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Resumo: Este trabalho realizou o levantamento das áreas de APP (Área 
de Preservação Permanente) e das áreas de RL (Reserva Legal) do município 
de Engenheiro Coelho, São Paulo. As estatísticas colhidas visam um plano de 
intervenção prático e viável, que proporcione ao município a otimização ao 
cumprimento legal em relação a essas áreas. Para a adequação desses espa-
ços foi levado em consideração critérios legais, sendo que a RL foi estabe-
lecida para facilitar a criação de corredores ecológicos. A área total de APP do 
município corresponde a 9,96% da área total. Deste total 7,73% estão inade-
quadas. A RL apresentou 15,59% de áreas para reflorestamento, sendo este 
um fator preocupante para o município, pois dos 20% necessários, somente 
4,41% aparecem com mata nativa. Adequar esses locais é cumprir a legislação, 
e contribuir para minimizar a fragmentação e perda dos ecossistemas naturais. 

PalavRas-chave: área de preservação permanente, reserva legal, plano de 
intervenção
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LEGALLy PROTECTED AREAS FROM ENGENHEIRO COELHO MUNICIPALITy: 
AIMING AN INTERVENTION PLAN

abstRact: This work carried through the survey of the areas of APP (Area 
of Permanent Preservation) and of the areas of RL (Reserva Legal) of the city of 
Engenheiro Coelho, SP, aiming at a plan of practical and viable intervention, that 
provides to the city the optimization to the legal fulfilment in relation to these 
areas. For the adequacy of these areas it was taken in consideration legal criteria, 
being that the RL was established to facilitate the creation of ecological runners. 
The total area of APP of the city corresponds 9.96% of the total area. Of this total 
7.73% they are inadequate. The RL presented 15.59% of areas for reforestation, 
being this a preoccupying factor for the city, therefore of necessary 20%, 4.41% 
only appear with native bush. To adjust these places is to fulfill the legislation, and 
to contribute to minimize the spalling and loss of natural ecosystems. 

KeywoRds: Riparian Area; Legal Reserve; Intervention Plan.

Introdução

À medida que o novo século se desdobra, um dos maiores desafios é o de de-
senvolver e manter comunidades sustentáveis. Segundo Fritjof  Capra (2003, p. 19), “a 
humanidade tem a capacidade de atingir o desenvolvimento sustentável, ou seja, de 
atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gera-
ções de atender às próprias necessidades”. Contudo, algumas providências precisam 
ser tomadas, principalmente, em relação às questões ambientais.

A sociedade mundial está entendendo que o momento é de assumir a res-
ponsabilidade em relação ao ambiente planetário. O que até pouco tempo era uma 
previsão ou alerta de alguns exagerados ecologistas, agora começa a ser visto de 
forma real e preocupante. Camargo (2003, p. 21) cita que “a concepção de que po-
demos deixar às próximas gerações um mundo onde não se possa viver, recoberto 
de zonas proibidas com riscos verdadeiramente incomensuráveis, não é mais uma 
visão da imaginação”. 

Como promover mecanismos comuns a diferentes interesses para que estes 
tragam benefícios ao ambiente e à sociedade? Como fazer do diagnóstico e do plane-
jamento meios convincentes para a realização de mudanças nas ações administrativas 
e nas atitudes sociais? Partindo destas interrogações, este trabalho levantou a hipótese 
de que a informação geográfica pode ser útil para guiar um plano de intervenção prá-
tico e viável, otimizando o cumprimento das leis às áreas ambientais desejadas. 

Método

O trabalho identificou a APP e as áreas de RL do município de Engenheiro 
Coelho, São Paulo, através de fotos aéreas (ortofotos-2000) da região, obtidas pela 
empresa BASE Aerofotogrametria e Projetos S.A. De acordo com essa empresa, não 
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existe ortofoto mais recente do município. A visita a campo confirmou algumas mu-
danças locais.  As fotos aéreas foram georreferenciadas através das cartas topográfi-
cas do IBGE nas escalas de 1:10.000 e trabalhadas em ambiente de Sistemas de Infor-
mação Geográfica (SIG). O programa escolhido para trabalhar as imagens e produzir 
os mapas foi o Mips TNT 6.8. Este programa tem sido utilizado em diversos trabalhos 
de geoprocessamento na ESALQ-USP e suas ferramentas têm possibilitado maiores 
opções nas interpretações dos dados, alcançando satisfatoriamente os resultados de-
sejados no uso das geotecnologias. O objetivo dessa etapa foi identificar e delimitar 
as áreas de APP e RL do município e confirmar a rede hidrográfica e a declividade do 
terreno nas micro-bacias, vetorizando todas as informações. 

Depois foi elaborada a projeção legal da área destinada a APP através da pro-
jeção do buffer em 30 metros da área no entorno das nascentes e ao longo dos cursos 
d’águas. Todos os córregos do município não ultrapassam 10m de largura, e, de acor-
do com a lei, a metragem estabelecida para a existência da vegetação consiste em 30m 
(Lei n.º 4.771/15.09.65/art. 2º). 

Ainda na parte de geoprocessamento, foram vetorizados todos os locais com 
presença de vegetação natural, seja em área de APP ou não. As matas externas às áreas 
de APP foram designadas como RL para cada propriedade. Foram separados, dentro 
das APPs, os lugares com mata, sem mata e com outro uso, ou seja, em algumas áreas 
destinadas à APP foi constatada a presença da agricultura (geralmente cana-de-açúcar 
ou laranja), ou até mesmo a presença de imóveis rurais.

Os mapas com a projeção ideal para a APP e os mapas com os cenários mais 
viáveis para a adequação das áreas de RL nas propriedades resultaram na proposta fi-
nal, levando em consideração os critérios legais e a proximidade dos núcleos de matas 
já existentes, a fim de projetar os corredores ecológicos.

A principal base legal para a existência da APP está na própria Constituição 
Federal Brasileira, no art. 225, e no Código Florestal (Lei no 4.771, de 15/09/65, alte-
rada pela Lei no 7.803, de 8/08/93), no seu Artigo 2o. 

Segundo Lopes (2008), para localização da RL deve-se levar em consideração os 
seguintes critérios: princípio da função social da propriedade (PFS), o plano da bacia hidro-
gráfica, o plano diretor, o zoneamento ecológico econômico, outras categorias de zonea-
mento e a proximidade com outras áreas protegidas. A reserva legal não pode ser suprimi-
da, ou seja, desmatada, mas pode ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável. 

Os critérios estabelecidos para a projeção das áreas de APP no município res-
peitaram as exigências previstas na lei, e foram estabelecidos os vetores em 50m do 
entorno das nascentes e 30m dos cursos d’águas.

Em relação às áreas de RL, os critérios obedeceram às normas legais quanto à acei-
tabilidade da APP como RL para as propriedades até 30ha; considerou os fundamentos 
sugeridos por Lopes (2008) e estabeleceu cinco critérios principais:

1º Critério: proximidade às áreas de APP – quando o entorno da área de APP não 
apresentou uso agrícola ou outra finalidade, com base neste critério foi alocada a RL para 
o alargamento das faixas de preservação junto às nascentes e aos cursos d’águas;
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2º Critério: proximidade aos remanescentes florestais – quanto mais próximo a RL 
ficar de um remanescente florestal (RL já existente), maior a probabilidade de se criar um 
corredor florestal, e também será maior o núcleo do remanescente;

3º Critério: declividade – com base nesse critério foi possível alocar a RL em locais 
de maior declividade que estão mais sujeitos à erosão;

4º Critério: distância da área construída ou urbanizada – essas áreas exercem inter-
ferências para a ecologia e o ideal é que a RL não fique próxima a esses locais. 

5º Critério: distância das rodovias e estradas – semelhante às áreas construídas e 
urbanizadas, as rodovias e estradas exercem interferências na ecologia e, portanto, com 
base neste critério a RL foi alocada o mais distante possível dessas áreas. 

Área de estudo: município de Engenheiro Coelho

O município de Engenheiro Coelho localiza-se entre as coordenadas de 22º 29’04” 
de latitude S e 47º 12’38”de longitude W, tendo sua área na parte leste do Estado de São 
Paulo, pertencente à região de Campinas, distante 176km da capital, São Paulo. Possui 
uma área territorial de 110,1km2, contando com uma população estimada de 16.731 ha-
bitantes. A densidade demográfica é de 88,38 hab./km2 (IBGE, 2004). Limita-se com os 
seguintes municípios: Artur Nogueira, Conchal, Araras, Limeira e Mogi Mirim.

Figura 1: Localização geográfica da área em estudo do município de Engenheiro 
Coelho, SP

O clima é do tipo Mesotérmico Subtropical Úmido, com máxima de 28ºC e míni-
ma de 12ºC. Possui uma precipitação média anual de 1.350 mm.
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O município encontra-se a 670m de altitude em relação ao nível do mar. O re-
levo é suavemente ondulado na porção leste-nordeste e mais plano na porção central-
sul e oeste. 

O tipo predominante de solo é o Latossolo Vermelho Escuro, Vermelho Amarelo 
com fase arenosa e Podzólicos, conferindo ao município terras de alta qualidade fértil e 
produtiva, e algumas áreas com solo hidromórficos. 

A região pertence ao bioma da Mata Atlântica, e a vegetação original deveria ser 
bastante diversificada. Existem hoje poucos fragmentos da mata nativa.

A hidrografia do município é composta por três microbacias que são: Ribeirão 
Guaiquica, pertencente à bacia do Mogi Guaçu, microbacia do Córrego dos Correias e 
Mato Dentro, pertencentes à Bacia do Piracicaba. Na figura 3 estão os limites das micro-
bacias, sendo que a microbacia do Guaiquica possui 6.026ha, a microbacia Córrego dos 
Correias,  2.553ha,  e a microbacia Mato Dentro, 1.001ha. Na figura 4 estão os nomes dos 
principais ribeirões do município. 

Figura 2: Mapa da hidrografia do município de Engenheiro Coelho.

Condições ambientais do município de Engenheiro Coelho

O município de Engenheiro Coelho teve seus recursos naturais explorados há 
mais de dois séculos, o que ocasionou uma devastação quase total das suas áreas natu-
rais. O cultivo agrícola iniciado com o café proporcionou aos seus proprietários bons 
rendimentos, pois as terras com teor predominante de Latossolo Vermelho Escuro 
conferiram ao município terras de qualidade fértil e produtiva. Os ciclos da produção 
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agrícola transcorreram do café (1880 a 1930) para o do algodão na década de 40, de-
pois o do arroz, da mandioca, da cana-de-açúcar, e finalmente o de citrus (a partir dos 
anos 50), com predomínio da laranja tipo exportação. As matas nativas constituintes 
de parte da Mata Atlântica foram sendo substituídas pelo avanço agrícola e, em me-
nor escala, pelas atividades pastoris.

 Em relação ao potencial de água, o município conta com boa irrigação natu-
ral, pois possui vários mananciais e nascentes. Na classificação do Conama as águas 
do município encontram-se na classe 2. A classe 2 comporta as águas destinadas ao 
abastecimento doméstico, após tratamento convencional. 

Em relação ao lixo existe uma coleta constante em três dias da semana junto à 
comunidade urbana e de um dia em pontos estratégicos na área rural do município.  
Atualmente, a cidade não conta com procedimentos de reciclagem. 

O solo tem uma caracterização de bom teor de ferro, e isso tem proporcio-
nado grande fertilidade; mas o uso agrícola não muito diversificado faz com que 
processos erosivos apareçam em alguns locais. A conservação do solo mediante a 
presença da vegetação e da água é essencial para a manutenção das condições da 
produtividade do município. 

A biodiversidade apresenta uma riqueza que deve ser preservada, sobretudo 
em relação a alguns mamíferos, como cervos, lobos e gambás, e de forma especial 
em relação às aves, que são inúmeras na região pelo fato da existência de pomares. A 
criação de apiários também é bastante comum em função das floradas dos laranjais.

Figura 3: Mapa da estrutura fundiária do município de Engenheiro Coelho, com os 
limites das três microbacias

No mapa da estrutura fundiária foi criado um código para identificação dos 
proprietários, evitando assim citar os nomes ou registros oficiais das respectivas UPA 
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(Unidade de Propriedade Agrícola). Os códigos relacionam as entrevistas com cada 
área e sua identificação nos mapas gerados. 

No total, foram identificadas 412 propriedades, mas 13 delas correspondiam a 
áreas de loteamentos, perímetro urbano ou edificações de indústrias. Como o foco da 
pesquisa foi direcionado aos proprietários rurais, essas 13 áreas foram retiradas das 
análises. Entretanto, 85 questionários foram aplicados junto aos moradores de alguns 
desses loteamentos. Das 399 propriedades rurais resultantes da pesquisa, 350 rece-
beram visita e os questionários foram aplicados. Algumas terras não têm moradores. 
Geralmente são bens arrendados, acrescentados às outras áreas maiores para o plantio 
de laranja ou cana-de-açúcar, e isso impossibilitou a aplicação dos questionários.

Método para indicação dos corredores ecológicos

Para obtenção das áreas com maior ou menor aptidão para a implantação da 
reserva legal foram utilizados mapas temáticos criados a partir da vetorização de ca-
racterísticas físicas do município, como hidrografia e de uso do solo, como Área de 
Preservação Permanente (APP) com floresta, APP requerida pela legislação (buffer) 
sem floresta, estradas e rodovias, construções (edificações) e fragmentos de mata re-
manescentes nas propriedades rurais (externos a faixa de APP) do município. 

Os mapas temáticos foram gerados a partir da delimitação dos polígonos sobre 
as fotos aéreas do município do ano de 2000 (ortofoto), utilizando-se o programa 
computacional de SIG (sistema de informações geográficas) TNT MIPs 6.8®. Usou-se 
os mapas temáticos como camadas sobrepostas e foram definidas regras para geração 
de um raster de distanciamento para cada camada. Utilizando-se uma grade regular 
(grid) de 10X10 metros, foram gerados raster para cada camada a partir da ferramenta 
de geração de rasters de distância (distance raster) se iniciando dos limites externos de 
cada polígono. O resultado de cada distance raster é uma imagem raster, em grade regular 
de 10x10 metros onde os pixels representam os valores da distância, em metros, de 
determinado polígono (vetor).

Como todos os distance raster foi utilizada a função de soma de raster para geração 
do raster final (potencial de adequação para reserva legal), a soma dos rasters foi definida 
pela função observada na equação abaixo:

)...()...( 1111 iiii pesoatratorapesoatratorapesorepulsorapesorepulsoraPARL ×+×−×+×=

Onde: 

PARL= potencial de adequação para reserva legal
Repulsora= característica negativa a proximidade da reserva legal
Atratora= característica positiva a proximidade da reserva legal
Peso= peso determinado para cada variável

A tabela 1 mostra os fatores atrativos e repulsivos utilizados, bem como os pesos 
atribuídos a cada um no cômputo da aptidão para o cultivo florestal em reserva legal. Os 
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fatores restritivos são representados por numeração negativa e os de característica atrativa 
com números positivos.

Fator      Peso  Característica

Rodovia       -4      Repulsora

Estradas       -3      Repulsora

APP com floresta     +2       Atratora

(APP existente) - Matas remanescentes  +3       Atratora

(RL existente) Contruções     -3      Repulsora

Faixa de APP (projeção necessária pela legislação) +3       Atratora

Tabela 1 – Características repulsivas e atratoras para implantação de reserva legal

Resultados (descrição e discussão)

Na figura 4 estão identificadas as áreas correspondentes à APP com mata existente 
atualmente no município, bem como a rede hidrográfica. Juntas, essas áreas somam 246,09ha. 
Porém, se existisse segundo o estimado pela lei, deveriam ser de 1.099,72ha. Elas são mais 
comuns nos locais onde a rede hidrográfica é mais densa e o terreno mais íngreme.

Figura 4: Mapa da APP com vegetação nativa do município de Engenheiro Coelho
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Ressaltando a RL existente (figura 5), percebe-se que, assim como na APP, existe uma 
necessidade de adequação dessas áreas em todo o município.  A reserva legal deve também 
ser averbada à margem da inscrição da matrícula imobiliária no Cartório de Registro de 
Imóveis, conforme estipula a nova redação do artigo 16 do Código Florestal. Mas isso não 
ocorre regularmente, e no município de Engenheiro Coelho essa realidade não é diferente. 

A recomposição da RL deve ser o foco principal para a elaboração de um plano 
de intervenção, pois essas áreas, se plantadas nos locais indicados, proporcionarão os 
corredores ecológicos, promovendo a conectividade necessária para a manutenção de 
várias espécies da fauna e flora da região.

Figura 5: Mapa da área de RL existente no município de Engenheiro Coelho

Existe um grande potencial para atingir em relação ao território de RL designado 
por lei em todo o município, sendo essa a mais séria necessidade de adequação para as 
áreas de preservação ambiental local.

Identificando a APP das propriedades rurais, foi evidenciada uma realidade 
preocupante, pois grande parte da área que legalmente deveria estar com mata en-
contra-se com outro uso, geralmente com laranja ou cana-de-açúcar, e em algumas 
propriedades até com imóveis rurais. Se a área designada para APP não está com 
mata, a ação de plantio é o indicado legalmente, mas se esse espaço, além de não ter 
a mata, ainda apresenta outro uso, a situação é um pouco mais séria.  Isso porque o 
proprietário, por lei, precisará retirar o uso ou até mesmo o imóvel construído naque-
le local e recompor a área, que de fato é para preservação permanente da fauna e da 
flora. No entanto, o poder público será o responsável pela notificação e exigência da 
normalização local da área ambiental. 

A tabela 2 resume os resultados da vetorização das áreas de preservação em cada 
microbacia e no total do município de Engenheiro Coelho. 
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A
PP

 

Á
rea Total

A
PP / Lei

A
PP c/ vegetação

A
PP s/ vegetação

RL / Lei

RL c/ vegetação

RL s/ vegetação

Total A
PP + RL / Lei

Total A
PP + RL c/ vegetação

Total A
PP + RL s/ vegetação

G
uaiquica

ha

6.608,13

378,81

101,53

277,27

1.321,63

154,31

1.167,32

1.700,41

255,84

1.444,60

Correias

ha

2.284,23

295,32

74,89

220,43

456,84

127,32

329,52

752,16

202,21

549,95

M
at. D

entro

ha

1.309,04

274,94

46,71

228,23

261,81

116,35

145,46

536,75

163,06

373,69

Á
rea Ext.

ha

836,2

150,65

22,96

127,69

167,24

89,22

78,08

317,89

101,04

216,85

M
unicípio

ha

11.037,6

1.099,72

246,09

853,63

2.207,52

487,2

1.702,32

3.307,24

733,29

2.573,95

%26,08

73,2

11,7

88,3

25,73

3,87

21,86

%25,4

74,6

27,84

72,13

32,92

8,85

26,04

%16,99

83,01

44,44

55,56

41,00

12,46

28,55

%15,24

84,76

53,35

46,65

38,02

12,08

25,93

%22,38

77,62

22,07

77,93

29,96

6,64

23,31

Tabela 2 – C
om

parativo das A
PP e R

L em
 cada m

icrobacia, na área externa e no 
total do m

unicípio
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Corredores ecológicos: conectividade entre APP e RL

A elaboração de corredores ecológicos é resultado de um estudo que visa às formas 
contínuas de conectividade através da recuperação de áreas de preservação permanente e 
áreas de reserva legal, que servem como corredores florestais entre fragmentos isolados 
na paisagem (Cullen, 2007). Essas áreas devem existir legalmente, e é por meio delas que 
se deve começar um processo de melhoria e organização ambiental.

Objetivando a restauração de áreas degradadas, plantios com espécies de rápido crescimen-
to, consorciadas com espécies atrativas à fauna dispersora de sementes, podem acelerar 
significativamente o desenvolvimento de um sub-bosque de espécies nativas, favorecendo e 
catalisando um processo de sucessão necessário à recuperação da biodiversidade nas áreas 
de preservação permanentes e nas áreas de reserva legal (s-p).

Ainda de acordo com Cullen (2007), programar corredores entre os fragmentos 
de floresta para promover fluxo gênico das espécies de fauna e flora, mantendo sua in-
tegridade ecológica; oferecer aos proprietários de terras a oportunidade de se adequar 
ambientalmente, através do reflorestamento, com espécies nativas, das áreas de prote-
ção e preservação ambiental de suas propriedades rurais; desenvolver novas técnicas 
de restauração florestal de menor custo e mais adaptada à realidade local tornou-se 
aspecto importante nos projetos de recuperação de áreas de APP e de RL no pontal 
do Paranapanema. Modelo semelhante foi projetado neste trabalho para o município 
de Engenheiro Coelho.

Na figura 6 encontra-se a indicação para a localização mais adequada do plantio 
da RL no município de Engenheiro Coelho, São Paulo. A cor escura é indicativa da 
área ideal para a localização da RL, sendo que as tonalidades em cinza podem ser vistas 
como áreas bastante adequadas. A área marcada pelo cinza claro já entra no parâmetro 
de restrição para a localização da RL e a parte em destaque escuro é a mais restritiva, 
pois a proximidade com as áreas urbanas e industriais são os fatores mais restringíveis 
nessas áreas, além da proximidade das rodovias e estradas. 

As microbacias do Córrego dos Correias e do Mato Dentro são as mais indi-
cadas para  receber por parte das autoridades ambientais auxílio na recuperação dos 
locais com passivos de cobertura vegetal, pois são nelas que se encontram o maior 
número de nascentes e cursos d’águas, bem como o terreno se mostra mais ondulado, 
mas suscetível a erosão. Porém, todos os proprietários, através deste levantamento, 
poderão planejar o local de plantio da RL em sua propriedade. Foram calculadas as 
áreas em hectares para que cada um tenha a informação correta do que precisam recu-
perar, sendo que a escolha para cultivo deve obedecer à realidade local e as orientações 
sugeridas neste estudo. 
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Figura 6: Potencial de adequação para reserva legal

Conclusões

A partir dos levantamentos realizados neste trabalho pode se chegar às seguin-
tes conclusões:

O município de Engenheiro Coelho possui 11.037,6ha de área e destes 1. 
1.099,72ha deveria ser área de APP; o que representa 9,96% da área total;
Dos 1.099,72ha de APP que deveria existir por lei, 246,09ha apresenta mata. 2. 
Isso corresponde a 22,38% do que deveria existir;
Em relação aos 9,96% da área de APP, as áreas com passivos da cobertura flo-3. 
restal atingem 7,73%, ou seja, 2,23% existem de forma adequada; 
As áreas com passivos de cobertura florestal para a RL no município chegam a 4. 
15,59% e estão localizadas por todas as propriedades;
Das 2.207,52ha5.  de área de RL, o município possui 487,2ha. Isso corresponde 
a 4,41% dos 20% estabelecido na lei, mesmo já considerando a concessão legal 
para as propriedades menores que 30ha. 
Os locais mais indicados para plantio de RL no município estão condicionados 6. 
aos fatores físicos, principalmente à declividade e números de nascentes;
As microbacias do Córrego dos Correias e Mato Dentro devem receber maior 7. 
incentivo para recuperar suas áreas ambientais, pois nelas foram localizados os 
espaços mais adequados para o plantio da RL.
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Dessa forma, os programas e políticas de implantação da APP e da adequação da 
RL devem buscar, além de um maior controle e punição daqueles que não respeitam a le-
gislação, a integração com outras medidas, como programas de educação para o produtor 
rural, com enfoque nos princípios da agroecologia e no retorno econômico que o manejo 
adequado dessas áreas poderá trazer. 

Por fim, diante dos levantamentos realizados, espera-se que outros trabalhos sur-
jam em consequência deste, e possam viabilizar parcerias entre o poder público muni-
cipal, estadual, federal, instituições privadas e a comunidade local, possibilitando ações 
concretas para a adequação das áreas de preservação permanente e reserva legal em todo 
o município de Engenheiro Coelho, São Paulo. 

Referências Bibliográficas

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Disponível: <http://www.ana.gov.br/>. Acessado em 10 de junho 
de 2007. 

BRASIL. Decreto nº 23.793, dispõe sobre as matas nativas alterado pela Lei no 4.771, de 15 de setembro de 
1965. Código Florestal, 1934.

______. Lei no 4.771, de 15/09/65, alterada pela Lei no 7.803, de 08/08/93. Art. 2o. Código Florestal, 
1965a.

           ______. Lei no 4.771, de 15/09/65, alterada pela Lei no 7.803, de 08/08/93. Art. 2o. Parágrafo Único. Código 
Florestal, 1965b.

CAMARGO, A. L. B. Desenvolvimento sustentável: dimensões e desafios. 2ª edição.  Campinas: Papirus, 
2003. p. 16, 21, 24.

CAPRA, F.. Alfabetização Ecológica: o desafio para a educação do século 21. In: FIQUEIRO, A. Meio am-
biente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante, 2003, p. 19. 

CONTAR, A. Meio ambiente: dos delitos e das penas: doutrina, legislação e jurisprudência. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2004, p. 2, 8. 

CULLEN JR., L. Corredores agroflorestais (Restauração de Áreas de Reserva Legal e Ilhas de Bio-
diversidade). Disponível em: <http://www.ipe.org.br/index_home.asp>. Acessado em 20 de se-
tembro de 2007.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Localização e demografia do muni-
cípio de Engenheiro Coelho, São Paulo. Brasília, 2004. 

LOPES, S. O que é reserva Legal? Disponível em: <http://www.iamazonica.org.br>. Acessado em 20 de 
fevereiro de 2008.

MOLIN, P. G. Estabelecimento de reserva legal usando ferramentas de SIG. Trabalho de iniciação 
científica PIBIC – CNPq. Piracicaba: ESALQ, 2006, p. 40. 


