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Trabalho do módulo 2 (Meio Ambiente): Projeto de adequação ambiental  

 

1. Contextualização 

 Os alunos do seu grupo, agora já formados como engenheiros agrônomos pela ESALQ, 

montaram uma empresa de consultoria, com expectativa de atuação em todo o Brasil. No primeiro 

trabalho que conseguiram, a empresa de vocês foi contratada para preparar um projeto de 

adequação ambiental de uma propriedade agrícola. O proprietário da fazenda precisa se adequar à 

Lei de Proteção à Vegetação Nativa (Lei 12.651 de 2012), devendo-se então a elaboração de um 

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA) junto ao Programa de 

Regularização Ambiental (PRA). O grupo deverá realizar o diagnóstico do passivo ambiental de 

uma propriedade agrícola (o mesmo mapa já utilizado para a realização do trabalho de silvicultura – 

módulo 1 da disciplina). Com base no mapa e nos materiais de apoio oferecidos na webpage da 

disciplina, o grupo deverá preencher as tabelas abaixo e entregá-las como resultado do exercício.  

 

Tabela 1: Diagnóstico do passivo ambiental em Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Área da propriedade em módulos fiscais:  

Situação 

geradora  

de APP 

Número de 

situações 

encontradas 

Delimitação da 

APP 

Delimitação da APP 

a ser recuperada 

(sem adesão ao PRA) 

Delimitação da APP a 

ser recuperada     

(com adesão ao PRA) 

Ex: Nascente 

perene  

Ex: 5 nascentes Ex: Raio de 50 

metros no entorno 

da nascente 

Ex: Raio de 50 metros no 

entorno da nascente 

Ex: Raio de 15 metros no 

entorno da nascente 

     

     

     

     

     

 

Tabela 2: Diagnóstico do déficit de RL  

Quadro resumo Área ha 
% da 

área total 

Área total da propriedade   

Reserva Legal (RL) necessária para essa região do Brasil   

Áreas disponíveis na propriedade para o cômputo da Reserva Legal   

Déficit de Reserva Legal da propriedade   

 

Caso haja déficit de RL em sua propriedade, apresentar a estratégia (ex. recomposição na própria 

propriedade ou alguma forma de compensação fora da propriedade) a ser  adotada para suprir esse 

déficit, justifique sua escolha diante do contexto produtivo e ambiental em que a propriedade se 

encontra e apresente amparo legal dessa estratégia (copiar o trecho da Lei de Proteção à Vegetação 

Nativa que expressa a autorização de uso dessa estratégia). 


