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Introdução: Mudanças no uso e ocupação do solo representam um importante impacto
antrópico sobre a qualidade de habitats e a diversidade biológica. Assim a importância da conservação
de áreas florestadas para a manutenção e preservação de recursos hídricos é um importante tema na
atualidade e pode ser demonstrado com a existência das Áreas de Preservação Permanente, protegidas
pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012).
Objetivo: esse trabalho teve como principal objetivo verificar se as Áreas de Preservação
Permanente na microbacia Córrego da Vargem situada no município de São Roque estão de acordo com
a legislação.
Materiais e métodos: O estudo foi realizado na Microbacia Córrego da Vargem no município de
São Roque. O mapeamento do uso e cobertura do solo foi feito com base em imagens Rapideye com
resolução 5 m, do ano de 2013, utilizando-se o programa ArcGIS. As APPs foram delimitadas com base
no mapa de rede hidrográfica. Foram considerados os valores de distância de 30 m em torno de rios e
50 m em torno de nascentes.
Resultado e Discussão: Por meio da análise dos dados, a estrutura da paisagem, apresentou-se
predominantemente florestal, com 930,50 ha no valor total, sendo também expressivo quanto a sua
presença nas Áreas de Preservação Permanente, que foi em cerca de 208,70 há. Enquanto a presença de
áreas urbanas dispõe menos de 170 ha nas duas escalas, total e APP, pelo fato da cidade de São Roque
possuir população inferior a 80 mil habitantes.
Conclusão: concluiu-se que a cobertura da área de estudo é predominantemente florestal, com
cerca de 78,88% da área total e 83,29% nas APPs. As APPs tiveram predomínio de cobertura florestal,
mostrando eficiência e cumprindo com seu objetivo de proteção dos recursos hídricos.

