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  As Áreas de Preservação Permanente (APPs),  definidas pelo Código Florestal  Brasileiro (Lei  Federal  n°
12.727/2012), são áreas em que a vegetação natural deve ser mantida e cuja função é de preservar os
recursos  hídricos,  a  paisagem,  a  estabilidade  geológica,  a  biodiversidade  e  o  fluxo  gênico  de  fauna  e
flora, além de proteger o solo contra a ação do processo erosivo e assegurar o bem-estar das populações
humanas.  Para  isso,  a  delimitação  e  a  caracterização  das  APPs  torna-se  imprescindível  para  ações  que
envolvam  a  fiscalização  e  tomada  de  decisão  com  o  intuito  de  preservar  e  recuperar  estas  áreas
legalmente protegidas. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi delimitar e caracterizar o uso atual
do  solo  nas  APPs  localizadas  no  município  de  São  José  dos  Ausentes,  situado  na  porção  Nordeste  do
estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o novo Código Florestal Brasileiro, publicado em 2012. Para
atingir  o  objetivo  proposto,  foram utilizadas  imagens  do  satélite  Landsat  8,  sensor  OLI,  da  órbita-ponto
220-080, referente à passagem de 24/08/2014 e ferramentas computacionais de geoprocessamento. As
informações referentes  ao uso do solo  foram obtidas  por  meio  da classificação da imagem utilizando o
algoritmo  supervisionado  de  Máxima  Verossimilhança  Gaussiana,  sendo  nesta  etapa  definidas  nove
classes,  a  constar:  mata  nativa,  silvicultura,  estepe  gramíneo-lenhosa,  área  agropastoril,  estepe
gramíneo-lenhosa com queimada, área urbana, lâmina d'água e nuvens. As APPs do município referentes
ao  entorno  dos  recursos  hídricos  e  das  nascentes  foram  delimitadas  com  auxílio  de  operadores  de
distância  (buffer),  enquanto  que  as  APPs  de  declividade  superior  a  45º  e  de  topo  de  morro  foram
delimitadas  pela  interpolação  das  curvas  de  nível,  gerando  os  dados  alusivos  ao  relevo  da  área  em
estudo.  Os  resultados  indicaram que  o  município  é  predominantemente  ocupado  por  vegetação  nativa
(mata nativa e estepe gramíneo-lenhosa) perfazendo uma área de aproximadamente 723 km² (61,5% da
área  total)  seguido  da  classe  denominada  agropastoril  com  aproximadamente  242  km²,  o  que
corresponde a 20,6% da extensão de terras do município. Os resultados ainda mostraram que 106,27 km²
da área total do município está inserida em APPs, sendo que deste total, 36,86 km² estão em dissonância
com a legislação ambiental, sendo ocupadas, predominantemente, por áreas agropastoris e silvicultura.
Não foram observadas APPs de topos de morro e de declividade superior a 45° ou 100%. Fica evidente a
importância do uso de dados oriundos do sensoriamento remoto para a obtenção de informações precisas
para o estudo das APPs, visando sua preservação. Em complemento ao estudo, torna-se indispensável a
promoção de  programas de  extensão rural  a  fim de  atentar  as  famílias  residentes  aos  cuidados  com o
meio ambiente que as circundam, promovendo o correto manejo dessas áreas e aliando a economia local
ao uso consciente dos recursos naturais.
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