral nos mostra que nos 188 mil de hectares de APP de declividade
superior a 45° foram identificados 265 hectares com supressão de vegetação entre 1990
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e 2008, sendo que 48 hectares se mostram recuperados nas imagens de 2018. Desse modo,
o total de áreas com declividade superior a 45o abrigando atividades agrícolas no território
da Mata Atlântica no período compreendido entre 1990 e 2008 representa 217 hectares.
III – Sobre a APP de altitude superior a 1.800
Em todo território da Mata Atlântica os terrenos com altitude superior a 1800 m
ocupam 83.200 hectares. No território brasileiro são poucos os pontos do relevo que
atingem altitudes superiores a 1800 m (figura 2), estando os pontos mais elevados nas
serras do Imeri (Pico da Neblina – 2993m; Pico 31 de março – 2972m) e do Caparaó (Pico
da Bandeira – 2891m; Pico do Calçado – 2849m).

Figura 2: Imagem indicando, em vermelho, os pontos no relevo no país com altitude
superior a 1800 m.
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Em geral estes terrenos elevados são caracterizados como refúgios vegetacionais,
espaços que abrigam significativo número de espécies raras e endêmicas, configurandose dessa forma como de altíssima relevância para conservação da biodiversidade.
Nos 83 mil de hectares de APP com altitude superior a 1.800 m foram
identificados apenas 199 hectares desmatados entre 1990 e 2008, sendo que 2 hectares
estão recuperados em 2018, restando assim uma ocupação de 197 hectares.
IV – Outras Tipologias de APP
Além das tipologias de APP aqui tratadas outras são elencadas no Art. 4º da lei nº
12.651, de 2012, e abaixo tecemos algumas considerações sobre as mesmas.
O entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, representam áreas
estratégicas, de significativo valor ambiental, contudo as bases de dados disponíveis não
permitem uma estimativa precisa da extensão desta área no contexto da Mata Atlântica
no período de 1990 a 2008. Contudo, mesmo numa projeção ampla, a área ocupada pela
APP é seguramente bem inferior àquela relativa as faixas marginais de cursos d´água.
As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, bem como
os manguezais em toda a sua extensão, são mais diretamente impactadas por atividades
de exploração mineral e expansão imobiliária, não tendo valor significativo sobre áreas
de produção agrícola. Adicionalmente importante citar que lei nº 12.651, de 2012, inclui
um capitulo destinado ao uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados
Bordas dos tabuleiros ou chapadas, igualmente não representam percentual
significativo de áreas de produção agrícola na Mata Atlântica. Parte destas áreas são
revestidas por vegetação campestre e utilizadas com o pastoreio extensivo, contudo com
baixa expressividade na área de produção pecuária.
Sobre APP de topo de morros, montes, montanhas e serras, a lei nº 12.651, de 2012
promoveu alterações significativas, estabelecendo altura mínima de 100 (cem) metros e
inclinação média maior que 25º, e adoção da cota do ponto de sela mais próximo da
elevação como referência nos relevos ondulados. Isso reduziu bastante a abrangência
dessa tipologia de APP, se comparado com a área definida a partir de metodologia
estabelecida em 2002, com a edição da resolução CONAMA 303. As alterações
promovidas através da lei nº 12.651, de 2012 neste inciso pacificou a questão exatamente
pela compreensão de que, com a redação dada pela lei, a restrição sobre atividades
agrícolas ficaria num patamar razoável.
As veredas, segundo definição da própria lei, são fitofisionomias de savana, típicas
das florestas de galeria do Cerrado, não ocorrendo na Mata Atlântica.
V – Considerações Gerais
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Somando as áreas ocupadas nas três tipologias de APP acima citadas, temos um
total aproximado de 330 mil hectares atualmente ocupados com atividades agrícolas
implantadas no período de 1990 a 2008 no território da Mata Atlântica.
Uma área de 330 mil hectares, no contexto de degradação que sofreu a Mata
Atlântica, não é desprezível. A restauração da vegetação nativa nestes espaços trará
significativa contribuição para conservação da biodiversidade e manutenção dos serviços
ambientais. Por outro lado, a aplicação da legislação vigente, que resguarda a condição
de remanescente de vegetação nativa de Mata Atlântica nos casos de supressão não
autorizada, está longe de representar um impacto profundo e devastador na agricultura
do país. 330 mil hectares é uma área muito inferior ao apontado em algumas projeções
feitas por representantes do setor agropecuário, que chegam ao exagero de estimar
impacto em atividades agropecuárias numa área superior a 159 milhões de hectares,
estimativa que supera em muito as projeções de déficit total de vegetação em APP na
Mata Atlântica. A propósito, 159 milhões de hectares ultrapassa até mesmo a totalidade
da área original do bioma, que ocupava cerca de 130 milhões de hectares.
Os dados do IMAFLORA estimam um déficit total de vegetação nativa em APP
no território da Mata Atlântica da ordem de 4.129.832,72 hectares, e indicam que 81%
deste déficit está em médias e grandes propriedades rurais. Considerando que a
superfície de APP ocupada irregularmente no período de 1990 a 2008 perfaz 330 mil
hectares, isso representa cerca de 8% do déficit total de APP na Mata Atlântica. Fica
assim evidenciado que, mesmo garantindo a necessária observância dos dispositivos de
proteção da Mata Atlântica, não há como argumentar que tal medida poderia gerar
impacto significativo nas áreas de produção agrícola hoje instaladas no território da Mata
Atlântica. Necessário lembrar que a maior parte deste passivo está associado com APP
hídrica e, como anteriormente comentado, a conservação e o uso racional do recurso
hídrico mostram-se como condição inadiável, notadamente para a garantia da
produtividade agropecuária no país.
A Mata Atlântica cobria originalmente 15% do território brasileiro ou
130.642.100 hectares (Maura Campanili & Miriam Prochnow. Mata Atlântica: uma rede
pela floresta. RMA, Brasília, 2006). Essa área é ligeiramente inferior àquela inicialmente
apontada nesta Nota Técnica, sendo oportuno mencionar que essas variações, em geral,
decorrem das distintas metodologias adotadas nos levantamentos. As estimativas mais
otimistas apontam que os remanescentes de vegetação nativa da Mata Atlântica hoje não
representem mais do que 27% de sua área original, ou cerca de 29.997.000 hectares. São,
portanto, 81.021.200 hectares da área da Mata Atlântica que foram convertidos para
atividades humanas, em sua maior parte atividades agropecuárias. Segundo o Mapa da
Área de Aplicação da Lei no 11.428 de 2006, editado pelo IBGE, a Mata Atlântica está
presente em 17 estados da federação (Tabela 1), estando três deles, Espirito Santo, Rio de
Janeiro e Santa Catarina, integralmente inseridos nos limites do bioma. A Tabela 2 mostra
que a proporção de áreas urbanas nos estados da Mata Atlântica é relativamente pequena.
Em tal contexto o espaço de Área de Preservação Permanente que, por ter sofrido
supressão irregular, deveria ser recuperada perfaz no máximo 330 mil hectares, e
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representa tão somente 0,1% da área hoje ocupada por cultivos agrícolas na Mata
Atlântica. Não se mostra, portanto, minimamente razoável arguir que a exigência de
recuperação desta porção do bioma poderia gerar impacto profundo e devastador na
agropecuária do país, ou mesmo da área restrita da Mata Atlântica.
Estudo de 2017 do IMAFLORA (Vinicius Guidotti, Flavio L. M. Freitas, Gerd
Sparovek, Luís Fernando Guedes Pinto, Caio Hamamura, Tomás Carvalho, Felipe
Cerignoni. Números detalhados do novo código florestal e suas implicações para os
PRAs. Sustentabilidade em Debate, 5: 01-09, Piracicaba, 2017), procurou estimar a
dimensão e o impacto dos mecanismos de anistia concedidos pela lei no 12.651/2012 para
a recomposição com vegetação nativa de Reserva Legal e de Áreas de Preservação
Permanente hídricas (APPs de nascentes e cursos d´água), sendo as APPs hídricas
geradas em relação à base 1 : 250.000 do IBGE do ano de 2015.
No contexto geral do país o referido estudo conclui que há 1,6 milhões de imóveis
pequenos (ou 29% do total deste tipo de imóvel) com algum grau de não conformidade
com os requisitos da lei no 12.651/2012. Em função do Artigo 67, que dispensou a
restauração de RL de todos os imóveis menores que 4 módulos fiscais, as não
conformidades encontradas são exclusivamente de APPs hídricas. O déficit desses 1,6
milhão corresponde a 82% do número total de imóveis com déficit, mas apenas a 6% do
déficit em área. A maior redução em área protegida ocorreu na Mata Atlântica, onde a
área de APP foi reduzida de 9,8 milhões para 7,1 milhões de hectares, e no caso da
Reserva Legal, em termos relativos, a maior redução também ocorreu no bioma Mata
Atlântica (menos 38% de proteção), com a anistia de 7,4 milhões de hectares. Em outros
termos, uma área considerável no bioma Mata Atlântica sofreu redução nas restrições de
usos com o advento da lei no 12.651 de 2012.
O estudo ainda destaca que, com as mudanças promovidas com a lei no 12.651 de
2012, abrimos mão dos serviços ambientais que poderiam ser produzidos ao longo de
mais de 4,6 milhões de hectares de APPs, as quais deveriam ser restauradas no país. Desse
total, 2,6 milhões de hectares saíram do bioma Mata Atlântica, onde estão concentradas
as maiores demandas de água para o abastecimento de grande parte das populações
urbanas e das indústrias do país. Cabe destacar que os 330 mil hectares de APP
suprimidos irregularmente no período de 1990 a 2008 correspondem a 4,6% dessa área
mencionada no estudo aqui referido.
Algumas culturas agrícolas são particularmente emblemáticas, como as do café,
da maça e da uva. No caso do café, Minas Gerais é o maior produtor, com 50% da
produção nacional. Apenas 0,015% da superfície do estado apresenta terrenos com
declividade superior a 45o. Além disso a Mata Atlântica ocupa 41% do território do estado
e, parte da produção de café está sobre terras do bioma Cerrado. Mesmo considerando
que toda essa área com declividade superior a 45o estivesse nos limites do bioma Mata
Atlântica e ocupadas com cultura de café, isso representaria 9.100 hectares. Como a área
plantada de café no país tem se mantido estável nas ultimas dez safras, com cerca de 1,77
milhão de hectares, o comprometimento desta cultura no maior estado produtor
representaria não mais que 0,5% da área plantada no país.
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A maça tem em Santa Catarina 52% da produção nacional, abrigando 75% dos
produtores do país. O estado tem 100% do seu território na Mata Atlântica, contudo
apenas 0,19% do seu território apresenta terrenos com declividade superior a 45o (Tabela
1), ou 18.300 hectares. No estado os cultivos de maçã ocupam uma área de 16.000
hectares, segundo dados da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina (EPAGRI). Em números gerais, a região de São Joaquim é responsável por 35%
do plantio nacional de maçã. No município a proporção de terrenos com inclinação
superior a 45o está próxima de zero, como podemos observar na figura 2 abaixo. Isso
demonstra que, mesmo no município que detém a maior parcela da área plantada de
maçãs, a limitação decorrente da APP de declividade é nula. São Joaquim é a cidade mais
alta de Santa Catarina quanto a altitude da sede municipal, que oscila de 1300 m a 1450
m na área urbana. Os pontos mais elevados nas proximidades do município estão no
Morro das Torres (1733 m), no município de Urupema, e o Morro da Igreja, localizado
no município de Urubici, com altitude de 1822 m, este último inserido nos limites de uma
Unidade de Conservação de Proteção Integral, o Parque Nacional de São Joaquim.
Portanto, também a APP de altitude prevista na legislação federal não representa maior
obstáculo a produção de maça.
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Declividade

o

% da Área do
Município

0 a 12

65,8

12 a 25

32,5

25 a 45

1,7

mais de 45

0,0

Figura 2: Modelo Digital de Terreno ASTER GDEM METI/NASA – 30m do território
do Município de São Joaquim (SC).
O Rio Grande do Sul se destaca como maior produtor nacional de uva, com área
plantada de 47.383 hectares, segundo dados da EMBRAPA de 2018. Bento Gonçalves é
o município que lidera a produção no estado. Como podemos observar na figura 3, a
proporção de terrenos com declividade acima de 45o neste município é nula. Em todo o
Estado do Rio Grande do Sul não existe terreno com altitude superior a 1800 m. Estes
dados demonstram que no município que detém a maior área plantada de uva não há
qualquer limitação a produção decorrente das restrições impostas pelas tipologias de APP
de declividade e de altitude.
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Município

0 a 12
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12 a 25

40,8

25 a 45
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mais de 45

0,0

Figura 3: Modelo Digital de Terreno ASTER GDEM METI/NASA – 30m do território
do Município de Bento Gonçalves (RS).

VI - Os Campos de Altitude como Ecossistemas Associados a Mata Atlântica
Sobre Os Campos de Altitude é necessário destacar que, conforme Nota
Explicativa que acompanha o Mapa da Área de Aplicação da Lei no 11.428 de 2006, são
formações que correspondem a vegetação com estrutura herbácea ou herbácea/arbustiva,
caracterizada por comunidades florísticas próprias, que ocorre sob clima tropical,
subtropical e temperado, geralmente nas serras de altitudes elevadas, nos planaltos e nos
Refúgios Vegetacionais, bem como a outras pequenas ocorrências de vegetação
campestre não representadas no referido mapa. Os Campos de Altitude estão situados nos
ambientes montano e altomontano. O montano corresponde as faixas de altitude de 600 a
2000 m nas latitudes entre 5o N e 16o S; de 500 a 1500 nas latitudes entre 16o S e 24o S;
e de 400 a 1000 m nas latitudes acima de 24o S. O Altomontano ocorre nas altitudes acima
dos limites máximos considerados para o ambiente montano.
Necessário destacar que mesmo nas latitudes acima de 24o S os Campos de
Altitude, ou mesmo qualquer outra tipologia vegetacional da Mata Atlântica, não se
configuram como APP por se localizarem em altitude superior a 1000 m, no ambiente
altomontano. Com relação a altitude a lei no 12.651/2012, em seu inciso X, é bem clara
ao se referir as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação.
Os Campos de Altitude integram o bioma Mata Atlântica, contudo não se
constituem por si só em Áreas de Preservação Permanente, e a utilização das áreas onde
o mesmo ocorre segue o regime estabelecido pela Lei da Mata Atlântica. Como para todas
as demais tipologias vegetacionais do bioma, somente passam a se constituir como APP
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as áreas de Campos de Altitude que correspondam as tipologias definidas no artigo 4o da
Lei da Vegetação Nativa.
Nos Campos de Altitude da Mata Atlântica a área desmatada, em APP hídrica em
propriedades privadas, entre 1990 e 2008 é de 29,5 mil hectares. Desse total 162 hectares
foram recuperados até 2018, restando assim 29.338 hectares de cultivos sobre APP
hídrica nos limites dos Campos de Altitude da Mata Atlântica.
VII - Conclusões
I - Considerando o período entre 1990-2008, a totalidade de APP convertida para
usos agrícolas na Mata Atlântica perfaz uma área de 329,7 mil hectares; 99,8% dessa área
correspondendo a APP hídrica.
II - A totalidade de APP ocupada no período representa 0,1% da área hoje ocupada
por atividades agrícolas na Mata Atlântica.
III - O déficit total de vegetação nativa em APP no território da Mata Atlântica,
segundo dados do IMAFLORA, é de 4.129.832,72 hectares;
IV - 81% deste déficit total de vegetação nativa em APP no território da Mata
Atlântica está em médias e grandes propriedades rurais.
V - O déficit de vegetação nativa em APP no território da Mata Atlântica no
período compreendido entre 1990 e 2008 representa cerca de 8% do déficit total.
VI – O impacto econômico decorrente da restauração destas áreas é pequeno e,
considerando o valor estratégico destas áreas para a produção agropecuária, devem ser
vistos como positivos.
VII – 99,9% da área hoje ocupada por atividades agrícolas na Mata Atlântica não
seria afetada com a restauração das APP que sofreram supressão irregular da vegetação
nativa no período 1990-2008.
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