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RESUMO 
 
 

Áreas de Preservação Permanente (APP), assim como as Unidades de Conservação, visam 
atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um "meio ambiente ecologicamente 
equilibrado", conforme assegurado no art. 225 da Constituição. No entanto, seus enfoques são 
diversos: enquanto as UCs (Unidade de Conservação) estabelecem o uso sustentável ou 
indireto de áreas preservadas, as APPs são áreas naturais intocáveis, com rígidos limites de 
exploração, ou seja, não é permitida a exploração econômica direta. Conforme o Código 
Florestal, Lei nº12.651/12, Art. 3º.,inciso II, Área de Preservação Permanente – APP é definida 
como sendo área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas. Com o advento do Cadastro Ambiental Rural – CAR, que nada mais é que o registro 
eletrônico, obrigatório, para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as 
informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, 
das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das 
Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país, 
todas as propriedades rurais deverão se registrar, conforme a Lei 12.651/2012 no âmbito do 
Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA. Assim, o CAR constitui em 
base de dados estratégica para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das 
florestas e demais formas de vegetação nativa do Brasil, bem como para planejamento 
ambiental e econômico dos imóveis rurais. Além de possibilitar o planejamento ambiental e 
econômico do uso e ocupação do imóvel rural, o proprietário rural tem a possibilidade de 
regularização das APP e/ou Reserva Legal vegetação natural suprimida ou alterada até 
22/07/2008 no imóvel rural, sem autuação por infração administrativa ou crime ambiental. 
Suspensão de sanções em função de infrações administrativas por supressão irregular de 
vegetação em áreas de APP, Reserva Legal e de uso restrito. Obtenção de crédito agrícola, em 
todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem como limites e prazos maiores 
que o praticado no mercado. Outros benefícios são a possibilidade de contratação do seguro 
agrícola em condições melhores que as praticadas no mercado, isenção de impostos para os 
principais insumos e equipamentos, tais como: fio de arame, postes de madeira tratada, 
bombas d’água, trado de perfuração do solo, dentre outros utilizados para os processos de 
recuperação e manutenção das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso 
restrito. Assim, o objetivo deste trabalho foi apresentar o estudo de caso de uma propriedade 
rural localizada no Município de Natividade da Serra/SP. Para atingir esse objetivo procedeu-se 
à pesquisa documental e de campo para verificar se a propriedade atendia, ou não, aos 
requisitos do Cadastro Ambiental Rural – CAR. Em campo, foi utilizado um aparelho GPS 
(Global Positionning System), uma foice para a limpeza do terreno, um terminal de computador 
para transferência dos dados fotográficos (obtidos por uma câmera fotográfica) e coordenadas 
obtidas pelo GPS. Após os levantamentos realizados ao longo de 2014, os cálculos da área da 
APP, da Reserva Legal e dos limites da propriedade foram realizados pelo programa GEPath 
1.4.6. Os resultados obtidos revelaram que a propriedade atende, aparentemente, aos 
requisitos para a Reserva Legal, pois há 20% da área reservada; já quanto à APP, há 
necessidade de se realizar correções para que sejam atendidos os aspecto legais de 
conformidade. 


