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RESUMO 

 

A presente dissertação buscou aplicar os métodos de análise ambiental 

integrada dentro de uma visão geoecossistêmica, utilizando os Sistemas de 

Informações Geográficas para apoiar a elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal de Itaobim – MG (2006), elaborado pela Prefeitura 

Municipal sob assessoria do Instituto de Desenvolvimento Municipal – IDM, 

apoiador financeiro deste trabalho. Objetivou estabelecer um plano integrado que 

contemple, não só os aspectos de cunho ambiental, territorial e espacial, mas 

também de dinâmica comunitária de Itaobim e sua relação com as questões dos 

meios abióticos e bióticos. 

 

Itaobim é um município localizado a 604 Km a nordeste de Belo Horizonte, 

no Médio Vale do Rio Jequitinhonha. Está inserido em uma região que apresenta 

diversos conflitos de ordem sócio econômica oriundos de problemas ambientais 

inerentes ao Vale do Jequitinhonha, principalmente à temática recurso hídrico e 

sua escassa disponibilidade.  

 

O Plano Diretor, elaborado pela Prefeitura Municipal em 2005/2006 buscou 

respeitar os princípios do Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001) quando 

das condicionantes da ocupação do território, de forma ambientalmente 

equilibrada, definindo os usos adequados da propriedade do solo municipal, para 

que ele cumpra sua função social e propicie o uso e a identidade característicos 

do lugar.  

 

Foram realizadas análises dos meios abióticos e bióticos, da leitura 

comunitária e das principais leis ambientais federais e estaduais que atuam sobre 

o território de Itaobim. Estas análises subsidiaram a elaboração de cartas 

temáticas e cartas síntese. O Macro-Zoneamento Ambiental Integrado é o produto 

cartográfico principal, resultado da integração das temáticas analisadas a partir da 

manipulação dos Sistemas de Informações Geográficas. O mesmo deverá, 

juntamente com as diretrizes recomendadas, orientar o poder público municipal 
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na gestão ambiental sustentável de seu território, visando uma melhor qualidade 

de vida de seus habitantes.  
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ABSTRACT 

 

The present work tried to apply the methodology of integrated 

environmental analysis through a geoecosystemic point of view, using the 

Geographic Information Systems - GIS to support the elaboration of Itaobim Public 

Administration Development Urban Planning which was elaborated by Itaobim 

Public Administration and was advised by the Instituto de Desenvolvimento 

Municipal – IDM. This work was financial supported by IDM. The present work 

aimed to discuss an integrated plan that gives, not only the environmental spacial 

and territorial configuration, but also Itaobim citizen dynamics and its relationship 

with the abiotic and biotic environment. 

 

Itaobim municipality, located at Middle Valley of Jequitinhonha River, is 604 

Kilometres far from Belo Horizonte city.  Itaobim is situated in a region that has 

many socioeconomic conflicts derived from environmental problems that are 

inherent or Jequitinhonha Valley, mainly because of hydric resources and their 

lack.  

 

The Urban Planning, elaborated by Itaobim Public Administration in 

2005/2006, looked for fulfilling the “Estatuto da Cidade” principles (Federal Law 

10.257/2001) according to the territory tenure rules which define the proper use of 

municipality land in order to fulfill its social performance and keep the municipality 

identity alive. 

 

This work analysis the abiotic and biotic environments, the local community 

and the main Federal and State environmental laws which are applied to Itaobim 

territory. These analysis aided the elaboration of the thematic and the synthesis 

maps. The Integrated Environmental Macro-Zoning is the main cartographic 

product. It is the result of the integrated subjects analysed starting from the GIS. 

This main cartographic product and also the recomendations proposed will orient 
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the Public Administration to manage the environmental sustainable of its territory 

and to look at a better quality of life of its inhabitants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente a superfície terrestre sofre constantes alterações em suas 

características bióticas e abióticas. Este fato deve-se, em parte, ao 

comportamento do homem frente às necessidades de explotação dos recursos 

naturais para sua própria sobrevivência, ocupando lugar no espaço geográfico e 

modificando-o em função de suas atividades econômicas. O assentamento destas 

atividades sobre o sítio natural resulta no uso e ocupação do território onde, a 

ausência de um plano de organização espacial e funcional deste território, gera 

riscos e impactos ambientais. 

 

É na esfera municipal onde são concebidos os modos de operação desta 

dinâmica territorial. Neste caso, cabe aos gestores públicos, juntamente com a 

população local, a definição das funções que o território irá exercer enquanto 

base de sustento da economia local e organizá-lo espacialmente e 

funcionalmente em prol do desenvolvimento sustentável. Torna-se necessário 

trabalhar-se para a implantação de um processo de ordenamento territorial, a 

partir de uma visão ambiental integrada.  

 

Estas necessidades começaram a ser discutidas a um nível municipal a 

partir do surgimento, em 2001, de um instrumento legal de orientação ao 

planejamento e gestão territorial no Brasil. Baseado no artigo 182 da Constituição 

Brasileira de 1988, o Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257/2001, passa a 

apresentar o planejamento urbano com uma conotação de desenvolvimento 

sustentável. Em seu artigo 2º, esta mesma Lei define como objetivo da política 

urbana a ordenação do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade rural mediante, segundo o inciso I, à garantia ao direito a cidades 

sustentáveis. Em seu inciso VI, a política urbana deverá trabalhar no sentido de 

que a ordenação e controle do uso do solo tenham o objetivo de evitar a poluição 

e a degradação do ambiente. Ainda no artigo 2º, o inciso XII enfatiza a proteção, 

preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio 
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cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico como diretriz da política 

urbana (BRASIL, 2001).  

 

Esta mesma política urbana possui instrumentos que são condicionantes à 

abrangência ambiental, destacando-se o disciplinamento do parcelamento, do uso 

e da ocupação do solo e o zoneamento ambiental como orientador da dinâmica 

territorial em termos de organização espacial do uso dos recursos naturais. 

 

Um dos principais instrumentos da política urbana é o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal, sendo parte integrante do planejamento municipal, 

visando a definição de diretrizes e prioridades que venham de encontro ao 

conceito de desenvolvimento sustentável.  

 

Desta forma, o Plano Diretor passa a ser a base para o ordenamento do 

uso e ocupação do solo, bem como da criação de diretrizes de desenvolvimento 

ambiental sustentável, considerando todo o território municipal. Dentro deste 

processo, o meio ambiente torna-se alvo de preocupação para as administrações 

municipais quando da política urbana e da elaboração de seus Planos Diretores.  

 

O município, de acordo com o Estatuo da Cidade, deverá englobar, durante 

o processo de elaboração, implantação e gestão do Plano Diretor, todo o território 

municipal, onde o ambiente (meios abiótico e biótico) assumirá um papel 

indispensável na concepção das políticas ambientais locais. A partir de então, um 

planejamento ambiental integrado passa a fazer parte do processo de elaboração 

de um Plano Diretor, pois está baseado na realização de estudos temáticos 

dentro da esfera ambiental, de modo a se conhecer as potencialidades e 

limitações que o ambiente impõe sobre a explotação dos recursos naturais e, 

assim, estabelecer um ordenamento das atividades do homem sobre o território 

municipal. 

 

Como o Plano Diretor atinge a esfera municipal, é importante que a 

população local esteja ciente das necessidades que sua cidade possui, pois, além 
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de serem os agentes diretos na alteração do ambiente, são diretamente 

interessados na conservação dos recursos que explotam da terra. Desta forma, a 

população deverá participar ativamente do processo de planejamento urbano, no 

caso o planejamento dos aspectos ambientais, para buscar a otimização do uso 

dos recursos naturais. 

 

Dentro deste processo de planejamento, torna-se necessário, levantar 

dados acerca dos atributos abióticos do ambiente, como clima, geologia, 

geomorfologia, solos, rede de drenagem e dos seus atributos biodinâmicos, tal 

como cobertura vegetal e uso do solo (BOTELHO, 1999). 

 

O estudo da interação entre estes atributos, incluindo o homem, compõem 

o conceito de análise ambiental integrada. Este estudo deve sempre contemplar 

elementos da litosfera, biosfera, atmosfera e hidrosfera, onde cada um exerce 

uma influência na dinâmica ambiental, no uso do solo e nas questões de cunho 

sócio econômicas, fechando-se num círculo de interdependência (KOHLER, 

VITORINO & MORAES, 2006). 

 

É de fundamental importância que todas estas análises estejam 

representadas espacialmente, pois os eventos se dão dentro de um limite, mesmo 

que político, em um espaço geográfico. A distribuição espacial dos fenômenos 

ocorrentes dentro de um território municipal irá apresentar uma noção de 

proporção destes eventos e poderá representar a dinâmica existente.  

 

Neste caso, os Sistemas de Informações Geográficas (GIS – Geographic 

Information System) vêm se apresentando como uma importante ferramenta na 

integração das diferentes áreas do conhecimento, principalmente para os estudos 

ambientais. O apoio das tecnologias existentes (GIS), poderá propor uma nova 

dinâmica de uso e ocupação do solo.  

  

A presente dissertação buscou aplicar os métodos de análise ambiental 

integrada sobre o GIS para apoiar a elaboração do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Municipal de Itaobim-MG (2006), no estabelecimento de um 
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plano integrado que contemple, não só os aspectos de cunho ambiental, territorial 

e espacial, mas também de dinâmica comunitária e sua relação com as questões 

dos meios abióticos e bióticos. Este Plano Diretor foi elaborado pela Prefeitura 

Municipal de Itaobim sob assessoria técnica do Instituto de Desenvolvimento 

Municipal – IDM. O Professor Dr. Heinz Charles Kohler, orientador da presente 

dissertação, orientou e coordenou também a análise do ambiente em Itaobim, 

desenvolvendo, juntamente com Christian Jardim Vitorino (autor da presente 

dissertação) e Marcelo Francisco Moraes (estagiário) metodologia própria de 

trabalho, baseada nos conceitos de análise integrada do ambiente a partir de uma 

visão geoecossistêmica. Foram, portanto, integrantes da equipe do IDM na 

assessoria prestada ao Município de Itaobim. Participou, também, da equipe de 

trabalho, a Geógrafa Lílian Márcia Domingues no apoio de campo e elaboração 

do relatório constante do referido Plano. O IDM foi o apoiador financeiro do 

projeto em que disponibilizou recursos para a reprodução de todo o material 

utilizado e para as atividades de campo (diárias e transporte). 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral desta dissertação é apresentar um estudo ambiental 

integrado do território municipal de Itaobim – MG, de forma a contribuir para o 

planejamento e gerenciamento de seu espaço geográfico.  Irá, também servir de 

apoio às ações gerenciais que irão compor as diretrizes propostas para o Plano 

Diretor Municipal, elaborado pela Prefeitura Municipal e assessorado pelo IDM. 

 

Irá contemplar a função ambiental do Plano Diretor de ordenação e controle 

do espaço (uso do solo), para minimizar a poluição e degradação, aumentando a 

qualidade de vida do Município.  

 

Por fim, irá propor recomendações e diretrizes de proteção, preservação e 

recuperação do ambiente natural segundo proposta de um Macro-Zoneamento 

Ambiental Integrado. 
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A fim de se alcançar o maior objetivo, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

- Analisar as questões relativas ao ambiente local a partir da leitura 

comunitária, através da participação de audiências públicas e reuniões 

setoriais;  

- levantar informações sobre os aspectos bióticos e abióticos do território 

municipal através de dados primários (campo) e secundários existentes na 

área de estudo, a fim de apoiar a análise integrada do ambiente a partir do 

conhecimento de sua dinâmica; 

- digitalizar os dados coletados, de modo a formar um banco de dados, para 

apoiar a leitura de todo o território e localizar os eventos da dinâmica 

ambiental dentro do mesmo, gerando cartografias temáticas; 

- realizar, através do GIS a integração dos dados coletados e digitalizados 

de modo a verificar as potencialidades e restrições de uso e ocupação do 

solo, visando o estabelecimento de um Macro-Zoneamento Ambiental 

Integrado, representado por um mapa síntese; 

- apontar diretrizes baseadas em todas as análises integradas realizadas, 

que irão compor o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Itaobim 

– MG (2006).  

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Deparamos hoje, no Brasil, com transformações na dinâmica territorial em 

diversas escalas geográficas. Estas mudanças são responsáveis pelo crescente 

processo de desorganização do espaço geográfico brasileiro enquanto 

distribuição das atividades antrópicas sobre a superfície.  
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Nesta direção, a leitura do território, enquanto sistema dinâmico e base de 

sustentação aos processos de interferência humana, é de fundamental 

importância para o conhecimento atual das dimensões das questões ambientais e 

os impactos gerados sobre a superfície. Desta forma, contribuir-se-á para a busca 

de soluções viáveis à organização espacial do território e assim, estabelecer um 

processo de desenvolvimento sustentável eficiente (EGLER, 2001).  

 

Itaobim é um município que está localizado no Médio Vale do 

Jequitinhonha apresentando diversos conflitos de origem sócio econômica 

oriundos de problemas ambientais inerentes àquela região.  

 

O projeto do Ministério do Planejamento e Orçamento (BRASIL, 1997a), 

executado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, aponta as 

restrições hídricas e as secas periódicas do Vale do Jequitinhonha como agentes 

relevantes para o baixo desempenho da agropecuária na bacia, atividade que 

ainda responde por 30% do PIB de todo o Vale. Com mais de dois terços da 

população vivendo na zona rural, ela tem sido caracterizada em vários estudos 

como região deprimida, onde os índices de pobreza, miséria, desnutrição, 

mortalidade, analfabetismo, desemprego e infra-estrutura sócio-econômica se 

compara aos do continente africano. Este fato é a principal causa do êxodo rural e 

a redução do índice demográfico persistente na região. 

 

Itaobim encaixa-se perfeitamente neste quadro geral do Vale do 

Jequitinhonha uma vez que grande parte de sua população vive em intensa 

miséria, onde a temática recurso hídrico e sua escassa disponibilidade é a 

principal discussão estabelecida em nível da política pública local. A distribuição 

das atividades econômicas em seu território é condicionada à presença ou não de 

água e, aliado a uma conjuntura histórica de uma organização política e 

institucional fragilizada, fazem com que o cenário sócio econômico se torne 

conflituoso, gerando o quadro de pobreza.  

 

Este cenário de escassez hídrica é contraditório em termos de 

visualização, pois Itaobim, localizado no Médio Vale do Jequitinhonha, é cortado 
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pelo maior rio da região com uma vazão suficiente para abastecer intensamente 

toda a população do município. Este cenário induz a conclusões que coloquem a 

região como alvo de políticas públicas direcionadas à interesses de grupos sem 

representatividade, deixando a população realmente necessitada à margem de 

projetos e programas que busquem a solução efetiva destes impasses.   

  

Apesar de haver alguns estudos sobre o Vale do Jequitinhonha, poucos 

deles inserem a temática ambiental como fator importante na geração dos 

conflitos sócio-econômicos da região.  

 

Um destes estudos é o de CARNEIRO, et al (2004) que realizou análises 

de variáveis ambientais, agrícolas e tecnológicas no Vale do Jequitinhonha para 

fins de planejamento territorial direcionado à organização do espaço enquanto 

distribuição das atividades rurais. Abordou como fator preponderante a esta 

ocupação a presença de cursos d´água como atrativo ao assentamento humano. 

Ressalta ainda que a divisão do Vale do Jequitinhonha em três sub-regiões (Alto, 

Médio e Baixo Jequitinhonha) não reflete apenas contrastes físicos geográficos, 

mas também pode ser considerada uma divisão sócio econômica. A partir desta 

colocação, pode-se concluir que há uma relação direta das questões de dinâmica 

ambiental com as características sócio econômica de cada sub região. 

 

Outro estudo sobre esta abordagem, realizado pelo Ministério do 

Planejamento e Orçamento (BRASIL, 1997a), constata que em termos de riqueza 

de recursos naturais, o Vale do Jequitinhonha é uma área potencialmente rica. Os 

solos são considerados de boa qualidade e os recursos hídricos suficientes para o 

desenvolvimento de determinadas atividades. Porém, estes recursos são sub-

aproveitados em que a raiz do problema relaciona-se, mais uma vez, com as 

políticas públicas, que tem maior peso nas avaliações do que as considerações 

técnicas. 

 

Portanto, para se gerar um desenvolvimento local, objetivando a busca da 

solução desses impasses, é necessário que se realize um planejamento 

ambiental integrado. Deverá ser utilizada como base para este planejamento as 
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particularidades ambientais, considerando o meio abiótico, o meio biótico e a 

presença do homem. Deverá ser considerado, também, o funcionamento das 

instituições responsáveis como fator indispensável para a implantação e gestão 

de um efetivo processo de planejamento ambiental territorial dentro do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Municipal. 

 

 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

4.1. O Plano Diretor, a Leitura Comunitária e o Caráter Municipalista do 

Planejamento e Gestão Ambiental 

 

A Lei Federal 10.257 de 2001, desde a sua promulgação, vem sendo 

utilizada por governos democráticos e pela sociedade civil como ferramenta para 

renovar práticas de planejamento, seja pela implementação de novos 

instrumentos democráticos e participativos de planejamento, seja por impedir os 

processos de planejamento que não sejam construídos e conduzidos segundo os 

preceitos do Estatuto da Cidade (SANTORO, 2004). Esta mesma lei destaca nas 

suas diretrizes gerais que a gestão municipal democrática é elaborada por meio 

da participação da população e de associações representativas dos mais variados 

segmentos da sociedade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento sustentável. O Estatuto da Cidade 

ainda dedica um capítulo (Capítulo IV) às formas de gestão democrática das 

cidades com ênfase nos mecanismos que garantam o interesse público 

(REZENDE, FREY & BETINI, 2003). 

 

Art.43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, 
os seguintes instrumentos: 

I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal; 

II – debates, audiências e consultas públicas; 

III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, 
estadual e municipal 

IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano (BRASIL, 2001) 
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O inciso II do artigo supracitado (art. 43) faz referência à realização de 

audiências públicas e debates no processo de planejamento municipal visando 

respeitar a vontade, a vocação e os anseios da população local, para um trabalho 

em prol da gestão democrática (BRASIL, 2001).  

 

Além da obrigatoriedade legal, a participação popular em si é de extrema 

importância no processo. A leitura comunitária, ou seja, a percepção que a 

comunidade tem de seu ambiente torna-se uma das bases para a busca da 

gestão pública com a integração governo e sociedade. 

 

Esta percepção comunitária é diferente entre regiões e classes sociais, 

fazendo-se necessário para se conhecer as particularidades culturais, ideológicas, 

sociais e de conflitos de interesses dos envolvidos, tais como, setor público, setor 

privado, a sociedade civil, as organizações e as instituições que atuam em um 

determinado local (SCHNEIDER, 2000). Por isso, o município se torna o principal 

alvo dentro de um processo de planejamento integrado. 

 

CARVALHO (2001) ressalta que o Estatuto da Cidade reafirma os 

princípios básicos estabelecidos pela Constituição Federal, preservando o caráter 

municipalista, a centralidade do Plano Diretor como instrumento básico da política 

urbana e a ênfase na gestão democrática. 

 

O governo municipal é o principal articulador deste processo, tornando-se 

referência política para a população local dentro do planejamento urbano, 

garantindo o caráter municipalista em uma dimensão política e institucional. 

 

Com relação à atitude frente às questões ambientais dentro de um limite 

territorial municipal, atualmente, no Brasil, as instituições municipais ainda não 

participam efetivamente do processo de gestão ambiental pública. Este fato deve-

se às questões ambientais estarem impostas aos instrumentos de controle 
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estadual ou federal, percebidos como um entrave ao desenvolvimento municipal 

(SILVA FILHO, 1999).  

 

CARVALHO (2001) comenta que 

 

tratar politicamente o planejamento urbano é atribuir-lhe a responsabilidade pela 
administração de situações de conflito social, dado que a dinâmica é a disputa 
entre os vários segmentos sociais em torno de interesses e necessidades 
(CARVALHO, 2001). 

 

Para SILVA FILHO (1999), os interesses e necessidades da sociedade são 

regulados pelo poder público local. No entanto, cabe aos governos e à 

mobilização popular promoverem em conjunto uma atitude nova frente aos 

recursos naturais e problemas ambientais (MACHADO, 2003). 

 

SCHNEIDER (2000) ressalta que é preciso trabalhar no sentido de levar 

informações sobre o ambiente a todas as camadas sociais, na expectativa de que 

cada indivíduo seja atingido e participe de uma consciência ecológica na busca da 

reversão do quadro de degradação ambiental atual. Desta forma, a sociedade, 

junto com as administrações públicas municipais, poderão desenvolver um 

modelo de gestão que assegure a preservação e conservação ambiental. 

 

O estabelecimento de uma política ambiental municipal deve traduzir, não 

só o conhecimento técnico, mas também a vontade, a vocação e os anseios da 

população local. Para isso, é necessário que a administração pública ao nível 

municipal esteja trabalhando em perfeita harmonia com o interesse coletivo, 

buscando sempre a estruturação e o fortalecimento de suas instituições no 

cumprimento das políticas públicas estabelecidas.  

 

O município (governo e sociedade) passa, então, a ser a referência na 

construção de um cenário político e institucional atuando sobre a dinâmica 

territorial a fim de estabelecer um sistema de gestão que busque a 

sustentabilidade.  
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 No entanto, sob o aspecto da legislação, definida pela Lei Federal 9.433 de 

1997 que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos, a melhor unidade de 

planejamento e gestão ambiental é a bacia hidrográfica, constituindo-se na 

unidade territorial ideal para a implementação de uma política ambiental (BRASIL, 

1997b). Nela é possível reconhecer e estudar as inter-relações existentes entre os 

diversos elementos da paisagem e os processos que atuam na sua esculturação 

(BOTELHO, 1999). 

 

Porém, a adoção de bacias hidrográficas como unidade de planejamento e 

gestão ambiental, nunca foi consenso no mundo. Alemanha, Dinamarca e 

Bélgica, por exemplo, não adotam estes limites para planejamento, mas sim 

limites político-administrativos. Outros países, tais como França, Espanha, Grécia, 

Reino Unido e Portugal, estudam o ambiente a partir da bacia hidrográfica 

(MENDONÇA, 2006). 

 

Todavia, para a definição de uma política ambiental local é necessário 

considerar o assentamento do homem e seu impacto, não só na bacia 

hidrográfica, mas também em um contexto social e político, definido geralmente 

por limites político-administrativos. O alvo do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Municipal, como o próprio nome diz, é o município onde se opera toda a dinâmica 

estabelecida quando do uso do ambiente nestes limites. 

 

 

4.2.  Análise Integrada do Ambiente como Base para o Planejamento 

Ambiental 

 

 

Para se buscar a definição de uma política ambiental visando a 

sustentabilidade, torna-se necessário conhecer como o homem está assentado 

sobre o ambiente e como ele se comporta, se interage e participa deste ambiente.  
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Para entender melhor esta interação homem-meio ambiente é importante 

perceber, em uma escala planetária, que a Terra possui como característica a 

interdependência das partes, onde é impossível compreender qualquer aspecto 

isolado sem referência à sua função como parte de um conjunto.  

 

CAPRA (1983) considera este conjunto como totalidade integrada, 

caracterizando um sistema, cujas propriedades não podem ser reduzidas às de 

unidades menores. Os sistemas resultam de interações e interdependência de 

suas partes em que, apesar de se conseguir discernir estas partes em unidades 

individuais, a natureza do todo é sempre diferente da mera soma de suas partes.  

 

Neste caso, deve-se encarar a Terra como uma imensa máquina integrada 

funcionando como um sistema, ou um conjunto de componentes ligados por 

fluxos de energia e funcionando como uma unidade (DREW, 2002). 

 

CAPRA (1983) ainda afirma que os sistemas vivos são controlados por 

relações dinâmicas onde sua organização, estrutura e função são estabelecidas 

pelo próprio sistema, fechando-se num círculo de interdependências das unidades 

funcionais. 

 

A partir destas colocações, pode-se transferir esta base conceitual de 

“sistema” para os elementos da natureza (elementos bióticos e abióticos). Estes 

elementos são unidades perfeitamente separáveis enquanto temas isolados, 

porém, na complexidade dos estudos ambientais e espaciais, a integração destes 

temas deve ser considerada no que diz respeito ao estabelecimento de uma 

dinâmica ambiental, ocasionada pelo assentamento das atividades humanas e 

pelos processos meramente naturais, ou seja, endógenos (litosfera) e exógenos 

(biosfera, atmosfera e hidrosfera). 

 

DREW (2002) sugere um esquema para sintetizar as interações dos 

grandes conjuntos do ambiente natural com uma visão biossistêmica (figura 1). 
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Figura 1: Interação e interconexão dos grandes conjuntos do ambiente natural. Fonte: DREW 
(2002) 

 

A abordagem sistêmica para os estudos do ambiente surgiu a partir da 

necessidade de se construir um conhecimento mais conjuntivo, no intuito de 

promover uma análise integrada do espaço geográfico (SARAIVA, 2005). Isto 

serviu para que o russo Vitor B. Sotchava introduzisse o termo “Geossistema” na 

literatura geográfica, a fim de estabelecer uma teorização perfeitamente aplicável 

aos estudos integrados do ambiente. 

 

Geossistemas: a história de uma procura, por Carlos Augusto de Figueiredo 

MONTEIRO, 2000. 

 

Em seu livro “Geossistemas, a história de uma procura” o Professor Carlos 

Augusto de Figueiredo MONTEIRO (2000) faz uma síntese de toda a evolução do 

conceito e do uso dos Geossistemas, aplicados ao planejamento do território com 

um enfoque na integração dos estudos das paisagens culturais e naturais, 

avaliação de impactos ambientais e direcionamentos para ações voltadas para a 
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melhoria da qualidade de vida da população. A seguir é apresentada uma síntese 

desta publicação como referencial teórico-metodológico quando da busca de 

Monteiro pela conceituação dos Geossistemas. 

 

No capítulo 2 do referido livro, numa primeira fase de sua análise entre os 

anos de 1960 e 1967, Monteiro enfatiza preocupações em estar sempre 

relacionando os fatos físicos com os humanos numa alusão à interdependência 

destes fatores no entendimento da dinâmica ambiental. O autor faz uma 

abordagem de correlações onde unidades espaciais, acompanhadas de seus 

atributos, facilita a compreensão das suas inter-relações fazendo emergir os 

problemas fundamentais do todo considerado.  Estabelece, então, uma ligação 

entre o quadro natural e a ocupação humana. As particularidades dos meios 

abióticos e bióticos são determinantes nas diversas formas de ocupação do 

território, onde cada unidade morfoestrutural apresenta tipos distintos de uso do 

solo. 

 
As unidades morfoestruturais (base de caracterização do quadro natural) foram 
colocadas face aos tipos efetivos de ocupação humana, faltando a preocupação 
de soldá-las em unidades mais sintéticas – o que geminará mais adiante quando 
da emergência dos “geossistemas” (MONTEIRO, 2000). 

 

Haveria naquele momento, segundo o autor, uma preocupação frente à 

análise da paisagem (Landschaft), concepção fortemente discutida na escola 

alemã que se formalizava naquilo que se designava de análise “geoecológica”, ou 

até mesmo “ecologia da paisagem” (Landschaftsokologie). 

 

No segundo capítulo, o autor relata as primeiras experiências, realizadas 

entre 1968 e 1977, utilizando-se desta nova visão integrada dos estudos sobre o 

ambiente. Havia ainda, neste período, uma grande ênfase nos estudos da 

paisagem, fazendo-se emergir cadeiras acadêmicas dentro da Geografia, 

abordando tal tema. Na Universidade de São Paulo, Monteiro ministrou a 

disciplina de “Fisiologia da Paisagem”, concebida por Ab´Sáber que, tratando o 

conceito de Geomorfologia, preconizava a caracterização de três níveis na análise 

da paisagem: a compartimentação, ligando-se ao plano horizontal, a estrutura 

superficial, revelando, no plano vertical, a estrutura e a fisiologia da paisagem 
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abrangendo uma visão biológica através da complexidade dos processos 

dinamizadores da paisagem, indicando-se aí a ação antrópica.  

 

 “Fisiologia da Paisagem” visava, portanto, a percepção da “evolução 

integrada da paisagem”. Em 1970 o programa desta disciplina destacou, na 

seleção bibliográfica, o marco inicial, pelo menos no Brasil, da proposta de 

“Paisagem e Geografia Física Global”, artigo de George Bertrand (1968), com 

referência a um novo paradigma que haveria surgido, o Geossistema. A 

repercussão deste artigo, segundo Monteiro, foi enorme em todo o país, pois o 

conceito de Geossistema incluiu na Geografia a temática biológica, porém 

extravasando para os mais diferentes ramos do conhecimento. 

 

A noção compósita, integrada ao geossistema, ali proposta é aceitável, embora o 
triplico potencial ecológico, explotação biológica e ação antrópica, além de pouco 
esclarecer a conjunção, não difere muito daquele outro de abiótico, biótico e 
antrópico (MONTEIRO, 2000). 

 

Monteiro, em seu livro, ainda faz referência a um artigo de Brian Berry de 

1972 que discute as mudanças sobre os sistemas espaciais, numa abordagem 

geográfica direcionada ao planejamento em que incorpora elementos bióticos, a 

partir dos conceitos de “ecossistemas” acrescentando elementos antropogênicos 

dentro de uma visão social e política (tomada de decisões). 

 

Em visita à Moscou, o autor teve contato com a equipe acadêmica de Vitor 

B. Sotchava empenhada nos estudos do Geossistema. Em artigo escrito pelos 

pesquisadores desta equipe, Monteiro percebe que o estudo dos geossistemas é 

bem antigo, pois já se dispunha de um acervo considerável de pesquisas. Este 

fato cairia em contradição com o pioneirismo dado, até então, à Bertrand em 

1968. Porém, a preocupação geossistêmica de ambas as escolas (russa e 

francesa) brotou independentemente de contato entre as duas. Em 1978, 

Bertrand se associou a um pesquisador soviético e publicou o que seria uma 

avaliação crítica entre a conexão das duas escolas. Ficou claro, portanto, que 

Sotchava e sua equipe seriam os pioneiros na discussão sobre os geossistemas.  
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A diferença na concepção dos conceitos de geossistema na Rússia e na 

França, segundo Monteiro, decorre da classificação. Bertrand, no caso, amarrou a 

sua tipologia às ordens taxonômicas do relevo, enquanto Sotchava ligava-se à 

biogeografia. Independente da conotação distinta de ambos autores, passou-se a 

constatar a importância dada aos estudos do meio abiótico (solos, geoquímica, 

relevo, etc) e bióticos (botânica, zoologia), promovendo uma aproximação entre 

os geógrafos e os biólogos. 

 

Fica também muito claro que a modelização dos geossistemas à base de sua 
dinâmica espontânea e antropogênica e do regime natural a elas correspondente 
visa, acima de tudo, promover uma maior interação entre o natural e o humano 
(MONTEIRO, 2000). 

 

No terceiro período da trajetória de procura ao “geossistema” (entre 1978 e 

1989), Monteiro considera como balizador desta fase a sua publicação 

“Derivações Antropogênicas dos Geossistemas Terrestres no Brasil e Alterações 

Climáticas”. Neste trabalho o autor exibe o conceito biológico de “ecossistemas”, 

o conceito geográfico de “geossistemas” e a importância da análise integrada em 

Geografia. Abordando o tema “mudanças climáticas”, esclarece, nesta publicação, 

as vantagens integradoras do geossistema, já que a dinâmica climática não 

poderia ser dissociada das demais esferas componentes do ambiente. Neste 

ínterim, o autor opta por assumir o homem como agente ativo das mudanças na 

natureza. 

 

Conforme comentado anteriormente, Bertrand associado ao colega russo 

Beroutchachivili em 1978 promovem uma apreciação crítica sobre a evolução da 

proposta do “geossistema”. Em publicação, ambos ressaltam que a prática do 

geossistema implica numa reflexão de conjunto, principalmente sobre a inserção 

da natureza na análise social, incluindo definitivamente, o homem nas discussões 

sobre o ambiente.  Em síntese, a perspectiva geossistêmica era nada mais do 

que uma forma de se estabelecer academicamente a prática da análise integrada 

do ambiente, considerando a influência das atividades e cultura do homem na 

dinâmica abiótica e biótica. 
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Em vários trabalhos, sejam acadêmicos ou técnicos, Monteiro passou a 

utilizar como referencial teórico os geosssitemas, bem como as terminologias 

simplificadas de unidades geoecológicas ou paisagem da escola alemã. Em 1981 

o autor realizou um projeto docente, planejado para ser feito com uma equipe de 

alunos (graduação e pós graduação) com o objetivo de elaborar uma Carta de 

Qualidade Ambiental no Estado de São Paulo, correspondente à folha de Ribeirão 

Preto da Carta do Brasil a 1:250.000. A pesquisa foi conduzida ao longo do ano 

de 1981 em que utilizou a abordagem geossistêmica, dentro do paradigma 

estabelecido até então, mostrando-se recompensadora na condução dos fatos e 

interpretações necessárias à elaboração de uma carta de qualidade ambiental. 

Em 1983 iniciou um trabalho na região metropolitana de Salvador na Bahia 

intitulado “Qualidade Ambiental na Bahia – Recôncavo e Regiões Limítrofes”, 

utilizando-se do mesmo referencial teórico-metodológico: o geossistema. No 

roteiro de trabalho tem-se: 

 

(...) o tratamento geossistêmico visa a integração das variáveis “naturais” e 
“antrópicas” (ETAPA ANÁLISE), fundindo “recursos”, “usos” e “problemas” 
configurados (ETAPA INTEGRAÇÃO) em “unidades homogêneas” assumindo um 
papel primordial na estrutura espacial (ETAPA SÍNTESE) que conduz ao 
esclarecimento do estado real da qualidade do ambiente (ETAPA APLICAÇÃO DO 
“DIAGNÓSTICO”) (MONTERIO, 2001). 

 
 
 

Com isto, o autor assinala a importância da percepção do “geossistema” na 

análise integrada em Geografia e a sua aplicação no estudo da qualidade 

ambiental. Assim, reforça a idéia da busca da interdisciplinaridade nos estudos 

geográficos.   

 

Ainda no livro, Monteiro analisa, também, o trabalho de Leser (1986) em 

que o biólogo suíço constata uma certa distância na abordagem dos sistemas 

bióticos e abióticos, resultando em uma divergência conceitual entre geossistema 

e geoecossistema. Leser propõe uma modelização para representar os 

componentes bióticos e abióticos em uma visão geoecossistêmica, apresentando 

o “ecossistema” como fator indispensável nos estudos integrados do ambiente. 

Dentro deste modelo, o biólogo insere a conceituação de compartimentação, no 

sentido de elementos ou variáveis (flora e fauna) e “sub-sistemas”. Monteiro ainda 
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faz referência aos espanhóis Lopez & Lopez que, no mesmo ano, discutem a 

definição da paisagem como unidade morfológico-funcional. Inserem no contexto 

desta paisagem “fatores e fenômenos, conduzidos basicamente sob um ´poder 

governante`, em um determinado contexto espacial temporal”, ou seja, as 

unidades de paisagem, num determinado espaço e tempo, são condicionadas 

pelo funcionamento dos seus elementos e governados por uma liderança, 

atribuindo às forças antropogênicas a decisão na elaboração destas paisagens. O 

geógrafo alemão Gunther Haase, também citado no livro, ao discutir a 

classificação das paisagens, aproxima-se da escola russa ressaltando que é 

importante considerar as suas propriedades potenciais equilibrando a realidade 

sócio-econômica com as condições geo e bioecológicas, para o processo de 

reprodução social.  

 

Monteiro, então, percebe que a análise recai sobre as relações dos 

elementos bióticos e abióticos e que a atividade humana, apesar de social, não 

deixa de ser biótica. Entretanto, a variável antropogênica, para o autor, era muito 

pouco praticada dentro da visão biológica. Mesmo com a emergência do conceito 

do “geossistema”, não se conseguiu chegar ao consenso para a adoção do 

esperado paradigma mais válido para a perseguida integração. 

 

Também em 1986, a Geógrafa belga Monique van Rijn, citada por Monteiro 

em seu relato, distingue uma importante dualidade. De um lado os estudos 

visando a manutenção, proteção e conservação da paisagem objetivando uma 

preocupação no equilíbrio da dinâmica do ambiente. Do outro lado, objetivou 

discutir o monitoramento das paisagens para fins de planejamento territorial. 

Neste caso incluiu, além das variáveis naturais, os fatores econômicos, sociais e 

culturais presentes como agentes em qualquer espaço ocupado. O homem então 

é considerado como qualquer outro elemento ou fator integrante do “sistema 

paisagem”, desempenhando um papel ativo. 

 

Monteiro sintetiza o avanço na inclusão do homem, até então tida como 

discreta nos estudos da paisagem. 
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(...) a meu ver, que enquanto a ação do clima, relevo (ar e solos) assim como os 
recursos bióticos caracterizam as unidades superiores nos espaços, em escala 
média, em áreas mais restritas cumpre investigar sobretudo os impedimentos, 
inadequações e conflitos entre as forças naturais a utilização e ações antrópicas. 
Isto significa ressaltar as interdependências que interconectam a organização 
sistêmica (MONTEIRO, 2000). 

 
 

Chegando ao fim destas discussões em seu livro, Monteiro conclui que não 

há uma firmação do conceito de “geossistema” como um paradigma para a 

Geografia. A formulação deste conceito continua abstrata e irreal sem que haja 

um consenso e disputando lugar com vários outros congêneres tais como 

geoecossistema, ecossistema, paisagem, unidade espacial, outros.  

 

Fica claro que Monteiro, em seu relato, não aceita a idéia de se fechar, em 

uma definição ou paradigma, conforme interpretação de Kuhn, o conceito de 

geossistema como única forma de se nortear metodologicamente os estudos 

integrados do meio ambiente. Prefere concordar com as interpretações de 

Feyerabend-Lakatos segundo qual a ciência deve ter um processo de evolução 

permanente, nunca se esgotando.  

 

Monteiro perseguiu insistentemente o geossistema ou geoecossistema ou 

unidade espacial ou paisagem, preocupando-se em relacionar os fenômenos 

atmosféricos, aos geomorfológicos, biogeográficos e, sobretudo à atividade 

humana. O homem não só interfere fisicamente na superfície terrestre, mas 

também tem o poder de tomar decisões e de estabelecer regras nos bastidores 

das políticas estabelecidas quando do uso da terra. 

 

No decorrer dos 30 anos de sua carreira Monteiro vivenciou discussões 

sobre o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de um referencial teórico para se 

chegar a um ponto ótimo de análise da superfície terrestre visando o 

planejamento territorial. Percebeu que a natureza por si só é capaz de 

estabelecer uma dinâmica única onde os fatores meramente bióticos e abióticos 

se interagem dentro de um sistema. Entretanto, o autor teve a maestria de incluir 

o homem e suas atividades no campo biológico, que é o agente ativo no processo 

de interferências sobre a paisagem.  
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O Geoecossistema 

 

KOHLER (2003) refere-se aos estudos integrados do ambiente a partir da 

visão estabelecida pela escola alemã, ou seja, os estudos Geoecológicos. Faz 

analogia com as artes cênicas em que a “Geografia forneceria o script de um ato 

da peça do teatro global, representada no espaço (geosfera) e em determinado 

momento (tempo) pelo homem”. Assim, pode-se determinar que a Geosfera é o 

palco de todas as atividades do homem em diferentes cenários espaço-temporais. 

 

Em artigo (inédito) KOHLER, VITORINO & MORAES (2006) ressaltam que 

os estudos do Geoecossistema, conceito também oriundo da escola alemã, é a 

melhor forma para representar a integração das variáveis abióticas e bióticas, 

incluindo a importância que o homem tem nas alterações da superfície terrestre. 

Insere, portanto, a dinâmica e o funcionamento do ambiente e sua interseção, a 

partir desta visão representada pela figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Integração e dinâmica geoecossistêmica. Fonte: Kohler, Vitorino & Moraes (2006) 

 

Campo da Geosfera na visão Geoecossitêmica 

T 

T Tempo 
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Para sintetizar esta integração dos estudos sobre o meio ambiente, Harmut 

Leser em 1984 propõe uma modelização do Geoecossitema, modificada por 

KOHLER, VITORINO & MORAES (2006) apresentada na figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: modelização do conceito do Geoecossistema; inter-relação e interdependência das 
variáveis do ambiente. Fonte: Leser (1984) in Finke (1996), modificado por Kohler, Vitorino & 
Moraes (2006). 

 

 Um exemplo, dentro desta visão de integração ambiental, é o “Mapa do 

Meio Ambiente e sua Dinâmica” do Município de Itaúna-MG, elaborado sob 

coordenação dos Professores Doutores Oswaldo Bueno Amorim Filho e Heinz 

Charles Kohler (KOHLER & AMORIM, 1981), apresentado pelo Instituto de 

Geociências Aplicadas – IGA em 1981. O trabalho utilizou a metodologia do 

professor André Jornaux adaptado à realidade local. O mapa apresenta um 

RREEAALLIIDDAADDEE  SSÓÓCCIIOO--  
EECCOONNÔÔMMIICCAA,,  PPOOLLÍÍTTIICCAA  EE  

CCUULLTTUURRAALL  

Fonte: Lese (1984) in Fink (1996) 
Modificado por Kohler, Vitorino & Moraes 

(2006) 
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estudo integrado do ambiente do território municipal de Itaúna, enfatizando as 

temáticas ambientais (litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera, incluindo o 

homem) e a dinâmica territorial, ou seja, como o ambiente se comporta perante a 

presença do homem, como ele reage às interferências gerando degradação da 

superfície, poluição da água e do ar. 

 

Geossistemas (escolas russa e francesa) e Geoecossistemas (escola 

alemã) são formas de se expressar a mesma abordagem metodológica nos 

estudos do meio ambiente. Todos estes termos referem-se à importância, em um 

estudo ambiental, de se considerar as temáticas bióticas e abióticas como 

unidades isoladas da geosfera, ou superfície terrestre, ou paisagem terrestre, que 

se interagem, estabelecendo uma dinâmica única. Desta forma, estas temáticas 

se correlacionam em processo único de funcionamento onde a exclusão de uma 

peça irá comprometer o funcionamento de todo o sistema, tornando-o de difícil 

interpretação. Nada mais é do que representar, dentro de uma linguagem 

científica, os estudos integrados do meio ambiente. 

 

Porém, o conceito de “Geoecossistema” é o mais adequado para alicerçar 

qualquer metodologia no sentido dos estudos integrados do ambiente.  É a 

integração dos processos físicos, químicos e biológicos que atuam em um 

determinado espaço da geosfera em um certo intervalo de tempo (KOHLER, 

VITORINO & MORAES 2006), incluindo o ecossistema e sua dinâmica espaço-

temporal. Com isso, pode-se obter um panorama mais preciso de toda dinâmica 

ambiental com vistas ao estabelecimento de ações que venham corrigir e prevenir 

processos oriundos do mau uso dos recursos ambientais pelo homem, ou mesmo 

na minimização da ocorrência de impactos decorrentes de riscos potenciais da 

própria natureza. 

 

Portanto, a delimitação, análise e justaposição das unidades territoriais ou 

da paisagem aliados à temática sócio econômica sintetizam a análise integrada 

do ambiente correlacionando variáveis sócio-ambientais, na busca da 
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organização espacial dos diversos usos sobre a superfície terrestre e, desta 

forma, estabelecendo um planejamento integrado com vistas ao desenvolvimento 

sustentável. 

 

A partir desta visão ter-se-á base para a imposição de um sistema de 

gestão territorial a ser adotado pelo poder público e, assim, aplicado ao benefício 

social.  

 

Integrar aspectos e variáveis ambientais e sócio-econômicas na 

conceituação e na realização de ações de desenvolvimento passa, portanto, a ser 

a tônica de discursos e de experiências de representações políticas da sociedade 

(ALMEIDA & BIANCHINI, 2001). 

 

 

4.3.  O Planejamento Ambiental e o Uso do GIS na Busca do Ordenamento 

Territorial 

 

 

Para que o poder público municipal estabeleça uma política ambiental 

voltada para as questões sociais é necessário o entendimento profundo dos 

conceitos de sistema ambiental e de integração. Percebendo-se a importância dos 

estudos integrados do ambiente (considerando o homem) sobre um sítio natural 

cujo limite é definido por traçados de ordem política, pode-se obter sucesso no 

estabelecimento de um planejamento ambiental como instrumento do 

planejamento urbano no processo de elaboração de Planos Diretores Municipais.  

 

 FRANCO (2001) apresenta o planejamento ambiental  
 

 
no último quarto do século XX surge uma nova modalidade de planejamento 
orientada para as intervenções humanas dentro da capacidade de suporte dos 
ecossistemas. A esse planejamento deu-se o nome de Planejamento Ambiental 
(FRANCO, 2001) 
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A idéia de planejamento ambiental surge no intuito de promover a 

organização espacial das atividades do homem, respeitando-se a capacidade de 

recuperação e de suporte que o ambiente possui. Dentro de uma administração 

pública municipal este planejamento deverá apresentar um caráter político e 

social, em que as tomadas de decisões sejam estabelecidas a partir do 

conhecimento empírico das relações entre a dinâmica social, econômica e 

ambiental. 

 

Para FONSECA & KOHLER (2003), o planejamento do espaço visando ao 

desenvolvimento sustentável deve incluir análise e inter-relação dos diferentes 

componentes do ambiente: o meio abiótico (rochas, solo, relevo, água e ar) e o 

meio biótico (fauna, meio antrópico e a flora). 

 

BOTELHO (1999) define o planejamento ambiental como um processo 

racional de tomadas de decisões a partir da integração das condições sociais, 

econômicas e ambientais que venham orientar qualquer decisão e ação futuras.  

 

No processo de concepção de um planejamento ambiental é necessário 

que sejam incorporadas funções de análise ambiental tais como levantamentos de 

ocorrências conjuntas, monitoramento de alterações ambientais, avaliações de 

situações críticas, criação de cenários possíveis, execução de simulações e 

definição de zoneamentos ambientais. Desta forma, cria-se um conjunto de 

conhecimentos integrados, dentro de um sistema ambiental, possibilitando a 

construção de cenários e prognósticos, normas especificas e diretrizes de 

utilização dos recursos ambientais disponíveis (XAVIER DA SILVA, 2001). 

 

BOSQUE SENDRA & GARCIA (2000), associam o planejamento ambiental 

com o planejamento territorial. 

 

(...)são as atividades realizadas por qualquer agente público ou privado, para 
estabelecer políticas que devem ser seguidas pela população e outros agentes 
econômicos quando do uso dos recursos naturais, da proteção do meio ambiente e 
da melhor localização das diferentes atividades (BOSQUE SENDRA & GARCIA, 
2000).  
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Desse modo, percebe-se que o planejamento ambiental é utilizado de forma 

abrangente considerando fatores físicos e biológicos de uma determinada área 

para avaliação de possibilidades de uso e ocupação do território (BOTELHO, 

1999), estabelecendo incentivos e restrições que objetivem a organização espacial 

sustentável das atividades do homem. 

 

Na busca da efetivação de planos ambientais, o geoprocessamento e os 

Sistemas de Informações Geográficas (GIS – Geographic Information System) são 

muito úteis. Permitem a otimização das informações do ambiente estudado e 

facilita a orientação do uso do solo através da noção espacial da distribuição das 

atividades sobre o território.  

 

O GIS possui a capacidade: de analisar os dados geográficos que definem 

os problemas; de espacializar os diferentes aspectos que se queira conhecer; de 

permitir, mediante a superposição e outras formas de manipulação de 

informações, combinar dados e observar algumas de suas inter-relações; de 

visualizar ao mesmo tempo diferentes objetos e suas relações; de reunir e 

gerenciar novas informações estabelecendo uma evolução dos problemas 

inerentes ao território alvo (BOSQUE SENDRA & GARCIA, 2000).  

 

Para XAVIER DA SILVA (2001) o geoprocessamento focaliza, 

primordialmente, o levantamento e análise das situações ambientais 

representadas por conjunto de variáveis georreferenciadas e integradas em uma 

base de dados digitais. 

 

FONSECA & KOHLER (2003) afirmam que 

 

O objetivo principal do geoprocessamento é fornecer ferramentas 
computacionais para que os diferentes analistas determinem as evoluções 
espacial e temporal de um fenômeno geográfico e as inter-relações entre 
diferentes fenômenos. 

 

O GIS passa, então, a ser uma ferramenta para a análise integrada do 

espaço geográfico e seus atributos ambientais, com objetivos de se traçar um 

plano ambiental, em qualquer esfera, onde o território passará a ter uma 
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representatividade na forma de cartografia. Esta representação cartográfica irá 

auxiliar e facilitar a interpretação e leitura do ambiente e, desta forma, apoiar o 

poder público na tomada de decisões e definição de áreas prioritárias ao 

desenvolvimento de projetos de preservação, recuperação ou conservação 

ambiental. 

  

KOHLER (2002) afirma que a cartografia é a melhor forma de representar o 

ambiente, principalmente nos estudos geomorfológicos. Ressalta que o mapa 

constitui a melhor ferramenta do geógrafo, sendo um “instrumento de leitura 

universal, acessível a qualquer profissional, mesmo que não geógrafo”.  

 

O método integrador mais utilizado em planejamentos ambientais e produto 

da manipulação do GIS é o zoneamento, resultado da identificação e delimitação 

de unidades ambientais em um determinado espaço físico, segundo suas 

vocações e fragilidades, acertos e conflitos (VILA DA SILVA & SANTOS, 2004). É 

um trabalho interdisciplinar apresentado pelo conjunto de unidades, cada qual 

sujeita a normas específicas para o desenvolvimento de atividades e para a 

conservação do meio. Para a definição destas unidades, segundo VILA DA SILVA 

& SANTOS (2004), é necessário identificar no território áreas que apresentam 

uma certa homogeneidade interna em função de suas variáveis ambientais, 

passíveis de serem delimitadas no eixo horizontal do espaço, numa escala 

definida. A definição e delimitação de zonas podem estar diretamente ligadas às 

concepções sobre a paisagem ou espaço geográfico, onde seus atributos de 

fragilidade e potencialidade são considerados como o norteador em um processo 

de planejamento e ordenamento territorial.  

 

Para o estabelecimento de restrições e incentivos dentro do território 

municipal, a partir da idéia de zoneamento, faz-se necessário, também, realizar 

análises dos aspectos jurídicos relacionando as principais leis ambientais, que 

vão servir de apoio para se chegar ao zoneamento ambiental.  

 

As principais leis que regem o ambiente buscam estabelecer o controle do 

uso e ocupação do solo, minimizando os impactos inerentes às atividades 
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antrópicas, bem como criando obrigações e incentivos à preservação de áreas 

que apresentam grande importância no equilíbrio ambiental. No entanto, estas 

mesmas leis possuem atributos de não engessar o desenvolvimento econômico 

seja em nível Federal, Estadual, ou Municipal. As leis passam a contribuir para a 

argumentação na construção de um planejamento ambiental que irá, não somente 

respeitar as características abióticas e bióticas do território, mas também atribuir à 

legislação a sua parcela de responsabilidade no processo. 

 

 

5. METODOLOGIA  

 

 

A proposta de um levantamento das condições ambientais do Município de 

Itaobim, para integrar o Plano Diretor, pressupõe uma temática de levantamentos 

dos aspectos físicos da estrutura da paisagem local. Foi utilizada a base 

conceitual dos estudos do “Geoecossistema”, a partir da integração meios 

abiótico, biótico e antrópico. 

 

5.1.  Análise de Dados Secundários 

 

Realizou-se coleta de dados bibliográficos por meio da obtenção de livros, 

de visitas às bibliotecas da PUC Minas, PUC Contagem e Universidade Federal de 

Minas Gerais – UFMG, de pesquisa eletrônica nos periódicos da CAPES 

(http://www.periodicos.capes.gov.br) e do Google Acadêmico 

(http://scholar.google.com.br). Buscou-se, também, informações junto à Prefeitura 

Municipal de Itaobim através de entrevistas com o executivo municipal, da 

realização de 3 (três) audiências públicas e de trabalhos já realizados na região 

que foram disponibilizados pelo poder público local. Foi consultado o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Municipal de Itaobim (2006), elaborado pela Prefeitura 

Municipal e assessorado pelo Instituto de Desenvolvimento Municipal - IDM. Este 

Plano foi entregue ao legislativo municipal no mês de Setembro de 2006 e 

encontra-se em processo de aprovação. 
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Foram consultados, também, os Planos Diretores de Desenvolvimento 

Municipal de Formiga (2006), Mantena (2006) e Brumadinho (2006), todos, exceto 

Mantena, em processo de aprovação pelas respectivas câmaras municipais. 

Nestes trabalhos, foi analisado o capítulo “Análise da Leitura Comunitária” do 

relatório final, a fim de se estabelecer um comparativo da percepção da população 

sobre seu ambiente em três diferentes regiões do Estado de Minas Gerais. 

 

Com relação aos dados cartográficos, as bases digitais foram obtidas, todas 

na escala de 1:100.000 junto: à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE através do site http://www.ibge.gov.br; à base de dados do 

Programa GeoMinas pelo site http://www.geominas.gov.br (Mapa Exploratório de 

Solos); e Imagem de Satélite Landsat ETM + 7 de 2003 (Carta Imagem de Uso e 

Ocupação do Solo). O limite municipal foi adquirido em meio impresso através do 

Instituto de Geociências Aplicadas – IGA e posteriormente digitalizado, bem como 

do Mapa Geológico do Brasil ao Milionésimo (Mapa Geológico).  

 

As bases do IBGE foram adquiridas através de downloads a partir do site 

institucional, no formato DGN. Posteriomente foram importados via software 

Autodesk CAD Map 2004, formato DWG, onde se montou a carta base com 

curvas de nível com valores de altimetria, com hidrografia, malha urbana, vias 

principais e secundárias, estradas vicinais, localidades rurais, limite municipal e 

coordenadas geográficas Universal Transversa de Mercator – UTM.  

 

O Programa GeoMinas forneceu o mapeamento de solos, através do seu 

site institucional, baixando-se arquivos no formato Shapefile (SHP) em 

coordenadas UTM.  

 

A Imagem Landsat ETM + 7 de 2003 foi processada e tratada no Software 

Spring 4.2 com objetivo de identificar, extrair, condensar e realçar feições de 

interesse desta dissertação. Foi disponibilizada no formato GEOTIFF. 

 

O limite municipal utilizado foi o oficial do Estado de Minas Gerais definido 

pelo IGA. Foi adquirido em meio impresso e digitalizado por “Scanner” do modelo 
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TCÊ MK 600 U e posteriormente georreferenciado no software Autodesk CAD 

Map 2004. 

 

A Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo foi adquirida em meio impresso 

e também digitalizada por “Scanner” do modelo Lexmark X 2250 e posterirmente 

georreferenciado no software ArcGis 9.0 e disponibilizado em formato GEOTIFF. 

 

Todas as informações georreferenciadas, excetuando-se a Imagem Landsat 

ETM + 7, a Carta Geológica Brasil ao Milionésimo e dados do programa 

GeoMinas, foram disponibilizadas no formato DWG.  

 

A partir daí iniciou-se a elaboração das cartas exportando-se as 

informações em DWG para o formato Shapefile (SHP), possibilitando trabalhar os 

dados georreferenciados no software ArcGis 9.0. 

 

O ArcGis 9.0 foi utilizado para a edição e preparação dos dados temáticos 

como também para a padronização do sistema de coordenadas geográficas. 

Foram definidos a Projeção UTM, o Datum Córrego Alegre e as coordenadas 

baseadas no Fuso 23 S. 

 

A manipulação do banco de dados e a sobreposição de informações foram 

realizadas através do ArcGis 9.0 e subsidiou a elaboração das cartas temáticas e 

dos mapas síntese, apoiando a análise ambiental integrada do Município de 

Itaobim. 

 
 

5.2.  Análise Geoecossistêmica 
 
 

5.2.1. Atividades de campo 

 
Para apoiar a elaboração dos mapas temáticos e mapas síntese, bem 

como de toda a análise geoecossistêmica, foram realizadas duas atividades de 

campo nos dias 19 a 23 de Setembro de 2005 e 23 a 29 de Outubro do mesmo 
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ano. Foram percorridos cerca de 800 Km nas estradas vicinais e principais dentro 

do território municipal, analisando-se os elementos da paisagem.  

 

Para a navegação foi utilizada e consultada as Cartas Topográficas do 

IBGE de 1979, folhas SE-24-V-A-I, SE-24-V-A-II, SE-24-V-A-IV, SE-24-V-A-V, 

escala 1:100.000. Apoiando a navegação, utilizou-se GPS Garmin 45, bússola e 

odômetro do veículo Gol (Volkswagen) utilizado nos percursos. 

 

Maquina fotográfica analógica Yashica FX 3 Super, com filme Kodak ASA 

400,  e máquina fotográfica digital Canon documentaram os elementos da 

paisagem observados em campo. 

 
Durante o processo de elaboração do Plano Diretor, foram realizadas, 

também, reuniões setoriais e reuniões integradas na forma de seminário público, 

onde informações doadas e discutidas pelas representações da administração 

pública local e da sociedade foram compiladas e se encontram analisadas e 

integradas na presente dissertação. 

 
 

5.2.2. Mapas 

 

Inicialmente foram elaboradas cartas temáticas, na escala de 1:75.000 a 

partir das bases digitais obtidas. Os mapas temáticos possibilitaram a análise 

geoecossistêmica multidisciplinar do território municipal de Itaobim. 

 
  
 Os mapas elaborados foram: 
 

 

Mapa Geológico: baseado na Carta geológica Brasil ao Milionésimo de 

1978, o Mapa Geológico foi elaborado e adaptado por Kohler em 2006, utilizando 

a base do IBGE enquanto informações sobre hidrografia, principais localidades e 

malha urbana. Possui, também a localização dos Poços Tubulares Públicos 

adquiridos através do “Projeto de Abastecimento por Águas Subterrâneas, 

Estados de Minas Gerais e Bahia: Diagnóstico do Município de Itaobim – MG” 
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elaborado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM. O mapa 

constante deste projeto (CPRM) em seu anexo 1, foi copiado, transformado no 

formato TIFF e georreferenciado no ArcGis 9.0. Os poços tubulares foram 

vetorizados no formato SHP e salvos no banco de dados criado para o Mapa 

Geológico.  

 

Mapa Exploratório de Solos: elaborado a partir da base de dados do 

Programa GeoMinas (formato SHP) concebido por AMARAL (1993) como 

resultado da Tese “Aptidão Agrícola do Estado de Minas Gerais: avaliação e 

adequação” pela ESALQ / USP. Foi adaptado à realidade local por Kohler em 

2006 a partir de observações de campo. 

  

Mapa de Declividades: para a elaboração deste mapa foi utilizado os 

valores de altimetria da base cartográfica do IBGE. Trabalhou-se no ArcGis 9.0 

que calculou os as classes de declividades a partir dos atributos de valores das 

cotas altimétricas. As classes de declividades definidas estão baseadas nos 

índices estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (1991). 

 

Carta Imagem de Uso e Ocupação do Solo: a imagem do satélite Landsat 

ETM + 7 de 2003 serviu de base para se interpretar o uso e ocupação do solo a 

partir das variações de tonalidade e cor, textura, forma, dimensão, porte arranjo e 

contexto, tudo verificado, corrigido e complementado nas atividades de campo 

com o auxílio de GPS, em um nível de detalhamento compatível com a escala de 

1:75.000. 

 

Mapa de Restrições ao Uso e ocupação do Solo: para a elaboração 

deste mapa, foram consultadas as principais leis ambientais mapeando: 

declividades superiores a 30% (layer constante da base de dados do mapa de 

Declividades); áreas de preservação permanente (Rio Jequitinhonha, córregos e 

ribeirões); frente escarpada, topos de morro e bordas de chapadas; bacia de 

captação de água para abastecimento público. 
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Todos estes mapas foram cruzados em ambiente digital (GIS), gerando os 

seguintes mapas síntese (resumo da análise integrada das diferentes temáticas):  

 

Compartimentação Geomorfológica (famílias de tipos de relevo): mapa 

elaborado a partir da sobreposição de informações sobre altimetria, declividades e 

uso e ocupação do solo mostrando o cruzamento de informações que definiram 

compartimentos distintos com características homogêneas. Respeitou-se os 

aspectos bióticos e abióticos do ambiente em questão, bem como a dinâmica de 

uso do solo estabelecida pelo homem. 

 

Macro-Zoneamento Ambiental Integrado: o mapa de Compartimentação 

Geomorfológica foi cruzado com o mapa de Restrições ao Uso e Ocupação do 

Solo, definindo o Macro-Zoneamento Ambiental. Foram definidas 2 Macro-Zonas 

sendo uma delas utilizando-se o layer bacia de captação de abastecimento 

público sobreposto. As cores utilizadas estão baseadas na idéia do “semáforo” de 

trânsito, apresentando as 3 cores referentes: Vermelho com a atribuição de 

proibição ou restrições maiores ao uso e ocupação; amarelo em uma alusão à 

menores restrições e maiores cuidados no uso do solo; Verde conferindo uma 

caráter livre de uso e ocupação, porém dentro de um respeito à legislação 

ambiental vigente.   

 
5.2.3. Documento Final 

 

Este documento final é resultado de toda a análise integrada e da 

compilação dos dados secundários, da leitura comunitária, das atividades de 

campo e da elaboração da cartografia, estabelecendo uma proposta com 

recomendações de diretrizes e metas, para um gerenciamento racional do 

território municipal de Itaobim.  
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6. LOCALIZAÇAO E CONTEXTUALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: ITAOBIM 

– MG. 

 

 

O município de Itaobim localiza-se a 604 km a nordeste de Belo Horizonte, 

no Médio Vale do Rio Jequitinhonha, cortado pela BR 116 (Rio - Bahia) no sentido 

S-N e pela MG 367 no sentido E-W. Apresenta uma área de 679,26 km2, 

limitando-se ao norte com o Município de Medina, ao sul com Porto dos Volantes, 

a Oeste com Itinga e a Leste com Jequitinhonha (figura 4). 

 

 

Figura 4: Mapa de localização do Município. Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA,  

 

O Município integrava o Polígono da Seca da extinta SUDENE, com um 

clima tendendo para o semi-árido apresentando índices anuais de precipitação 

abaixo de 1.000 mm, chegando a 700 - 600 mm (OLIVEIRA, DUARTE & 

MENEGASSE, 2002). O deficit hídrico anual situa-se entre 700 mm, com taxa 

anual de evapotranspiração de 1450 mm, em ambiente de umidade relativa média 

de 75%.  

 

Itaobim apresenta, segundo dados preliminares da FUNDAÇÃO 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTAÍTSTICA (2005), uma 

população de 21.843 habitantes, concentrando-se 75% no perímetro urbano. É um 

município que apresenta contextualizado em uma região de intensa pobreza com 

conflitos sociais semelhantes à região semi-árida do Nordeste Brasileiro.  
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Itaobim ainda localiza-se no entrocamento entre duas rodovias federais 

importantes, a BR 116 ligando as regiões Sudeste e Nordeste do Brasil e a BR 

367 interligando todo o Vale do Jequitinhonha. A posição de entroncamento de 

Itaobim confere ao mesmo tempo, uma potencialidade para o desenvolvimento de 

novas atividades e industrialização e riscos sociais oriundos da facilidade de 

acessos às drogas e prostituição. 

 

Para isso, o Plano Diretor deve direcionar para políticas públicas que 

considerem esta localização no processo de gestão territorial ns solução dos 

conflitos sociais emergentes. 

 

 

 

7. ASPECTOS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO 

 

 

O Vale do Rio Jequitinhonha, em especial a sua porção intermediária, se 

constitui em uma das regiões mais pobres do Brasil, com indicadores sociais 

comparáveis aos mais baixos do Brasil-Nordeste. Associado a estes indicadores, 

as condições ambientais tornam a sobrevivência difícil nessa região, 

especialmente no meio rural. O município de Itaobim, dentro deste contexto, é 

marcado por condições climáticas fortemente adversas: está na zona de clima 

Tropical Brasil Central, apresentando um clima quente, semi-árido com 6 a 8 

meses secos, com precipitações anuais abaixo de 1.000 mm, com déficit hídrico 

em torno de 600-700 mm (OLIVEIRA, DUARTE & MENEGASSE, 2002). Esta 

carência de recursos hídricos superficiais faz com que o suprimento de água 

subterrânea seja uma fonte alternativa para essa região.  

 

O relevo, em Itaobim, apresenta-se predominantemente ondulado (65%), 

com a feição montanhosa (20%) e plana (15%). A altitude máxima é de 920m e 

mínima de 239m, na foz do Rio Anta (FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2005). 
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A rede de drenagem no município de Itaobim apresenta grande parte de 

seus cursos d´água intermitentes. Possui como principais bacias hidrográficas e 

afluentes do Rio Jequitinhonha (figura 5), os ribeirões São João (na porção sul do 

território) e São Roque (na porção norte do território). 

 

 

Figura 5: Principais bacias hidrográficas do Município de Itaobim. Fonte: Plano Diretor de Itaobim, 

2006. 

 

 

A vegetação do município está sob uma área de tensão ecológica, onde há 

o contato entre tipos de vegetação diferentes, como a Caatinga, o Cerrado e 

Formações Florestais. Considerando a definição dos domínios morfoclimáticos de 

AB´SÁBER (1971), pode-se dizer que Itaobim, respeitando a escala de trabalho, 

está na transição entre os domínios do cerrado e da caatinga. A transição, 

segundo AB´SÁBER (1971), são áreas onde não se consegue traçar limites 

lineares entre os grandes domínios morfoclimáticos. O Domínio do Cerrado 

caracteriza-se pela presença de chapadões recobertos por cerrados e cerradões 

e penetrados por florestas de galeria. Esta paisagem pode ser observada na 
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porção sul do território de Itaobim o que confere a perenidade dos córregos e 

ribeirões, onde estas chapadas servem de verdadeiras “caixas d´água”. Em 

contrapartida, a porção norte do município apresenta um cenário típico do semi-

árido nordestino, com vegetação predominante da caatinga e cactáceas sobre 

afloramentos rochosos e drenagem intermitente. Apesar de Itaobim apresentar 

esta distinção entre norte e sul do território, a presença da caatinga pode ser 

observada em toda a área municipal, em uma proximidade ao clima semi-árido do 

Nordeste Brasileiro. Fragmentos de mata semidecídua também podem ser 

observados em todo o território intercalando-se com atividades agropecuárias. 

 

7.1. Geologia 

 

A geologia (vide Mapa Geológico, anexo) revela o substrato “ossatura” 

rochosa do relevo. Em Itaobim, mostra as diferenças litológicas entre a porção 

municipal ao norte e ao sul do Rio Jequitinhonha, responsável pelo relevo em 

chapadas ao sul, na bacia de drenagem do Ribeirão São João e dos pães de 

açúcar graníticos ao norte, na bacia do Ribeirão São Roque. Revela, também, a 

estrutura granítica da escarpa abrupta da chapada, responsável pela sua 

sustentação. A espessa cobertura laterítica detrítica do Quaternário atual das 

chapadas aplainadas revela a retenção das águas pluviais, funcionando como 

“caixa de água” para o abastecimento da bacia de drenagem do Ribeirão São 

João e Córrego do Brejo. Já os morros arredondados e os pontões graníticos 

(figura 6) dão rápida vazão às águas pluviais, via íngremes vertentes rochosas 

projetadas sobre as várzeas, já ao nível de base dos córregos da bacia do 

Ribeirão São Roque. 
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Figura 6: Pedra Grande, caracterizando os pontões graníticos, encontrados na porção norte do 
município de Itaobim. Foto: Vitorino, 2005. 
 

 

Esta geologia favorece a explotação do granito (figura 7) no município, 

onde se podem encontrar, segundo informações da administração pública local, 

cerca de 20 mineradoras, sendo grande parte delas irregulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Explotação de granito próximo à BR 116, no limite com o Município de Medina. Foto: 
Vitorino, 2005. 
 

 

Em estudo realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – 

CPRM (2004) foram mapeados todas as fontes de abastecimento por água 

subterrânea do território municipal de Itaobim, mostrando-se certa potencialidade 
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para o seu uso. Porém, não apresenta um estudo detalhado dos aspectos da 

hidrogeologia para fins de melhor mensuração do potencial de água subterrânea. 

Estes poços tubulares públicos, também locados no Mapa Geológico, carecem de 

estudos hidrogeológicos específicos e mais aprofundados, para determinar a 

extensão e a qualidade do aqüífero subterrâneo e principalmente para determinar 

o potencial hídrico dos poços de administração do poder público municipal.  

 

7.2. Solos e Murundus (covoais) 

 

Com relação aos solos (vide Mapa Exploratório de Solos, anexo), Itaobim 

possui, segundo a EMATER local, solos de média a alta fertilidade apresentando 

Latossolos Amarelos sobre as chapadas, Latossolos Vermelho-Amarelos sobre o 

segmento intermediário com declividades mais baixas, litossolos sobre terrenos 

de altas declividades (não representado no mapa devido à escala, mas observado 

em campo), e solos aluviais nas várzeas passando a solos hidromórficos nos 

canais de escoamento perene. Vertentes acima de 100% de declividade 

apresentam-se desnudas, ocasionalmente recobertas por musgos, ou cactáceas 

(figura 8) em gretas rochosas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: presença de cactáceas sobre superfícies desnudas. Foto: Vitorino, 2005. 
 

 Em Itaobim pode-se observar ocupando extensas áreas de várzea e em 

vertentes, um microrrelevo em forma de pequena elevação de forma arredondada 
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denominado murundus ou covoais (Figuras 9 e 10). Segundo RESENDE et al 

(2004) um campo de murundu ocupa, geralmente, planícies de inundação 

apresentando vegetação campestre e espécies lenhosas do Cerrado. São 

moldados pela atividade de térmitas, juntamente com processos erosivos 

apresentando de 1 a 2 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: campo de murundus em propriedade rural no Município de Itaobim, próximo ao Ro 
Jequitinhonha. Foto: Vitorino, 2005. 
 

Estes microrrelevos são típicos da região central do Brasil ocupando 

campos graminosos onde se distribuem incontáveis montes de terras 

arredondados revestidos por vegetação lenhosa de cerrado (OLIVEIRA FILHO, 

1992). 

 

Os murundus são encontrados em duas principais situações: 1) áreas 

afetadas intermitentemente pela água superficial e infiltrada. Formam pequenas 

ilhas com vegetação de cerrado sobre Latossolo Vermelho-Amarelo rodeados por 

gramíneas em depressões com gleissolos hidromórficos; 2) áreas afetadas por 

chuvas sazonais com breve contato com água superficial, predominando 

gramíneas ou espécies lenhosas do cerrado em Cambissolos ou Latossolos 

Vermelho-Amarelo (FURLEY, 1986). 

 

Murundus 
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CASTRO JÚNIOR (2002) estudou os murundus no Planalto dos Parecis, 

na Amazônia Matogrossense, onde se caracterizavam por constituírem extensas 

áreas brejosas ou alagadiças com gramíneas freqüentemente com ilhas esparsas 

de cerrado, nucleados por cupins. São importantes sob o ponto de vista da 

ecologia, pois apresentam indícios de evolução do gradiente vegetacional do 

cerrado, nítida relação ente a fauna e flora, íntima ligação com a perenização das 

nascentes dos cursos d´água e interdependência com o regime climático.  

  

 Possui a característica de encher-se rapidamente no período chuvoso e 

esvaziar-se lentamente no período seco. Para CASTRO JÚNIOR (2002) esta 

propriedade confere aos campos de murundus, no Planalto dos Parecis, a 

condição de reservatórios naturais que armazena no solo a água da chuva para 

fornecê-la lenta e continuamente às nascentes e cursos d´água nos meses secos. 

 

Os campos de murundus podem ocorrer ao redor de nascentes, 

contornando cursos d´água de 1ª ordem. No Planalto dos Parecis CASTRO 

JÚNIOR (2002) observou que os murundus apresentam configuração e 

distribuição distinta em cada setor da vertente. No terço inferior da vertente, os 

murundus são esparsos e pontiagudos, no terço médio são freqüentes e 

predominam os pontiagudos, no terço superior são freqüentes e aplanados pelo 

revolvimento de tatus e tamanduás.  

 

Este último, embora não estejam mais sob o efeito de inundações 

sazonais, no passado, período Holoceno, estiveram sob efeito destas inundações 

e, portanto, o nível freático está se rebaixando e conseqüentemente diminuindo a 

água no solo.  

 

Em estudo dos murundus em Uberlândia – MG, RESENDE et al (2004) 

constatou um solo com baixa disponibilidade de bases trocáveis e alto teor de 

alumínio disponível sob vegetação de cerrado. 

 

 Em Itaobim foram observados este tipo de relevo, porém apresentando 

algumas diferenças: está em região semi-árida, com vegetação predominante de 
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caatinga, contrapondo os estudos realizados por RESENDE et al (2004), CASTRO 

JÚNIOR (2002), FURLEY (1986) e OLIVEIRA FILHO (1992) onde os campos de 

murundus são típicos de áreas de cerrado do Brasil Central; apesar de Itaobim 

estar inserido em uma área com duas estações distintas (seca e chuvosa), assim 

como os estudos dos campos de murundus no Brasil Central, a precipitação e a 

duração destes períodos são diferentes nestas regiões; no vale do Jequitinhonha 

a precipitação está em torno de 840 mm por ano concentrada em 4 meses, já no 

Brasil Central, os estudos apresentados por CASTRO JÚNIOR (2002) revela uma 

precipitação regional superior a 2200 mm por ano com chuvas concentradas em 6 

meses; outra questão observada é que em Itaobim grande parte dos cursos 

d´água, principalmente na porção norte do município, são intermitentes, mesmo na 

presença de extensos campos de murundus, não confirmando as considerações 

comentadas pelo autor quando da capacidade de perenização das nascentes e 

córregos, pelos campos de murundus; o mesmo autor comenta que os campos de 

murundus são típicos do cerrado, entretanto, foram observados, nas atividades de 

campo, murundus em área de transição com forte influência do bioma caatinga, 

típico do clima semi-árido; geralmente os campos de murundus são encontrados 

em várzeas aplainadas, próximas aos cursos d´água, porém em Itaobim foram 

encontrados murundus em vertentes com declividades próximas a 20% em 

altitudes superiores – cerca de 300 metros acima do nível de base (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Murundus em vertente com declividades próximas a 20% em altitudes superiores. Foto 
Kohler, 2005. 

Murundus 
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 Portanto, deverão ser realizados estudos aprofundados dos campos de 

murundus encontrados em Itaobim para se conhecer melhor a dinâmica hídrica do 

solo e, desta forma buscar soluções para a produção agropecuária, na otimização 

do uso do solo e para o abastecimento de água, motivo de conflito social na 

região. 

 
 
7.3. Declividades 
 
 

As classes de declividades (Mapa em anexo) foram definidas segundo os 

índices estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo – SBCS 

(1991). É o indicador da energia do relevo, importante ferramenta para a sua 

compartimentação. A declividade é ainda indicador para a classificação de terras 

no sistema de capacidade de uso.  

 

As declividades superiores a 30%, localizadas principalmente nas Escarpas 

Abruptas (vide Compartimentação Geomorfológica) são restritas ao parcelamento 

do solo e ao desenvolvimento de algumas atividades. No caso de Itaobim estas 

faixas de declividades estão recobertas, também, por caatinga e apresentam 

grande parte das nascentes, o que restringe ambientalmente a ocupação. 

 

7.4. Cobertura Vegetal e Uso do Solo 

 

Relativo ao uso do solo em Itaobim (Carta Imagem em anexo), o mesmo 

está relacionado com a disponibilidade hídrica e umidade da área, aspectos 

geomorfológicos e pedológicos locais, altitude e/ou altimetria do terreno e 

interferências antrópicas diretas como queimadas, retirada de madeira, outros.  

 

Em sua extensão territorial, Itaobim ainda revela uma ocupação 

ocasionalmente descentralizada por meio da presença de 24 comunidades rurais. 

Estas comunidades apresentam-se distribuídas, oportunamente, em meio às 

regiões de várzeas dos afluentes e sub-afluentes do Rio do Jequitinhonha. Esta 

configuração espacial de ocupação aloca-se em função da existência e 



 
 
56 

disponibilidade hídrica, elemento escasso na região. Os córregos e rios 

proporcionam maior umidade aos solos possibilitando o desenvolvimento das 

atividades necessárias ao sustento da população.       

 

Em termos de vegetação, Itaobim possui um cerrado/cerradão sobre as 

chapadas (figura 11) que garantem a recarga das águas subterrâneas 

participando do sistema “caixa d´água” das chapadas. A caatinga (figura 12) 

também está presente, alocada, principalmente sobre as escarpas abruptas e 

torna-se importante na estabilização de processos erosivos comuns em áreas com 

altas declividades. A floresta estacional semidecidual (figura 13) encontra-se 

bastante fragmentada, alternando-se com áreas de pastagem ou pequenas 

culturas (figura 14). Ocupa o nível intermediário, entre as escarpas e a planície 

aluvial. Esta planície abriga a superfície agropecuária. Toda esta configuração 

espacial de uso e ocupação está condicionada à compartimentação 

geomorfológica. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: vegetação de cerrado stricto sensu sobre as chapdas na porção sul do território 
municipal. Foto: Vitorino, 2005. 
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Figura 12: vegetação de caatinga sobre relevo com inclinações superiores a 30%. Foto: Vitorino, 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Vegetação típica de floresta estacional semidecidual; observar a presença de cactácea, 
caracterizando um ambiente transicional para o semi-árido. Foto: Vitorino, 2005. 
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Figura 14: no centro da foto observar paisagem retalhada pelo uso do solo para pequenas 
pastagens e culturas diversificadas. Foto: Vitorino, 2005. 
 

 

 

8. ANÁLISE DA LEITURA COMUNITÁRIA 

 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma síntese das temáticas 

ambientais discutidas nas audiências públicas em Itaobim. Com isso respeitar-se-

á toda a dinâmica democrática na elaboração do Plano Diretor, no que diz 

respeito ao meio ambiente como um todo, através da incorporação de diretrizes 

que venham de encontro aos anseios e desejo da população local. 

 

Foram discutidos temas sobre o meio físico e biótico, relacionados ao uso e 

ocupação do solo e seus impactos sobre o ambiente, discutidos no presente 

capítulo. 

 

 Em outros municípios, esta análise revelou diferenças na percepção que a 

população tem de seu ambiente e, desta forma, apresentam preocupações 

inerentes às particularidades ambientais, sociais e econômicas. A única temática 

unânime é com relação aos recursos hídricos e a preocupação com sua poluição 

e preservação.  
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8.1. Breve Comentário sobre a Leitura Comunitária em 3 Municípios 

 

Em Brumadinho (BRUMADINHO, 2006), região metropolitana de Belo 

Horizonte, dentre os principais problemas apontados pela população, destacam-

se as atividades mineradoras e a expansão imobiliária. Esta última é resultado da 

especulação imobiliária aliada à pressão da classe média alta de Belo Horizonte. 

Com relação à mineração, ressaltou-se que é um tema bastante conflituoso. A 

mineração gera emprego, renda e divisas para o município, entretanto está 

causando muito desconforto e comprometendo a qualidade de vida de algumas 

comunidades devido aos seus impactos ambientais. 

 

Já em Formiga (FORMIGA, 2006), Oeste de Minas Gerais, a preocupação 

incide sobre o uso maciço de agrotóxicos nas grandes lavouras. A população de 

Formiga apresenta como conflito a presença do Lago de Furnas, com poluição 

acentuada devido à presença de pivôs centrais com fertirrigação, o uso de 

implementos agrícolas no entorno e a disponibilização de esgotos sanitários 

oriundos principalmente da sede municipal. Ao mesmo tempo em que a atividade 

agrícola é muito importante para o município, Furnas é considerada como a 

salvação econômica do município, apresentando potencial turístico que só será 

efetivado com a manutenção da qualidade da água da represa.  

 

A população de Mantena (MANTENA, 2006), Leste de Minas Gerais, já 

aponta as constantes enchentes e os desmoronamentos de encostas como 

prioridade na busca de soluções, pois são considerados como riscos à vida. A 

correção destes impactos é, também, tratado como fator imprescindível para a 

exploração do maior potencial que o município possui, o turismo ecológico, devido 

à presença de um relevo favorável à constituição de paisagens com rara beleza 

cênica. Outro potencial apontado foi a explotação do granito, de boa qualidade na 

região. 
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8.2. Análise da Leitura Comunitária em Itaobim (ITAOBIM, 2006) 

 

Em Itaobim, o principal ponto de discussão e polêmica incide sobre a 

questão dos recursos hídricos, escasso na região e, por isso, fator gerador de 

intensa pobreza no município. A pluviosidade não ultrapassa os 840 mm por ano, 

chuvas estas concentradas em três meses. Entretanto, discutiu-se que a 

quantidade de água é suficiente para o desenvolvimento de algumas culturas, 

principalmente a fruticultura. Contudo, a concentração e a ausência de um 

gerenciamento sustentável das sub-bacias do Rio Jequitinhonha acarretam na 

desigual distribuição da água no território, bem como das dificuldades de algumas 

famílias desenvolverem atividades ligadas à agropecuária. 

 

Observa-se, através dos estudos técnicos, que Itaobim possui grande parte 

das suas propriedades localizadas próximas aos cursos d´água, principalmente os 

cursos perenes. Na porção sul do território municipal pode-se constatar a 

presença de propriedades melhores estruturadas, devido à perenização de 

grande parte dos córregos, fator de atração ao desenvolvimento de culturas mais 

diversificadas. Já na porção norte, a maioria dos cursos d´água são intermitentes, 

porém ainda observa-se a presença de comunidades que insistem em 

“sobreviver”, mesmo nas condições adversas do clima. 

 

No entanto, foi colocado nas reuniões que a presença da represa de Irapé 

irá melhorar a vazão do Rio Jequitinhonha, podendo se tornar um aliado maior 

ainda na busca de soluções relacionadas à seca no município. 

 

Discutiu-se, também a degradação ambiental das duas sub-bacias do Rio 

Jequitinhonha que adentram Itaobim: o Ribeirão São João e o Ribeirão São 

Roque, perene e intermitente, respectivamente. Falou-se do desmatamento que 

ocorre em ambas as sub-bacias, bem como da retirada intensa de mata ciliar, 

acarretando no aumento dos processos erosivos e assoreamento dos cursos 

d´água a jusante. 
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Colocou-se em pauta a existência do Plano Diretor de Recursos Hídricos 

do Vale do Jequitinhonha, projeto este que, segundo informações da população 

local, ainda se encontra “engavetado”. Este projeto conclui que serão gerados, em 

Itaobim, cerca de 8000 empregos rurais diretos e indiretos, porém é necessário 

que o mesmo saia do papel.  

 

A viabilização de projetos que contemplem a maximização do uso da água 

é de extrema importância na busca do desenvolvimento local. Entretanto, estes 

planos somente criaram expectativas, engessando, muitas vezes, o investimento 

em soluções imediatas, de curto prazo e viáveis. O poder público municipal e 

suas representações depositam, a cada dia, esperanças nos renomados 

pesquisadores e instituições governamentais que utilizam as fragilidades sócio-

ambientais da população local na elaboração de grandes projetos que trazem, 

somente, visibilidade e mobilização da imprensa. Entretanto, o caráter acadêmico 

destes trabalhos e sua dimensão financeira, praticamente inviabilizam a prática 

efetiva das diretrizes apontadas por eles. É necessário que se busque alternativas 

preventivas, contemplando a gestão integrada dos recursos hídricos em nível 

mais amplo e, ao mesmo tempo, trabalhar com soluções dentro de uma realidade 

local.  

 

Em outros momentos, insistiu-se novamente, nas questões ambientais 

relacionadas às nascentes e às sub-bacias hidrográficas. Na sub-bacia do 

Ribeirão São João, por exemplo, foi enfatizado a degradação das nascentes, 

além do assoreamento, destruição da mata ciliar, presença de esgoto doméstico e 

industrial, irrigação sem controle, alto risco de contaminação por fezes animais e 

humanas, risco por contaminação por produtos tóxicos, outros. Foi citado que os 

municípios Padre Paraíso e Ponto dos Volantes contribuem para a degradação da 

bacia e poluição das suas águas.  

 

Segundo relato da população local o Ribeirão São Roque tornou-se um 

curso d´água temporário, a partir da destruição da sua mata ciliar e do 

assoreamento. Há presença do esgoto sanitário e risco de contaminação por 

agrotóxicos. Foi sugerido que ambas as sub-bacias tenham um tratamento 
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diferenciado através de um trabalho coletivo. Do lado do Ribeirão São João, criar-

se-ia um comitê intermunicipal entre Padre Paraíso e Ponto dos Volantes com 

objetivo de gestão integrada da sub-bacia. Já no Ribeirão São Roque, este comitê 

contemplaria além de Itaobim, o Município de Medina.  

 

A criação de comitês de bacias hidrográficas tornou-se uma prática em 

todo o Brasil. O mesmo objetiva a efetivação de um sistema de gestão da bacia 

hidrográfica alvo através da integração dos municípios ou estados de inserção da 

bacia. As duas sub-bacias supracitadas são consideradas de extrema importância 

para o Município de Itaobim, local onde todas suas águas se convergem até o Rio 

Jequitinhonha. Este fato pode ser comprovado pela intensa ocupação antrópica 

na sua Planície Aluvial (vide Compartimentação Geomorfológica), onde 

comunidades utilizam suas águas para a consolidação de suas culturas ou 

mesmo para o próprio consumo. A criação de um comitê para cada uma destas 

principais sub-bacias pode ser o início de um processo de gestão integrada, na 

busca da recuperação ambiental das mesmas, visando a sustentação de uma 

importante vocação econômica do município, a agricultura irrigada.  

 

Outra questão bastante discutida foi a presença massiva de atividades 

mineradoras (explotação do granito), cerca de 20, segundo informações de 

representantes da Prefeitura Municipal. Ainda, segundo estes representantes, a 

maioria (cerca de 17) está sem licença ambiental para operação e sem o aval do 

Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – DNPM. Não há fiscalização por 

parte da Prefeitura Municipal devido ao fato de a mesma estar desprovida de um 

corpo fiscal e técnico que possa realizar este trabalho. A ausência de fiscalização 

e a presença de várias mineradoras podem acarretar em impactos sócio-

ambientais em grande escala. A fiscalização e o monitoramento destas atividades 

torna-se muito importante para garantir o cumprimento de regras que objetivam a 

preservação ambiental e com isto garantir uma minimização dos impactos 

ambientais sobre, principalmente, os recursos hídricos. Para isto, a administração 

pública local necessita de se estruturar através do executivo, onde uma Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente teria a função de fiscalizar, monitorar e apoiar 
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tecnicamente as decisões e deliberações do CODEMA, na cobrança de posições 

corretas dos empresários da região. 

 

Para a concretização de algumas propostas da comunidade local, foi 

sugerido que se estabeleçam convênios “Guarda-Chuva” com instituições de 

pesquisa, entre elas a Universidade Federal de Viçosa. Enfatizou-se a 

importância de estes convênios não se fecharem só nas questões ambientais, 

mas que tivessem uma amplitude de ação que contemplasse outros setores, tais 

como saúde pública e educação. A universidade pode oferecer um corpo técnico 

qualificado e baixo custo na elaboração e execução de alguns projetos. É, 

portanto, necessário que estes convênios sejam muito bem definidos e que o 

compromisso das instituições se façam valer, não só na pesquisa acadêmica, 

mas também na efetivação prática dos projetos necessários. 

 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico 

Sustentável de Itaobim possui em mãos um Plano Municipal de Desenvolvimento 

Rural Sustentável elaborado através da parceira desta secretaria e da EMATER. 

Este Plano contempla projetos de conservação do solo e água, educação 

ambiental, manutenção de matas ciliares, assistência técnica para plantio, 

preparo do solo entre outras ações. No entanto, necessita-se de recursos 

financeiros para a sua aplicação. Este Plano pode-se tornar uma referência no 

assistencialismo técnico da zona rural, dando condições para que as famílias 

desenvolvam suas atividades, gerando renda e emprego. Para isso, torna-se 

necessário a estruturação de uma base administrativa para a implantação de um 

sistema de gestão ambiental do território, bem como na qualificação de mão de 

obra para o apoio e o atendimento à demanda do Plano.  

 

Itaobim é um município que apresenta diversos problemas de dimensão 

sócio-ambiental, onde a população local está exposta e vulnerável a estes 

conflitos. Em uma leitura comunitária pôde-se perceber que a população de 

Itaobim tem plena consciência das dificuldades que enfrentam e, desta forma, 

buscam incessantemente soluções, não só pontuais, mas também a um nível 

coletivo maior, compartilhando com a administração pública local os seus anseios. 
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Itaobim, através de suas representações, mostra-se flexível e disposta a estar 

participando deste processo, onde sua vocação está sendo respeitada e sua 

população, definitivamente, ouvida. As diretrizes ambientais traduzem, não só o 

conhecimento técnico dos consultores do Plano Diretor, mas também a vontade, a 

vocação e os anseios da população local, confirmando o respeito pela mesma no 

cumprimento de um trabalho em prol da gestão democrática. 

 

 

9. ANÁLISE AMBIETAL INTEGRADA – MAPAS SÍNTESE 

 

 

Os mapas síntese apresentam toda a análise integrada do ambiente, 

considerando informações técnicas e leitura comunitária. Esta cartografia servirá 

de referência à administração municipal na gestão ambiental de seu território. 

 

 

9.1. Compartimentação Geomorfológica 

 

A Compartimentação Geomorfológica (mapa em anexo) fornece o 

arcabouço para uma análise espacial da circulação, percolação e armazenamento 

das águas pluviais de Itaobim, elemento prioritário para estabelecer-se um plano 

de gerenciamento racional nos períodos de seca. A Compartimentação 

Geomorfológica objetiva agrupar as diferentes famílias de formas do Relevo. Os 

compartimentos apresentam traços em comum: altitude, declividade, drenagem, 

rocha, solo, vegetação e mesmo de ocupação, conferindo ao compartimento uma 

dinâmica única. 

 

A definição e caracterização dos diferentes compartimentos do Município 

de Itaobim possibilitam um ordenamento territorial em macro-zonas diferenciadas 

e racionais levando a uma ocupação entrosada e funcional em direção de um 

conviver sustentável.   
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Os compartimentos, em Itaobim, foram definidos a partir de cotas 

altimétricas distintas, onde o intervalo das mesmas apresentam características 

particulares, principalmente no que diz respeito aos elementos da paisagem 

(figura 15). Portanto, as análises da carta topográfica e da imagem de satélite do 

município, bem como as análises de campo levaram à definição dos seguintes 

compartimentos: Planície Aluvial (cota altimétrica até 300m); Planalto Dissecado 

Intermediário em Rampa (300 m a 550 m); Escarpas Abruptas (550 m a 750 m) e 

Chapadas e Pães de Açúcar e Pontões (acima de 750 m). Cada um destes com 

suas características e limitações para o desenvolvimento das atividades 

humanas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 15: Observa-se nesta foto 3 dos 4 compartimentos definidos em Itaobim. No topo das 
chapadas encontra-se, predominantemente a vegetação de cerrado; as escarpas abruptas estão 
ocupadas por caatinga. No segundo plano da foto pode-se observar formação de floresta 
semidecidual intercalando com áreas destinadas a pasto e pequenas culturas (Planalto 
Intermediário). Foto Vitorino, 2005. 
 

 

Os compartimentos definidos para Itaobim foram: 

 

9.1.1. Chapadas / Pães de Açúcar e Pontões 

 

As Chapadas estão presentes na porção sul do Rio Jequitinhonha alojando 

a bacia de drenagem do Córrego São João (Chapadas: Boa Vista, do Brejo da 

Topo das chapadas Escarpas Abruptas Planalto Intermediário 
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Serra Amarela e de São Domingos). Apresentam topografia plana limitada por 

bordas festonadas, sobre solos lateríticos profundos recobertos originalmente 

pelo Cerrado. Constituem a principal área de recarga do aqüífero municipal.  

 

Os pães de açúcar e pontões estão presentes na porção norte do Rio 

Jequitinhonha e alojam a bacia de drenagem do Ribeirão São Roque. Apresentam 

(excluindo a Chapada Lagoa Danta e parte da Chapada Negredo) relevo 

acidentado constituído por intrusões graníticas na forma de pães de açúcar e 

pontões rochosos, recobertos por musgos, bromélias e cactáceas. 

 

 

9.1.2. Escarpas Abruptas 

 

Na forma de afloramento rochoso presente nos dois compartimentos acima 

descritos, representam as vertentes abruptas com declividades perpendiculares 

às curvas de nível (acima de 30% próximas a 100%) que limitam os topos planos. 

Nas chapadas ocorrem principalmente na porção convexa (esporão) do recorte 

festonado reservando a porção côncava (reentrância) para as nascentes. Este 

compartimento apresenta-se impróprio ao uso. 

 

9.1.3. Planalto Dissecado Intermediário em Rampa  

 

Segmento de ligação entre a Escarpa e a Planície Aluvial. Aloja os 

tributários de segunda ordem dos Ribeirões: São João ao sul e São Roque ao 

norte do Rio Jequitinhonha (traçado oeste-leste). São áreas utilizadas pela 

pecuária e agricultura, evoluindo em direção às porções acima de 30% de 

declividade, ocupadas pela caatinga ou fragmentos de floresta semidecídua. 

 

9.1.4. Planície Aluvial 

 

Planície Aluvial do Rio Jequitinhonha é constituída pelo: a) leito menor 

limitado por dique marginal, b) planície de inundação sazonal contendo lagoas 

intermitentes e terraços fluviais, c) planície aluvial de inundação ocasional, 
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estendendo-se até a cota de 300m já no encontro com o compartimento anterior 

(Planalto Dissecado Intermediário em Rampa), alojando o sítio urbano de Itaobim. 

Área ainda ocupada em parte pela mata ciliar composta por mangueiras 

(fruiticultura) ao longo dos Ribeirões São João e São Roque. Desenvolve-se ainda 

a pecuária. 

 

9.2. Aspectos Jurídicos – Restrições Ambientais 

 

A ocupação e uso do solo, levando em consideração a abrangência 

ambiental de preservação de áreas especiais de proteção, com restrição de uso, 

de acordo com a legislação vigente, precisa ser respeitada no intuito de propiciar a 

preservação das características naturais do ambiente, assegurar o direito moral de 

existência da fauna e flora e garantir uma boa qualidade de vida para a população 

de um modo geral. 

 

As principais leis que regem o ambiente buscam o controle do uso e 

ocupação do solo, minimizando os impactos inerentes às atividades antrópicas, 

bem como criando obrigações e incentivos à preservação de áreas que 

apresentam grande importância no equilíbrio ambiental. No entanto, estas 

mesmas leis possuem atributos de não engessar o desenvolvimento econômico 

seja em nível Federal, Estadual, ou Municipal. 

 

Dentre elas estão a Lei Federal 4.771 de 1965 que institui o Código 

Florestal Brasileiro, que recebeu alteração pela Lei Federal 7.803 de 1989. No 

código Florestal inicia-se a discussão sobre as Áreas de Preservação Permanente 

– APPs como áreas de grande restrição à ocupação humana, e que  conforme 

descrito em seu artigo 2º , abaixo:   

 
Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e 
demais formas de vegetação natural situadas: 
a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal cuja largura mínima seja: 
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
2 – de 50 (cinqüenta) metros para os cursos que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros 
de largura; 
3 - de 100 (cem) metros para todos os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 
(duzentos) metros de largura; 
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4 – de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura; 
5 – de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’ água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
c) nas nascentes,ainda que intermitentes, e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja 
a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na 
linha de maior declive; 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. 
 
Parágrafo único – No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 
perímetros urbanos definidos por lei municipal e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo. 
  
Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por 
ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 
a) a atenuar a erosão das terras; 
b) a fixar as dunas; 
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvestres; 
h) a assegurar condições de bem-estar público. 

 

 

Seguindo a mesma linha ideológica e obedecendo a hierarquia constitucional 

das leis brasileiras, a legislação estadual mineira referente as APP’s também 

delibera e define normas mais restritivas de forma a alcançarem padrões melhores 

para a proteção do meio ambiente e da biodiversidade regional. 

 

A Lei Estadual 14.309 de 2002 que dispõe sobre as Políticas Florestal e de 

Proteção à Biodiversidade no Estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2002), 

redefine as delimitações das APP´s e também prevê formas de sua intervenção, 

além de várias outras diversas atribuições. 

 

Em seu artigo 9º, classifica as APP´s como áreas produtivas com restrição de 

uso: 

Art. 9º -  As áreas  produtivas  com  restrição  de   uso classificam-se em: 
     I - área de preservação permanente; 
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     II - reserva legal; 
     III - unidade de conservação. 

 

Ainda segundo a Lei 14.309, em sua Seção II, artigo 10º, as áreas de 

preservação permanente são definidas: 

 

Art. 10 - Considera-se área de preservação permanente aquela protegida nos 
termos desta lei, revestida ou não com cobertura vegetal, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, de proteger o solo e de assegurar o 
bem-estar das populações humanas e situada: 

 

I - em local de pouso de aves de arribação, assim declarado pelo Poder  público ou 
protegido por convênio, acordo ou  tratado internacional de que o Brasil seja 
GISnatário; 

II - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, a partir do leito maior  sazonal,  
medido horizontalmente,  cuja  largura mínima, em cada margem, seja de: 

a) 30 m (trinta metros), para curso d'água  com  largura inferior a 10 m (dez 
metros); 

b) 50 m (cinqüenta metros), para curso d'água com largura igual ou superior a 10 
m (dez metros) e inferior a 50 m (cinqüenta metros); 

c) 100 m (cem metros), para curso d'água com largura igual ou superior a 50 m 
(cinqüenta metros) e inferior a 200 m (duzentos metros); 

d) 200 m (duzentos metros), para curso d'água com largura igual ou superior a 200 
m (duzentos metros) e inferior  a  600  m (seiscentos metros); 

e) 500 m (quinhentos metros), para curso d'água com largura igual ou superior a 
600 m (seiscentos metros); 

III - ao redor de lagoa ou reservatório de água, natural ou artificial, desde o seu 
nível mais alto, medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima 
seja de: 

a) 15 m (quinze metros), para o reservatório de geração de energia elétrica com 
até 10 ha (dez hectares),  sem  prejuízo  da compensação ambiental; 

b) 30 m (trinta metros), para a lagoa ou reservatório situados em área urbana 
consolidada; 

c) 30 m (trinta metros), para corpo hídrico artificial, excetuados os tanques para 
atividade de aqüicultura; 

d) 50 m (cinqüenta metros), para reservatório natural de água situado em área 
rural, com área igual ou inferior a 20 ha (vinte hectares); 

e) 100 m (cem metros), para reservatório natural de água situado em área rural, 
com área superior a 20 ha (vinte hectares). 

IV - em nascente, ainda que intermitente, qualquer que seja a sua situação 
topográfica, em um raio mínimo de 50 m (cinqüenta metros); 

V - no topo de morros, monte ou montanha, em área delimitada a partir da curva 
de nível, correspondente a dois terços da altura da elevação em relação à base; 

VI - em encosta ou parte dela, com declividade  igual  ou superior a 100% (cem por 
cento) ou 45º (quarenta e cinco graus) na sua linha de maior declive, podendo ser 
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inferior a este parâmetro, a  critério  técnico  do  IEF, tendo em vista  as  
características edáficas da região; 

VII - nas linhas de cumeada, no seu terço superior em relação à base, nos seus 
montes, morros ou montanhas, fração esta que pode ser alterada para maior, a 
critério técnico do IEF, quando  as condições ambientais assim o exigirem; 

VIII - em borda de tabuleiro ou chapada, a partir da linha de ruptura do relevo, em 
faixa nunca inferior a 100 m (cem metros), em projeção horizontal; 

IX - em altitude superior a 1.800 m (mil e oitocentos metros); 

X - em ilha, na faixa marginal além do leito maior sazonal, medida horizontalmente, 
em conformidade com a largura mínima de preservação permanente exigida para 
o corpo d'água; 

XI - em vereda. 

§ 1º - Considera-se, ainda, de preservação permanente, quando declarada por ato 
do Poder Público, a área revestida ou não com cobertura vegetal, destinada a: 

I - atenuar a erosão; 

II - formar as faixas de proteção ao longo das rodovias e das ferrovias; 

III - proteger sítio de excepcional  beleza,  de  valor científico ou histórico; 

IV - abrigar população da fauna ou da flora raras e ameaçadas de extinção; 

V -  manter  o  ambiente necessário à  vida  das  populações indígenas; 

VI - assegurar condições de bem-estar público; 

VII - preservar os ecossistemas. 

§ 2º - No caso de reservatório artificial, resultante de barramento construído sobre 
drenagem natural, a área de preservação permanente corresponde à estabelecida 
nos  termos  das alíneas "d" e "e" do inciso III do caput deste artigo, ressalvadas a 
abrangência e a delimitação de área de preservação permanente de represa 
hidrelétrica, que será definida no âmbito do licenciamento ambiental  do 
empreendimento, com largura mínima de 30  m  (trinta metros),  observado  o 
disposto neste artigo, inciso  III,  alínea "a". 

§ 3º - Os limites da área de preservação permanente previstos na alínea a do 
inciso III deste artigo poderão ser ampliados, de acordo com  o estabelecido no 
licenciamento ambiental  e,  quando houver, de acordo com o Plano de Recursos 
Hídricos da bacia onde o reservatório se insere. 

 

O Decreto Estadual 43.710 de 2004 (MINAS GERAIS, 2004) regulamenta a 

Lei nº 14.309 de 2002, que dispõe sobre as Políticas Florestal e de Proteção à 

Biodiversidade no Estado de Minas Gerais. Assim sendo, endossa as definições e 

limites de APP definidas pela Lei Estadual 14.309, estabelecendo-as como 

padrões legais a serem seguidos em todo o Estado.  

 

A Lei Federal 6.766 de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo 

urbano, estabelece alguns condicionantes relevantes à abrangência ambiental. No 
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parágrafo único do artigo 3º desta lei, em que define a localização de 

parcelamento de solo urbano para fins urbanos, é deliberado: 

 

Artigo 3° - Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em 
zonas urbanas ou de expansão urbana, assim definidas por lei municipal.  

 

Parágrafo Único - Não será permitido o parcelamento do solo:  

 

I - Em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as 
providências para assegurar o escoamento das águas;  

II - Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, 
sem que sejam previamente saneados;  

III - Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento) salvo se 
atendidas exigências específicas das autoridades competentes;  

IV - Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;  

V - Em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça 
condições sanitárias suportáveis, até a sua correção.  

  

As bacias de captação de água para abastecimento público também são 

alvo de restrições legais. A Lei Estadual 10.793 de 1992 (MINAS GERAIS, 1992), 

que dispõe sobre a proteção de mananciais de abastecimento público no Estado 

de Minas Gerais, ampara restrições e proibições de uso e ocupação do solo nos 

limites das bacias em questão. O artigo 4o detalha: 

 

Art. 4o – fica vedada a instalação, nas bacias de mananciais, dos seguintes 
projetos ou empreendimentos que comprometam os padrões de qualidade das 
águas: 
 
I – indústrias poluentes 
a) fecularias 
b) destilarias de álcool 
c) metalurgias e siderurgias 
d) químicas 
e) artefatos de amianto 
f) matadouro 
g) processamento de material radioativo 
h) curtumes 
II – atividade extrativa vegetal ou mineral 
III – estabelecimentos hospitalares 
a) hospitais 
b) santórios 
c) leprosários 
IV – cemitérios  
V – depósito de lixo e aterro sanitário 
VI – parcelamento de solo 
a) loteamento 
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b) conjunto habitacional 
VII – atividade agropecuária intensiva ou hortifrutigrangeira que envolva a 
necessidade de aplicação de doses maciças de herbicidas, defensivos agrícolas, 
fertilizantes químicos e produtos veterinários organofosforados ou organoclorados 
VIII – suinocultura intensiva 
XIX depósito de produtos tóxicos 

 

Diante dos problemas relacionados à água em Itaobim e vislumbrando a 

otimização das captações dentro do território, ficou estabelecido que o Macro-

Zoneamento ambiental proposto deverá utilizar como base na delimitação das 

zonas a bacia montante da captação de água para abastecimento público. Água 

esta que poderá servir, não só a população urbana, mas também a população 

rural. 

 

Os aspectos jurídicos referentes às questões ambientais, conforme descrito 

neste item, geraram um Mapa de Restrições ao Uso e Ocupação do Solo (caderno 

de mapas em anexo) em que todas as leis supracitadas foram mapeadas gerando 

áreas com restrições legais. Com isso poder-se-á auxiliar o gerenciamento do 

território quando diz respeito ao cumprimento das leis ambientais. 

 

9.3. Macro – Zoneamento Ambiental Integrado 

 

Para a concepção do Macrozoneamento Ambiental Integrado do Município 

de Itaobim foi realizado o cruzamento de informações contidas no Mapa de 

Restrições ao Uso e Ocupação do Solo, bem como no Mapa de 

Compartimentação Geomorfológica, respeitando-se as peculiaridades ambientais 

das diferentes Zonas dentro do território municipal. 

 

O Macro-zoneamento Ambiental Integrado, em Itaobim, considerou a 

temática, recurso hídrico, onde a bacia a montante da captação de água para 

abastecimento público determinou a criação de uma Macro-zona (MZ II). A gestão 

da MZ II passa a ter uma conotação mais restritiva objetivando garantir a 

qualidade do abastecimento de água para a área urbana e transferir parte dos 

recursos hídricos da bacia para a área rural. 
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Com esta síntese, definiram-se as seguintes Macro-zonas e suas 

respectivas Zonas: 

 

9.3.1. Macro-Zona I – MZ I 

 

Macro-zona delimitada fora do perímetro da área da Bacia a montante da 

captação de água para abastecimento público, onde a Lei Estadual 10.793/92 

(MINAS GERAIS, 1992) em seu artigo 4º NÃO se aplica. Dentro desta Macrozona 

definiu-se 3 Zonas distintas: 

 

 

9.3.1.1. Zona de Preservação Ambiental I – ZPA I:  

 

Zona delimitada pelo compartimento geomorfológico de Escarpas Abruptas 

onde estão situadas as nascentes das sub-bacias em Itaobim. Possui, como 

domínio vegetacional, a caatinga, vegetação típica de clima semi-árido e 

encontrada em área de declives acentuados. É considerada área imprópria para 

uso devido às altas declividades, à presença de vegetação nativa (caatinga) e à 

presença das nascentes dos cursos d´água que percorrem o território municipal. 

Esta zona deverá ser totalmente preservada. 

 

9.3.1.2. Zona de Conservação Ambiental I – ZCA I:  

 

Zona delimitada pelas Chapadas e pelos Pães de Açúcar e Pontões. As 

chapadas estão, principalmente, localizadas na porção sul do território municipal 

com topografia plana e ocupada, predominantemente, pelo Cerrado / Cerradão. 

Constituem a principal área de recarga dos aqüíferos, tornando-se uma zona 

estratégica para a garantia do desenvolvimento de atividades que necessitam do 

uso da água. Outro ponto a ser considerado é que Itaobim possui como grande 

problema a escassez de água, fazendo-se necessário conservar estas áreas para 

que se possa garantir a perenização dos córregos e ribeirões dentro do município.  
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Os Pães de Açúcar e Pontões são afloramentos rochosos, localizados na 

porção norte do município onde se podem encontrar espécies de bromélias e 

cactáceas. São áreas naturalmente com dificuldades de quaisquer tipos de 

assentamentos, podendo ser utilizadas para atividades ligadas ao turismo 

paisagístico e ao turismo de aventura. 

 

Nesta zona (ZCA I), principalmente pela presença das chapadas, deverá 

ser restringido, a partir da aprovação do Macro-zoneamento Ambiental, a retirada 

da cobertura vegetal nativa (cerrado), bem como o uso qualquer sobre veredas 

situadas nestas chapadas.  A vegetação ciliar das nascentes, encontradas nas 

bordas das chapadas, deverá ser recuperada, assim como deverão ser criados 

incentivos para a reconstituição da vegetação nativa degradada. A monocultura 

deverá ser restringida com a criação de regras para o plantio e para o manejo. As 

pastagens e as plantações de eucaliptos existentes deverão apresentar, por seus 

proprietários, plano de manejo sustentável, assinado por profissional competente.  

 

O poder público deverá estabelecer incentivos para a criação de Unidades 

de Conservação de acordo com as restrições cabíveis a este tipo de ambiente, 

definidas pela Lei Federal 9.985/2000 (BRASIL, 2000) que institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e estabelece normas e critérios 

para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação. Deve-se 

incentivar, sobre esta zona, o reflorestamento com espécies nativas e a busca de 

alternativas sustentáveis para os atuais usos. 

 

9.3.1.3. Zona de Uso Irrestrito I – ZUI I:  

 

Zona onde estão inseridas as principais atividades agropecuárias do 

Município de Itaobim. Está situada nas áreas mais úmidas, próximos aos cursos 

d´água, onde a maioria das comunidades rurais estão assentadas. É uma zona de 

grande importância para a consolidação e o desenvolvimento de atividades 

ligadas à agropecuária para fins de geração de desenvolvimento econômico. O 

Município de Itaobim, em particular, tem uma grande vocação para o 

desenvolvimento da fruticultura irrigada e agricultura a nível familiar de caráter 
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orgânico. Há, também a intenção de se desenvolver projetos relacionados ao 

plantio direcionado à produção do Biodiesel. Deve-se, portanto, incentivar estas 

atividades, desde que bem planejada e estruturada, onde o poder público se faça 

presente na educação e orientação técnica dos agricultores. Atividades 

industriais, tal como a implantação de indústrias de beneficiamento de frutas, para 

atender à demanda da vocação de Itaobim (fruticultura) podem ser encorajadas e 

atraídas por incentivos fiscais dando saída à produção agrícola. Entretanto, é 

necessário que haja o cumprimento da legislação ambiental, seja federal, 

estadual ou municipal objetivando o uso racional dos recursos naturais apoiado 

em um sistema de fiscalização realizada por parte do executivo municipal. 

 

 

9.3.2. Macro-Zona II – MZ II 

 

Macro-zona delimitada dentro do perímetro da área da Bacia a montante 

da captação de água para abastecimento público, onde a Lei Estadual 10.793/02 

em seu artigo 4º (vide Capítulo “Aspectos Jurídicos”) DEVERÁ ser aplicada. 

Dentro desta Macro-zona definiu-se 3 Zonas distintas: 

 

A Zona de Preservação Ambiental II – ZPA II, Zona de Conservação 

Ambiental II – ZCA II e Zona de Uso Irrestrito II – ZUI II com as mesmas 

características e regras das zonas presentes na Macro-zona I, porém mais 

restritiva de acordo com o artigo 4º da Lei Estadual 10.793/92 (MINAS GERAIS, 

1992), proibindo a instalação de diversas atividades. 

 

 

10. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

A análise ambiental integrada somada à leitura comunitária gerou diretrizes 

que irão nortear a administração pública na busca do desenvolvimento 

sustentável. Foram elaborados mapas para facilitar a compreensão do território. 

Na síntese, o Macro-Zoneamento definido a partir de restrições legais e das 
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características ambientais integradas apresentadas pela Compartimentação 

Geomorfológica deverá ser o apoio na orientação e na distribuição espacial das 

atividades humanas sobre o solo.  

 

Com isso, o poder público terá em mãos a base inicial na busca ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

O plano diretor de desenvolvimento municipal é hoje o principal instrumento 

da política urbana que busca orientar a administração pública no planejamento e 

gestão do território como um todo, inserindo, desta forma, a temática ambiental 

nas discussões sobre as políticas públicas. 

 

Sabe-se que a bacia hidrográfica é a principal unidade de análise e 

planejamento ambiental. No entanto, a tomada de decisões e a definição de 

políticas ambientais cabem à sociedade civil e aos administradores públicos 

(prefeitos e executivos municipais). Os limites municipais, definidos fora dos 

critérios ambientais (bacia hidrográfica), passam a ter grande importância nos 

estudos geoecossitêmicos quando direcionados ao planejamento ambiental 

municipal, uma vez que se respeita as particularidades sócio, econômicas, 

ambientais e culturais locais. Com isso, o processo de implantação e gestão dos 

planos concebidos a partir desta visão, torna-se potencialmente mais eficaz.  

 

Na presente dissertação, a participação da sociedade, a partir das 

exigências do Estatuto da Cidade, foi uma das peças chave na leitura do 

ambiente para a concepção do Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de 

Itaobim. Deverá assumir, também a responsabilidade direta no processo de 

planejamento e gestão ambientais. 

 

A análise integrada do ambiente, utilizando-se da base teórica sobre os 

geoecossistemas, possibilitou o conhecimento empírico do meio abiótico e do 

meio biótico de Itaobim, servindo de apoio às discussões sobre as 

particularidades ambientais do território municipal dentro de uma visão de 

interdependência. 
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Dentro das análises realizadas, o conhecimento sobre a pedologia permitiu 

avaliar a potencialidade do solo enquanto vocação econômica e também suas 

restrições, principalmente pela presença dos murundus. 

 

A geologia permitiu analisar a estrutura do relevo e sua influência sobre a 

gênese dos solos e o melhor entendimento do assentamento humano sobre o 

território de Itaobim. Possibilitou entender, de forma incipiente, o funcionamento 

da dinâmica hídrica nas porções norte e sul do município, o que influencia na 

localização das atividades agropecuárias. 

 

As classes de declividades ajudaram na definição dos compartimentos 

geomorfológicos, apresentando-se importante, também, nas discussões 

estabelecidas quando da capacidade de uso do solo no que diz respeito às 

restrições estabelecidas por lei. 

 

O uso e ocupação do solo apresentou uma noção espacial da distribuição 

das atividades do homem sobre o território de Itaobim. Confirmou-se que estas 

atividades estão alocadas em função da disponibilidade hídrica e da estrutura 

geomorfológica do município. 

 

A Compartimentação Geomorfológica possibilitou a integração das outras 

temáticas ambientais, representadas em cartas, mostrando-se uma referência 

importante para o estabelecimento do Macro-Zoneamento Ambiental Integrado. 

 

A análise dos aspectos jurídicos permitiram perceber como as principais 

leis podem ser norteadoras no processo de planejamento e gestão ambiental, 

fazendo-se presente em qualquer demanda. O mapeamento destas leis foi de 

extrema importância para se ter a noção espacial das restrições sobre o uso e 

ocupação do solo e, desta forma, permitir que o Macro-Zoneamento 

contemplasse o fator legal, que é mais utilizado nas argumentações quando da 

explotação dos recursos naturais. 
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O Macro-Zoneamento Ambiental Integrado torna-se, então, a principal 

ferramenta na orientação ao ordenamento e ocupação do solo, na busca pela 

sustentabilidade. Esta síntese respeitou as particularidades do ambiente (meios 

biótico e abiótico), a vocação do município, os anseios e desejos da população 

local e as principais leis que regem o meio ambiente, seja em nível federal ou 

estadual.  

 

As diretrizes ambientais integradas, definidas a partir de toda a discussão 

durante o processo de elaboração do plano Diretor de Itaobim, permitiram avaliar 

o quanto Itaobim necessita de uma reestruturação institucional e mudança de 

mentalidade, para que se consiga estabelecer um novo sistema de gestão 

pública, partindo das questões ambientais. Determinou, também, as medidas que 

o município deverá tomar para que se alcance a autonomia gerencial e o 

desenvolvimento econômico aliado à conservação do ambiente e, desta forma, 

tentar solucionar os conflitos sociais inerentes à região. 

 

A junção, a justaposição e a integração das temáticas ambientais, aliado à 

leitura comunitária e à base legal, representados pelo Macro-Zoneamento, 

poderão ser o início de um processo longo e complexo na busca da 

sustentabilidade em uma escala municipal, cabendo à administração pública local 

e a sociedade civil o cumprimento das regas estabelecidas em um legítimo 

processo de planejamento, segundo os preceitos do Estatuto da Cidade. 

 

 

10.1. Recomendações para o Gerenciamento Sustentável do Território 

Municipal de Itaobim – Diretrizes Ambientais Integradas 

 

Toda a análise ambiental integrada do território de Itaobim, considerando as 

discussões estabelecidas com a população local, as principais leis ambientais 

vigentes e a análise dos meios físico e biótico geraram diretrizes que venham de 

encontro às reais necessidades do município enquanto aspectos relacionados às 

questões ambientais e de desenvolvimento sustentável. As diretrizes ambientais 

integradas servirão de apoio, juntamente ao Macro-Zoneamento Ambiental 
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Integrado, para administração pública para o gerenciamento ambiental do território 

municipal. Abaixo estão relacionadas estas diretrizes. 

 

- Aprovar o Macro-zoneamento Ambiental proposto visando o apoio e a 

orientação na gestão ambiental territorial. 

 

- Elaborar Zoneamento Ambiental dentro do território de Itaobim, integrando 

variáveis ambientais com as particularidades de cunho cultural, social, político e 

econômico, respeitando as potencialidades e fragilidades do ambiente em 

questão. Deverá ser trabalhado em um nível de detalhamento adequado para 

escala de 1:10.000. 

 

- Criar um Sistema de Gestão Ambiental Territorial - SISGAT contemplando a 

criação de um banco de dados georreferenciados com atualização periódica. Este 

banco de dados deverá conter informações das atividades sobre a superfície 

terrestre, dos impactos oriundos do uso e ocupação do solo, tais como 

desmatamento, atividades mineradoras, queimadas, uso de agrotóxicos, erosões, 

outros sendo estas informações constantemente mapeadas e trabalhadas em 

Sistemas de Informação Geográfica (GIS). Elas servirão para definir prioridades 

de ações a respeito de fiscalização, recuperação ambiental, outros. O SISGAT 

deverá, ainda, estabelecer um cronograma de periodicidade das ações definidas 

a partir da demanda e em função das necessidades emergenciais de curto prazo. 

O SISGAT poderá, também, ser adaptado para as questões de origem sanitárias 

ambientais, apoiando a implantação das diretrizes específicas sobre esgotamento 

sanitário, sobre o Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, entre outros. 

É necessário, também, que o SISGAT esteja em perfeita harmonia com as ações 

e intenções de outros setores da administração pública, integrando projetos e 

respeitando as diretrizes propostas dentro do Plano Diretor de Itaobim. Todo o 

SISGAT estará amparado por mapas atualizáveis, banco de dados 

georreferenciados, uso do GIS e orientado a partir do Zoneamento Ambiental a 

ser elaborado.  
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- Criar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente com infra-estrutura adequada às 

suas atribuições. Esta divisão deverá dispor de técnicos qualificados para a 

fiscalização do território, com conhecimentos das diversas disciplinas ambientais, 

cartografia e GIS, legislação ambiental, noções de planejamento e gestão 

ambiental. Sua infra-estrutura física deverá conter veículo para os percursos no 

território, computador, GPS, máquina fotográfica, outros para apoio na 

manipulação das informações sobre o meio ambiente em Itaobim. Os técnicos 

contratados serão responsáveis, também, pelo apoio nas decisões do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente - CODEMA, utilizando os conhecimentos sobre o 

território municipal para amparar as deliberações do conselho. A fiscalização do 

território deverá priorizar os empreendimentos com maior potencial poluidor, tais 

como as minerações instaladas no município e o uso indiscriminado de 

implementos agrícolas, realizando a autuação quando do descumprimento das 

regras. Deverá, também, monitorar o desmatamento, as queimadas, a disposição 

inadequada de lixo e embalagens de agrotóxicos, entre outras ações do homem 

geradoras de impactos ambientais. Deverá trabalhar em conjunto com outros 

setores da administração pública, visando a integração de informações, uma vez 

que questões ambientais estão diretamente relacionadas aos aspectos culturais, 

políticos, sociais e econômicos. 

  

- Consolidar parcerias com universidades e instituições para fins de apoio técnico, 

assessoria e desenvolvimento de projetos dentro da esfera ambiental, bem como 

na orientação ao desenvolvimento das atividades agrícolas, apoiando, não só a 

Prefeitura Municipal, mas também os escritórios da EMATER e do IMA locais. 

Itaobim possui uma unidade da Escola da Família Agrícola, que forma técnicos na 

área. Esta instituição deverá consolidar ainda mais a parceria com a Prefeitura 

Municipal desenvolvendo juntas, programas de assistência direta às famílias de 

produtores rurais.  

 

- Estabelecer uma rede de monitoramento da qualidade e quantidade das águas 

superficiais e subterrâneas, a fim de se conhecer precisamente os impactos 

ambientais sobre o território municipal. Esta ação é de extrema importância para 
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garantir a qualidade da água encontrada em Itaobim. Esta rede de monitoramento 

poderá ser realizada através das parcerias estabelecidas e deverá alimentar o 

banco de dados do SISGAT, conforme diretrizes supracitadas. 

 

- Elaborar Plano de Distribuição de Água no município contemplando famílias e 

comunidades com necessidade de água para consumo humano e para uso na 

produção agrícola. Visando viabilizar uma igualdade na distribuição de água. Este 

Plano deverá apresentar como diretrizes principais: 

 

• contemplar estudos hidrogeológicos para se conhecer, efetivamente, o 

potencial de água subterrânea, determinando-se as dimensões 

quantitativas e qualitativas desta água.  

 

• estabelecer estudos aprofundados da dinâmica hídrica em todo o 

território, principalmente no que diz respeito à presença dos murundus, 

pois fogem ao padrão conceitual dos encontrados em outras localidades. 

 

• realizar um cadastro das famílias e comunidades objetivando otimizar o 

sistema de distribuição a ser concebido e implantado pelo Plano proposto. 

 

• estabelecer parceria entre a Prefeitura Municipal de Itaobim com a 

COPASA para se estabelecer quais as atribuições de cada um na 

efetivação das soluções apontadas pelo Plano. 

 

• estudar a viabilidade de se construir “chafarizes” em comunidades 

definidas pelo Plano, abastecidos por caminhão pipa com água potável 

para consumo humano direto. 

 

• estudar viabilidade de utilização de água subterrânea para uso nas 

atividades agrícolas, em nível familiar (irrigação). 

 

- Incentivar a criação de Unidades de Conservação com o objetivo assegurar a 

preservação dos recursos naturais, restringindo ou mesmo proibindo a exploração 
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dos mesmos e garantir o equilíbrio ecológico, assegurando a vida da fauna e da 

flora, bem como da qualidade e quantidade dos recursos hídricos. É necessário, 

para isso, o mapeamento de áreas passíveis para se tornarem unidades de 

conservação e classificá-las de acordo com sua importância seguindo orientação 

da Lei Federal 9.985/2000 (Lei do SNUC) que estabelece normas e critérios para 

a criação de Unidades de Conservação. Destacam-se as áreas: os topos das 

Chapadas Serra Amarela, São Domingos, Boa Vista e Do Brejo, sobre a cota 

altimétrica de 750 m, cuja categoria de unidade de conservação deverá ser 

definida a partir de um nível de restrição compatível com o Macro-Zoneamento 

proposto; a bacia a montante da captação de água, conforme delimitação definida 

no Mapa de Restrições ao Uso e Ocupação do Solo, podendo esta se tornar uma 

Área de Proteção Ambiental – APA, nos termos da lei. 

 

- Elaborar Programa de Educação Ambiental atingindo toda a sociedade de 

Itaobim, contemplando escolas públicas e privadas e as comunidades rurais e 

bairros. Deverá ser elaborado um programa de Educação Ambiental amplo com 

mobilização de toda a população focando os recursos hídricos e seus impactos 

associados. Deverá focar, também, o agricultor quando do uso de agrotóxicos, 

desmatamento, erosão, outros. O programa deverá ser elaborado e executado 

pelo corpo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e parceiros, 

integrado com a equipe da Secretaria Municipal de Educação, mobilizando 

também outros setores da administração pública. Todo este trabalho será 

desenvolvido dentro de um cronograma constante com avaliações periódicas, 

correções e adaptações que se fizerem necessárias. 

 

- Elaborar Plano Integrado de Recuperação das Sub-Bacias Hidrográficas do 

Ribeirão São João e do Ribeirão São Roque no intuito de promover o resgate da 

qualidade dos cursos d´água e possibilitar o desenvolvimento das atividades 

econômicas que necessitam destes recursos. Este Plano deverá se iniciar na 

formação de um comitê de bacia hidrográfica que deverá ser constituído por 

representantes das diversas comunidades integrantes destas sub-bacias, 

contemplando os Municípios de Padre Paraíso e Ponto dos Volantes para a Sub-

Bacia do Ribeirão São João e Medina para a Sub-Bacia do Ribeirão São Roque. 
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Este plano deverá ser elaborado pelos comitês criados e pelos poderes públicos 

municipais integrantes de ambas as sub-bacias. Itaobim, em particular, deverá se 

empenhar na concretização deste plano, uma vez que os cursos d´água se 

convergem para a cidade. Deverá contemplar a realização de análises da 

qualidade da água destes dois importantes mananciais do município para 

investigar a origem de contaminações e apontar ações corretivas visando sanar 

os problemas identificados. Poderá estar integrado ao SISGAT e à rede de 

monitoramento da qualidade e quantidade das águas superficiais e subterrâneas 

propostas acima. 

 

- Elaborar programa de combate a queimadas incluindo ações de Educação 

Ambiental para as comunidades rurais, fiscalização e treinamento de pessoal 

buscando implantar uma brigada de incêndio. 

 

- Elaborar uma Política Ambiental Municipal para se tornar referência na gestão 

ambiental municipal onde suas diretrizes básicas deverão ser cumpridas e 

incorporadas ao Plano Diretor. Dentre estas diretrizes destacam-se: 

 

• proteger, ampliar e recuperar a cobertura vegetal, no território municipal, 

especialmente nas bacias dos Rios São João e São Roque; 

 

• promover a proteção dos animais de qualquer espécie, em qualquer fase 

do seu desenvolvimento, que vivem naturalmente fora do cativeiro, 

constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros 

naturais; 

 

• promover a melhoria das condições atmosféricas de forma adequada à 

saúde, a segurança e ao bem estar da população, bem como ao 

desenvolvimento da vida animal e vegetal; 

 

• promover a melhoria dos cursos d’água das demais bacias hidrográficas, 

tendo em vista seus usos a jusante do território municipal; 
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• promover a proteção e o uso racional do solo e subsolo; 

 

• estimular a recuperação de áreas erodidas. 

 

Esta Política deverá estar baseada no Macro-zoneamento Ambiental 

integrado proposto. 

 

- Criar dispositivos de incentivos aos produtores rurais que cooperarem na 

preservação e na recuperação ambiental de suas propriedades em ações de 

recuperação de suas nascentes e no reflorestamento de áreas degradadas, 

principalmente as matas ciliares, caracterizando-o como “produtor de água”. As 

ações nesta direção deverão estar integradas com o Programa de Educação 

Ambiental proposto e com as atribuições de fiscalização da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente. 

 

- Implantar de um setor de Geoprocessamento a fim de manipular dados 

ambientais georreferenciados e visando a integração e cruzamento de 

informações, gerando cartografia e, desta forma, facilitando todo o gerenciamento 

do território municipal. Este setor deverá ter um técnico especializado, com 

domínio do software. Todas as informações do ambiente deverão estar 

georreferenciadas e espacializadas para que este setor possa gerar as cartas 

temáticas atualizadas do município. Desta forma poder-se-á localizar problemas e 

criar cenários futuros do território. 

 

Sugere-se, também, a regionalização do setor através de convênios com 

outros municípios do Vale do Jequitinhonha, para se criar uma rede única de 

Sistemas de Informações Geográficas, visando a divisão de custos e integração 

das ações. 

 

 O cumprimento das diretrizes e recomendações propostas, aliado ao 

gerenciamento ambiental do território a partir de uma visão espacial, podem se 
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tornar o início de uma nova fase dentro das políticas públicas municipais com 

base no Estatuto da Cidade. Esta metodologia de se considerar o ambiente 

dentro de um processo de planejamento urbano e regional mostram uma nova 

frente de discussões e preocupações para se estabelecer uma aliança do 

desenvolvimento à conservação do ambiente, buscando a solução de conflitos 

sociais para a melhoria da qualidade de vida. 

 

Esta dissertação buscou apresentar, dentro de um ambiente acadêmico, a 

importância que a pesquisa tem quando realizada com o objetivo de contribuir 

diretamente para o amadurecimento e crescimento da sociedade perante às 

questões ambientais, geridas a partir da  aproximação da sociedade e do 

governo. 
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CARTA IMAGEM DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLOMUNICÍPIO DE ITAOBIM-MG

LEGENDA 
 
 
 

  1 - Cerrado / Cerradão 
 

  2 - Caatinga / Floresta Estacional Decidual 
 

  3 - Floresta Estacional Semidecidual 
 

  4 - Agropecuária 
 

  5 - Fruticultura 
 

  6 - Área Urbana 
 
 

os principais cursos d’água da região. Torna -se, portanto, imprescindível a preservação destes ambientes.   

  2 - Caatinga / Floresta Estacional Decidual 
Constitui em um tipo de vegetação estacional decidual xeromorfa, com estrato arbóreo e gramíneo-lenhoso periódicos, e com presença de plantas suculentas e cactáceas. Suas árvores são baixas, raquíticas, de troncos delgados e engalhamento profuso. Muitas espécies são microfoliadas e outras são providas de acúleos e espinhos. A maioria destas espécies possui adaptações fisiológicas bastante especializadas à insuficiência hídrica. A caatinga ocupa uma área de transição localizada em Itaobim entre a Floresta Estacional Semidecidual e o Cerrado. Sua distribuição apresenta-se sobre o compartimento de Frente Escarpada (altitude entre 550 – 750 m), onde a alta declividade favorece a lixiviação de nutrientes do solo conferindo à vegetação a perda de suas folhas para a garantia de sua sustentabilidade durante o período seco. A remoção desta cobertura vegetal irá agravar os processos erosivos, comprometendo a dinâmica de uso e ocupação do solo, bem como a dinâmica hídrica da região.    

  3 - Floresta Estacional Semidecidual 
É uma tipologia de vegetação condicionada, também, por duas estações climáticas no ano: uma bastante chuvosa e outra de seca prolongada, causando seca fisiológica e a perda parcial de suas folhas. Em tal tipo de vegetação, a porcentagem das árvores caducifólias (que perdem as folhas), no conjunto florestal e não das espécies que perdem as folhas individualmente, é de 20 e 50%. Em Itaobim, esta tipologia apresenta-se em fase secundária de sucessão devido ao processo de desmatamento no passado. Por isso, constata-se somente fragmentos deste tipo de vegetação, ocupando, principalmente, o compartimento do Nível Intermediário (altitude entre 350 – 550 m), intercalando-se com extensas áreas de pastagens e agricultura.   

  4 - Agropecuária 
Localizam-se nas porções baixas do município, sendo caracterizada por pequenas áreas de cultivos agrícolas, pastagens e solo exposto. São condicionadas pela presença de água, justificando a localização da maioria das comunidades rurais em Itaobim no compartimento da Planície Aluvial. Intercalam-se, também, com os fragmentos de Mata Semidecídua avançando em direção das  áreas com maiores declividades, ocupando parte dos compartimentos Nível Intermediário e Frente Escarpada.   

  5 - Fruticultura 
Área ocupada principalmente pela cultura da manga, localizando-se às margens dos cursos d´água perenes. Observa-se grandes áreas da cultura da manga às margens do Ribeirão São João.  

  6 - Área Urbana 
Área ocupada pelo assentamento do tecido urbano sobre o sítio de It aobim. Localiza-se no entroncamento das rodovias BR-116 e BR-367, a qual é cortada pelo Rio Jequitinhonha.   

RESENHA  CARTA IMAGEM DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  A Carta Imagem de Uso e Ocupação do Solo de Itaobim mostra a distribuição espacial dos eventos sobre a superfície terrestre, apresentando a sua proporção em termos de interferência antrópica sobre o ambiente. Isto possibilita perceber a dinâmica de ocupação do território, resultado das diferentes interações entre o homem e a natureza.  A distribuição dos diversos usos está diretamente relacionada aos compartimentos geomorfológicos, onde a estrutura e forma do  relevo orientam a evolução da ocupação do homem e suas atividades sobre o solo. Pode-se perceber, em Itaobim, um ambiente bastante modificado pelas ações do homem.   Dentre os diversos usos do solo em itaobim destacam-se:  

  1 - Cerrado / Cerradão 
O cerrado/cerradão ocorre em variados climas, tanto os estacionais tropicais com períodos secos entre três a sete meses, como os ombrófilos sem período biologicamente seco. Sua distribuição está relacionada a determinados tipos de solo, na maioria profundos, álicos e distróficos, arenosos lixiviados e litólicos. Apresenta uma variabilidade estrutural alta com grandes diferenças em porte e densidade, influenciadas inclusive pela intensidade da ação antrópica. As árvores do cerrado são muito peculiares, com troncos tortos, cobertos por uma cortiça grossa, cujas folhas são geralmente grandes e rígidas. Está Presente principalmente nos topos de chapadas (Compartimento Chapadas – acima 750 m). É de extrema importância na perenização dos córregos presentes na porção sul  do território municipal. A presença desta cobertura vegetal garante a recarga dos aqüíferos que irão, portanto, perenizar 
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COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICAMUNICÍPIO DE ITAOBIM-MG

QUATERNÁRIO 
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          Xistos 
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     Segmento de ligação entre a Escarpa (3.) e a Planície Aluvial (5.). Aloja os tributários de segunda ordem dos Ribeirões: São João (sul) e São Roque (norte) do Rio Jequitinhonha de traçado oeste-leste. Áreas utilizadas pela pecuária e agricultura, preservando as porções acima de 30% de declividade, ocupadas pela Caatinga ou Floresta semi-descidua.  
 Planície Aluvial do Rio Jequitinhonha é constituída pelo: a. leito menor limitado por dique marginal, b. planície de inundação sazonal contendo lagoas intermitentes e terraços fluviais, c. planície aluvial de 

inundação ocasional: estendendo-se até a cota de 300m já no encontro com o compartimento anterior (4), alojando o sítio urbano de Itaobim. Área ainda utilizada pela mata ciliar composta por mangueiras (fruticultura) ao longo dos Ribeirões São João e São Roque. Desenvolve-se ainda a pecuária.   

RESENHA 
 

CARTA DA COMPARTIMENTAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 
  A Compartimentação Geomorfológica objetiva agrupar as diferentes famílias de formas do Relevo. Os compartimentos apresentam traços em comum: altitude, declividade, drenagem, rocha, solo, vegetação e mesmo de ocupação, conferindo ao compartimento uma dinâmica única.  A definição e caracterização dos diferentes compartimentos do Município de Itaobim, possibilitam um ordenamento territorial em macro-zonas diferenciadas e racionais, levando a uma ocupação entrosada e funcional em direção de um conviver sustentável.    

     Presentes na porção sul do Rio Jequitinhonha, alojando a bacia de drenagem do Córrego São João (Chapadas: Boa Vista, do Brejo da Serra Amarela e de São Domingos). Apresentam topografia plana limitada por bordas festonadas, sobre Solos Lateríticos profundos recobertos originalmente pelo Cerrado. Constituem a principal área de recarga do aqüífero municipal.    
 Presentes na porção ao norte do Rio Jequitinhonha, alojando a bacia de drenagem do Ribeirão São Roque. Apresentam (excluindo a Chapada Lagoa Danta e porção da Chapada Negredo) relevo acidentado constituído por intrusões graníticas na forma de pães de açúcar e pontões rochosos, recobertos por musgos, bromélias e cactáceas. Este tipo de relevo dá rápida vazão às águas pluviais, via íngremes vertentes rochosas projetadas sobre as várzeas, já ao nível de base dos córregos da bacia do Ribeirão São Roque.  

 Na forma de afloramento rochoso presentes nos dois compartimentos acima descritos, representam as vertentes abruptas com declividades perpendiculares às curvas de nível (acima de 30% próximas a 100%) que limitam os topos planos. Nas chapadas ocorrem principalmente na porção convexa (esporão) do recorte festonado reservando a porção côncava (reentrância) para as nascentes. Região imprópria ao uso. 
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MACRO-ZONEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADOMUNICÍPIO DE ITAOBIM-MG

Legenda 
  MACRO-ZONA I – MZ I  

 Zona de Preservação Ambiental I – ZPA I  
 Zona de Conservação Ambiental I – ZCA I  
 Zona de Uso Irrestrito I – ZUI I   MACRO-ZONA II – MZ II  
 Zona de Preservação Ambiental II – ZPA II  
 Zona de Conservação Ambiental II  – ZCA II  
 Zona de Uso Irrestrito II – ZUI II      

RESENHA  MACRO-ZONEAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO  
 Para a concepção do Macrozoneamento Ambiental Integrado do Município de Itaobim foi realizado o cruzamento de informações contidas no Mapa de Restrições ao Uso e Ocupação do Solo, bem como no Mapa de Compartimentação Geomorfológica, respeitando-se as peculiaridades ambientais das diferentes Zonas dentro do território municipal.  MACRO-ZONA I – MZ I  Macro-zona delimitada fora do perímetro da área da bacia a montante da captação de água para abastecimento público. Dentro desta Macrozona definiu-se 3 Zonas distintas:  

 Zona de Preservação Ambiental I – ZPA I:   Zona delimitada pelo compartimento geomorfológico de Escarpas Abruptas (vide Mapa de Compartimentação Geomorfológica) onde estão situadas as nascentes das sub-bacias em Itaobim. Possui, como domínio vegetacional, a caatinga, vegetação típica de clima semiárido e encontrada em área de declives acentuados. É considerada área imprópria para uso devido às altas declividades, à presença de vegetação nativa (caatinga) e à presença das nascentes dos cursos d´água que percorrem o território municipal. Esta zona deverá ser totalmente preservada.  
 Zona de Conservação Ambiental I – ZCA I:  Zona delimitada pelas Chapadas e pelos Pães de Açúcar e Pontões. As chapadas estão, principalmente, localizadas na porção sul do território municipal com topografia plana e ocupada, predominantemente, pelo Cerrado / Cerradão. Constituem a principal área de recarga dos aqüíferos subterrâneos, tornando-se uma zona estratégica para a garantia do desenvolvimento de atividades que necessitam do uso da água. Outro ponto a ser considerado é que Itaobim possui como grande problema a escassez de água, fazendo-se necessário conservar estas áreas para que se possa garantir a perenização dos córregos e ribeirões dentro do município.   Os Pães de Açúcar e Pontões são afloramentos rochosos, localizados na porção norte do município onde há presença de espécies de bromélias e cactáceas. São áreas naturalmente com dificuldades de quaisquer tipos de assentamentos, podendo ser utilizados para atividades ligas ao turismo paisagístico e ao turismo de aventura.  Nesta zona (ZCA I), principalmente pela presença das chapadas, deverá ser restringido, a partir da aprovação do Macro-zoneamento Ambiental, a retirada da cobertura vegetal nativa (cerrado), bem como uso qualquer sobre veredas situadas nestas chapadas.  A vegetação ciliar das nascentes, encontradas nas bordas das chapadas, deverá ser recuperada, assim como deverão ser criados incentivos para a reconstituição da vegetação nativa degradada. A monocultura deverá ser restringida com a criação de regras para o plantio e para o manejo. As pastagens e as plantações de eucaliptos existentes deverão apresentar, por seus proprietários, plano de manejo sustentável, assinado por profissional competente.   O poder público deverá estabelecer incentivos para a criação de Unidades de Conservação de acordo com as restrições cabíveis a este tipo de ambiente, definidas pela Lei Federal 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC e estabelece normas e critérios para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação.   Deve-se incentivar, sobre esta zona, o reflorestamento com espécies nativas e a busca de alternativas sustentáveis para os atuais usos.  
 Zona de Uso Irrestrito I – ZUI I:  Zona onde estão inseridas as principais atividades agropecuárias do Município de Itaobim. Está situada nas áreas mais úmidas, próximos aos cursos d´água, onde a maioria das comunidades rurais estão assentadas. É uma zona de grande importância para a consolidação e o desenvolvimento de atividades ligadas à agropecuária. O Município de Itaobim, em particular, tem uma grande vocação para o desenvolvimento da fruticultura irrigada e agricultura a nível familiar de caráter orgânico. Há, também a intenção de se desenvolver projetos relacionados ao plantio direcionado à produção do Biodiesel. Deve -se, portanto, incentivar estas atividades, desde que bem planejadas e estruturadas, em que o poder público se faça presente na educação e orientação técnica dos agricultores. Atividades industriais, tal como a implantação de indústrias de beneficiamento de frutas para atender à demanda da vocação de Itaobim (fruticultura), podem ser encorajadas e atraídas por incentivos fiscais dando saída à produção agrícola. Entretanto, é necessário que haja o cumprimento das exigências da legislação ambiental, seja federal, estadual ou municipal objetivando o uso racional dos recursos naturais apoiado em um sistema de fiscalização realizada por parte do executivo municipal.     MACRO-ZONA II – MZ II  Macrozona delimitada DENTRO da área da bacia a montante da captação de água para abastecimento público, onde a Lei Estadual 10.793/92 em seu artigo 4º (vide Capítulo “Aspectos Jurídicos”) DEVERÁ ser aplicada. Possui as mesmas características e regras das zonas presentes na Macro-zona I, tornando-se mais restritiva de acordo com o artigo 4º da Lei Estadual 10.793/92, proibindo a instalação de diversas atividades.  
 Zona de Preservação Ambiental II – ZPA II  
 Zona de Conservação Ambiental II – ZCA II  
 Zona de Uso Irrestrito II – ZUI II    
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RESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLORESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLORESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLORESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
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RESENHARESENHARESENHARESENHA    
    

CARTA DE RESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO DO CARTA DE RESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO DO CARTA DE RESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO DO CARTA DE RESTRIÇÕES AO USO E OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIOTERRITÓRIOTERRITÓRIOTERRITÓRIO    

 

Os aspectos jurídicos, referentes ao controle da ocupação do território, geraram 

a carta de Restrições ao Uso e Ocupação do Território, em que as restrições 

legais ao uso foram interpretadas e mapeadas.  

 

As principais leis que regem o ambiente buscam o controle do uso e ocupação, 

minimizando os impactos inerentes às atividades antrópicas, bem como criando 

obrigações e incentivos à preservação de áreas que apresentam grande 

importância no equilíbrio das espécies. Estas mesmas leis possuem atributos de 

não engessar o desenvolvimento econômico, seja em nível Federal, Estadual, ou

Municipal. 

    

LegendaLegendaLegendaLegenda    –––– áreas com restrições áreas com restrições áreas com restrições áreas com restrições    
 

APP APP APP APP –––– Lei 14.309/2002  Lei 14.309/2002  Lei 14.309/2002  Lei 14.309/2002     

Art. 10º Considera-se área de preservação permanente aquela protegida nos termos desta lei, 
revestida ou não com cobertura vegetal, com a função ambiental de preservar os recursos 

hídricos, a  paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade,  o  fluxo gênico de fauna e 

flora, de proteger o solo e de assegurar o  bem-estar das populações humanas e situada: 

(...) 
VI - em  encosta  ou parte dela, com declividade  igual  ou superior a 100% (cem por  cento) ou 

45º (quarenta e cinco graus) na sua linha de maior declive, podendo ser inferior a este 

parâmetro, a  critério  técnico  do  IEF, tendo em vista  as  características edáficas da região; 
    
Declividade Acima de 30% Declividade Acima de 30% Declividade Acima de 30% Declividade Acima de 30% ---- Lei Federal 6.766/1979 Lei Federal 6.766/1979 Lei Federal 6.766/1979 Lei Federal 6.766/1979    

Art. 3° (...) 

Parágrafo Único - Não será permitido o parcelamento do solo:  

(...)  
III - Em terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento) salvo se atendidas 

exigências específicas das autoridades competentes;  

                            

APP APP APP APP –––– Lei 14.309/2002  Lei 14.309/2002  Lei 14.309/2002  Lei 14.309/2002     
Art. 10º (...)  

(...)  

V - no topo de morros, monte ou montanha, em área delimitada a partir da curva de nível, 

correspondente a dois terços da altura da elevação em relação à base; 
(...)  

VIII - em borda de tabuleiro ou chapada, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 
inferior a 100 m (cem metros), em projeção horizontal; 

 

      
Art. 4o – fica vedada a instalação, nas bacias de mananciais, dos seguintes projetos ou 

empreendimentos que comprometam os padrões de qualidade das águas: 

I – indústrias poluentes 

a) fecularias; b) destilarias de álcool; c) metalurgias e siderurgias; c) químicas; d) artefatos 

de amianto; e) matadouro; f) processamento de material radioativo g) curtumes. 

II – atividade extrativa vegetal ou mineral 

III – estabelecimentos hospitalares 

a) hospitais; b) sanatórios; c) leprosários 

IV – cemitérios  

V – depósito de lixo e aterro sanitário 

VI – parcelamento de solo 

a) Loteamento; b) conjunto habitacional 

VII – atividade agropecuária intensiva ou hortifrutigrangeira que envolva a necessidade de 

aplicação de doses maciças de herbicidas, defensivos agrícolas, fertilizantes químicos e 

produtos veterinários organofosforados ou organoclorados 

VIII – suinocultura intensiva 

XIX depósito de produtos tóxicos 

    

    
APP APP APP APP –––– Lei 14.309/2002  Lei 14.309/2002  Lei 14.309/2002  Lei 14.309/2002     

Art.  10º  (...) 

(...)  

II - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, a partir do leito maior sazonal, medido 

horizontalmente, cuja  largura mínima, em cada margem, seja de: 

(...)  

c) 100 m (cem metros), para curso d'água com largura igual ou superior a 50 m (cinqüenta 

metros) e inferior a 200 m  (duzentos metros); 

 

  

        
APP APP APP APP –––– Lei 14.30 Lei 14.30 Lei 14.30 Lei 14.309/2002 (Córregos e Ribeirões)9/2002 (Córregos e Ribeirões)9/2002 (Córregos e Ribeirões)9/2002 (Córregos e Ribeirões)    

Art. 10o  

(...)  

II - ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, a partir do leito  maior  sazonal,  medido 

horizontalmente,  cuja  largura mínima, em cada margem, seja de: 

a) 30  m  (trinta  metros), para curso  d'água  com  largura inferior a 10 m (dez metros); 
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