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O Zoneamento Ambiental é um instrumento jurídico de ordenação do uso e 
ocupação do solo. Tem por propósito classificar o território em zonas de uso, 
atividades permitidas, não permitidas, conflitantes, de acordo com a capacidade de 
suporte dos ecossistemas e do interesse econômico.  
O Zoneamento Ambiental da Micro BACIA HIDROGRÁFICA das Nascentes do Rio 
Ibicuí-Mirim até a Barragem Saturnino de Brito permitiu avaliar a deterioração 
ambiental existente na referida bacia. Para a realização das análises que permitiram 
a elaboração da carta de zoneamento ambiental foram avaliados dez (10) 
parâmetros ambientais, sendo eles: declividade, densidade de drenagem, 
coeficiente de rugosidade, vegetação, fauna silvestre, paisagem nativa, ocupação 
humana, uso da terra, áreas erodidas, áreas propícias as queimadas ou queimadas.  
Com a obtenção dos valores ponderados de cada um dos dez (10) parâmetros 
analisados e com o auxílio da equação deduzida para estes parâmetros, obteve-se o 
percentual de deterioração de cada uma das unidades ambientais avaliadas. 
Posteriormente, de acordo com a metodologia proposta considerou-se seis (6) tipos 
distintos de classes de zoneamento na referida bacia, sendo eles: Área de 
Preservação Permanente (APP), subdividida em Zona 0 e Zona 1; Área de 
Conservação Permanente (ACP), subdividida em Zona 2 e Zona 3; Área de 
Restauração (AR), Zona 4 e  Área de Uso e Ocupação (AUO) Zona 5, com suas 
referidas aptidões e restrições. 
Com a obtenção das áreas respectivas para cada classe de ordenação do território, 
elaborou-se a carta de Zoneamento Ambiental da Micro BACIA HIDROGRÁFICA 
das Nascentes  do Rio Ibicuí-Mirim até a Barragem Saturnino de Brito  e procedeu-
se as respectivas recomendações de acordo com as suas aptidões, inclusive a 
sugestão da criação de uma APA (Área de Proteção Ambiental) com a elaboração 
do respectivo Decreto Lei.   
 

Palavras-Chave: Micro BACIA HIDROGRÁFICA, Zoneamento Ambiental, Mapea-

mentos e Meio Ambiente. 
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The Environment Zoning is a legal instrument of ordinance of the use and occupation 
of the ground. The main goal of this work is classify the allowed, not allowed, conflict-
ing territory in use zones, activities, in accordance with the capacity of support of 
ecosystems and the economic interest. 
The Environment Zoning of the Hydrographic Basin of the Ibicuí-Mirim River until the 
Saturnino de Brito dam allowed to evaluate existing Environment deterioration in the 
related basin. For the accomplishment of the analyses that had allowed the elabora-
tion of the environmental zoning map had been evaluated ten (10) parameters: dec-
livity, drainage, density, ruggedness number, vegetation, wild life, native landscape, 
human occupation, land use, erosion, propitious areas forest fires or burnt areas. 
With the attainment of estimated values of each one of the ten (10) analyzed parame-
ters and with the aid of the equation deduced for these parameters, the percentage 
of deterioration of each one of the evaluated environment units was gotten. 
After this, in accordance with the proposed methodology was considered six (6) dis-
tinct types of zoning classes in the related basin: Permanent Preservation Area 
(APP), subdivided in: Zone Zero and Zone 1; Conservation Permanent Area (the 
ACP), subdivided in: Zone 2 and Zone 3; Restoration Area (AR), Zone 4 and Occu-
pation Area (AUO) Zone 5, with its aptitudes and restrictions. 
With the attainment of the respective areas for each class of the territory ordinance 
was elaborated the environment zoning chart of the Hydrographic Basin consi-
dered and was done the respective recommendations in accordance with its apti-
tudes, also the suggestion of the creation of an APA (Environment Protection Area) 
with the elaboration of the respective Law Decree. 
 

Word-Key: Hydrographic basin, Environment Zoning, Mappings and Environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um dos países de maior diversidade biológico-ambiental do mundo. 

A Nação Brasileira compreende que ao privilégio de possuir parte substancial da 

maior riqueza de Recursos Naturais Renováveis da humanidade, corresponde igual 

responsabilidade de empregar o melhor de seus esforços na tarefa gigantesca de 

conservá-la em prol do bem comum. A deterioração do meio ambiente alarma tanto 

aos países do Primeiro Mundo quanto do Terceiro Mundo, pelo que representa de 

ameaça à saúde e ao bem-estar da humanidade e para a sobrevivência da flora e da 

fauna silvestres. No entanto, para os países em desenvolvimento, a proteção ambi-

ental constitui um considerável desafio econômico. Assim, na realidade, é ainda fre-

qüente no Brasil assistir a várias ações de exploração de recursos naturais descon-

troladas nas quais princípios básicos de proteção ambiental são simplesmente igno-

rados. Um dos exemplos mais flagrantes deste tipo de situações é, sem duvida, a 

devastação de florestas e matas nativas com a conseqüente destruição de “habitat” 

naturais ameaçando de extinção espécies animais muitas vezes encontrados so-

mente naquelas regiões.   

Torna-se, por isso, urgente à introdução de técnicas que permitam uma utili-

zação racional dos recursos naturais renováveis disponíveis, de maneira a permitir a 

conservação do meio ambiente e garantir a qualidade de vida das próximas gera-

ções. 

As Reservas Biológicas são unidades de conservação, constituindo áreas de 

preservação permanente. Elas devem ser fechadas ao público de maneira a permitir 

a conservação de ecossistemas frágeis e de difícil manutenção. Assim, nestas áreas 

a entrada somente deve ser permitida para fins de pesquisa e com as devidas auto-

rizações. 

A bacia hidrográfica onde se insere a única Reserva Biológica do Estado en-

frenta, atualmente, alguns conflitos ambientais que, além de contrastarem com sua 

beleza natural, poderão, caso não sejam rapidamente resolvidos, vir a afetar o pró-

prio local de abastecimento de água de Santa Maria (RS) existente naquela área. 

Esta área, já classificada como Reserva Biológica, constitui um elemento de extrema 

importância na manutenção e preservação da fauna local em função do vasto núme-
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ro de animais, principalmente representantes da Ictiofauna, Avifauna, Mastofauna e 

Herpetofauna que nela habitam durante todo o ano. A grande maioria dos conflitos 

ambientais ali ocorrentes é devida á presença crescente do homem naquele ecossis-

tema, trazendo consigo a caça e a pesca desvairadas, o aumento das áreas agríco-

las e pastagens e inúmeras outras atividades que se não forem corretamente intro-

duzidas poderão conduzir a sérios desequilíbrios ambientais, comprometendo até a 

própria existência da represa de abastecimento de água para Santa Maria (RS). É 

do “habitat” que os rodeia que os animais retiram os seus alimentos, a água e o a-

brigo indispensáveis para a sua sobrevivência, assim tornam-se necessárias aplica-

ções de medidas que garantam a exploração racional dos recursos naturais disponí-

veis como assegurar a preservação e a conservação da fauna e da flora presentes 

naquela Reserva Biológica. 

O Zoneamento Ambiental faz parte de um conjunto de projetos ambientais 

desenvolvidos no sentido de fornecer uma orientação para um desenvolvimento sus-

tentável dos recursos naturais renováveis, sendo este especificamente aplicado a 

este tipo de ecossistema. 

O Zoneamento Ambiental de Bacias Hidrográficas aqui desenvolvidas procu-

rou ordenar o território segundo as suas características bióticas e abióticas básicas, 

através do agrupamento de áreas e parâmetros cujos conjuntos formam unidades de 

terras relativamente homogêneas em tamanho (hexágonos), de modo a facilitar a 

análise integrada da paisagem. Neste caso o Zoneamento Ambiental da Bacia Hi-

drográfica, em vista do exposto, pode servir de base para qualquer tipo de Zonea-

mento Ambiental. Isto porque a metodologia aqui proposta abrangeu todos os princi-

pais fatores ambientais usados em Zoneamentos em geral. 

 Inspirou-se em Silva (1996), que informa ser o Zoneamento Ambiental a 

divisão de áreas com diferentes níveis de usos e atividades. Uma vez definidos os 

limites da Unidade de Conservação, avalia-se e classificam-se as áreas constituídas 

por água e terra. 

Neste sentido, uma metodologia como a presente, usada para o diagnóstico 

da situação real em que se encontram esses recursos, em um dado espaço geográ-

fico, passa a ser instrumento necessário no trabalho de conservação ambiental. 
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Assim, escolheu-se a Bacia Hidrográfica onde se inserem as Nascentes do 

Rio Ibicuí Mirim, nos Municípios de Itaara, São Martinho da Serra e Julio de Casti-

lhos - RS até a Barragem Saturnino de Brito, para a elaboração de um Zoneamento 

Ambiental, visando reduzir e controlar a deterioração ambiental daquele ecossiste-

ma. Este zoneamento usou parâmetros inéditos criando uma nova metodologia.  

Nas últimas décadas a paisagem natural vem se transformando, como resul-

tado da ocupação desordenada e da utilização inadequada de seus recursos, de 

forma praticamente irreversível. O município de Santa Maria apresenta uma ocupa-

ção urbana acelerada cuja expansão, em alguns aspectos desconsidera o meio físi-

co e na maioria dos casos há o uso indiscriminado de espaços como: encostas ín-

gremes, topos de morros, faixas marginais de cursos rios, áreas alagáveis e inundá-

veis o que gera deterioração ambiental. O zoneamento ambiental faz-se necessário 

para evidenciar os problemas ambientais presentes, sendo, sem dúvida, uma ferra-

menta importante de planejamento ambiental, estando sua implementação totalmen-

te relacionada ao desenvolvimento econômico e social de uma região. 

A Constituição Federal de 1988, no inciso IX, do artigo 21, atribui competência 

à união para: “elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do ter-

ritório e de desenvolvimento econômico e social”. 

Portanto, zonear consiste em dividir o território em parcelas, nas quais se au-

torizam determinados usos e atividades e se interditam outras, sendo vários os tipos 

de zoneamentos ambientais que vêm sendo implementados. Outro aspecto impor-

tante do zoneamento ambiental é o zoneamento urbano, de conformidade com o 

artigo 1º da Lei nº. 6.803, de 02 de julho de 1980, que dispõe das diretrizes básicas, 

onde este deverá compatibilizar as atividades industriais com a proteção ambiental. 

O zoneamento ambiental faz parte de um conjunto de projetos ambientais de-

senvolvidos no sentido de fornecer uma orientação para o desenvolvimento susten-

tável dos recursos naturais, sendo especificamente aplicado a este tipo de unidade 

ambiental (bacia hidrográfica). 

O presente trabalho teve como objetivo à elaboração de um “zoneamento 

ambiental”, utilizando metodologia proposta por Rocha (1997), ampliada e adaptada 

as Bacias Hidrográficas, visando discutir e apresentar resultados em relação aos 

possíveis conflitos ambientais, estudando-se 10 parâmetros ambientais mínimos e 



15 
 

 
 

necessários para se elaborar o referido zoneamento ambiental. Os parâmetros am-

bientais avaliados foram os seguintes: densidade de drenagem, declividade, coefici-

ente de rugosidade, vegetação, ocupação humana (habitações), uso da terra (agri-

cultura, pecuária, floresta), erosões, queimadas e, ou “posios”, fauna silvestre e pai-

sagem nativa. 

Apesar da Resolução no 10 do CONAMA de 14.10.1988, apresentar em seu 

artigo 2º como objetivo o Zoneamento Ecológico-Econômico (antiga denominação do 

Zoneamento Ambiental) para as APAs escolheu-se a Bacia Hidrográfica das Nas-

centes do Rio Ibicui Mirim até a Barragem Saturnino de Brito, para ser zoneada am-

bientalmente, com nova metodologia, por ser interesse de diversos órgãos a trans-

formação daquela bacia hidrográfica em uma Área de Proteção Ambiental (APA), 

visto que ali existe uma reserva biológica e se encontra a Barragem Saturnino de 

Brito de abastecimento de água para atender demanda de 63% da cidade de Santa 

Maria.  

O direito tem por finalidade principal compor conflitos para propiciar a convi-

vência humana e, suas normas estabelecem assim regras, princípios e políticas pú-

blicas. O direito ambiental tem como um de seus alicerces a lei n. 6.938/81 que insti-

tuiu a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelecendo normas para a preserva-

ção, proteção e melhoria da qualidade ambiental. Dentre seus instrumentos encon-

tra-se o zoneamento ambiental e a criação de espaços territoriais especialmente pro-

tegidos. Também se preceitua nas referidas Leis que a Bacia Hidrográfica deve ser 

considerada como unidade ambiental de planejamento. Na zona costeira o ecossis-

tema manguezal se constitui como um desses espaços ambientalmente protegidos 

em virtude de sua importância e fragilidade. Se por um lado, o direito ambiental es-

tabelece por meio de suas normas os limites de uso e exploração desse ecossiste-

ma, por outro lado não considera as populações tradicionais que ali residem e retira 

dos manguezais sua subsistência. Há um paradoxo nessa situação.  

          A bacia hidrográfica deve ser entendida como sendo a unidade ecossistêmica 

e morfológica que permite a análise e entendimento dos problemas ambientais. Ela 

também é perfeitamente adequada para um planejamento e manejo, buscando oti-

mizar a utilização dos recursos humano e natural, para estabelecer um ambiente 

sadio e um desenvolvimento sustentado. 
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          Através da própria denominação, percebe-se que os aspectos jurídico-

ambientais envolvem as Ciências Jurídicas e Sociais (Direito, Sociologia, Filosofia, 

Pedagogia, História, entre outras) e as Ciências Ambientais (Ecologia, Biologia, En-

genharia Florestal, Engenharia Agronômica, Geografia, entre outras). 

          Didaticamente, os múltiplos e dialéticos aspectos jurídico-ambientais das ati-

vidades deteriorantes existentes numa determinada bacia hidrográfica podem ser 

enquadrados, basicamente, dentro de três espécies de poluição: Poluição Terrestre; 

Poluição Aquática e Poluição Atmosférica. 

O Brasil possui, hoje, diversas Reservas Ecológicas e Biológicas Decretadas 

por Lei, administradas pelo Governo Federal, através do IBAMA (Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), pelos Governos Estaduais 

e Governos Municipais. Embora muitas destas áreas tenham sido criadas há mais 

de 50 anos, a maior parte delas apresenta problemas relativos a regularizações fun-

diárias, pessoais e infra-estrutura, que dificultam sua adequada administração, pro-

teção e manejo. 

Além desses problemas, 75% das Unidades de Conservação (Parques Na-

cionais, Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas e Estações Ecológicas), sofrem 

as mais diversas formas de pressão antrópica no seu interior: desmatamento, caça e 

pesca (ilegais), invasões, ação de garimpeiros, poluição por agrotóxicos e outros 

agentes químicos e incêndios.  

 A única Reserva Biológica do Estado se encontra na Bacia Hidrográfica das 

Nascentes do Rio Ibicuí Mirim, no Município de Itaara - Santa Maria (RS) é um con-

junto de ecossistemas que tem sofrido inúmeras agressões, resultantes principal-

mente, das áreas agrícolas, das pastagens que a rodeiam e da BR 158 que atraves-

sa, com tráfego intenso, causando-lhe vários tipos de poluições e mortandade de 

animais silvestres. 

Neste sentido, uma metodologia para o diagnóstico da situação real em que 

se encontram esses recursos, em um dado espaço geográfico, passa a ser instru-

mento necessário no trabalho de conservação ambiental. 

 Assim, escolheu-se a área que abrange os Ecossistemas situados nas Nas-

centes da Bacia Hidrográfica do Rio Ibicui Mirim até a Barragem Saturnino de Brito, 

incluindo a Reserva Biológica, nos Municípios de Itaara e Santa Maria (RS), para a 
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elaboração do Zoneamento Ambiental, visando reduzir e controlar a deterioração 

ambiental deste ecossistema. 

A Bacia Hidrográfica das nascentes do Rio Ibicui Mirim no Município de Itaara 

RS abrange uma superfície de 8.695,20 ha. Nesta Bacia existem subáreas pertencen-

tes a: 

a) CORSAN: A área pertencente à CORSAN fica localizada em uma faixa de 100 

metros ao redor da Barragem Rodolfo Costa e Silva que abastece em água potável 

63% da cidade de Santa Maria, através da Barragem Saturnino de Brito, nesta 

mesma Bacia Hidrográfica. A CORSAN é responsável também por uma reserva bio-

lógica de, aproximadamente, 700 ha. onde existem ainda rica fauna e flora silvestre, 

bem como a mencionada Barragem Saturnino de Brito;  

b) Fundação da Brigada Militar: a fundação possui extensa área onde parte dela es-

tá arrendada para agricultores e outra parte é destinada a preservação ambiental 

(fauna, Flora e Recursos hídricos). 

c) Exercito Brasileiro: A 13a Companhia de Armas e depósitos de munições (13ª CI-

ADAM) possui na mesma Bacia Hidrográfica significativa subárea onde se encon-

tram campos de treinamentos, paióis de munições e armamentos e considerável á-

rea de preservação e conservação ambiental. 

d) Proprietários Rurais: o restante da área é de posse de proprietários particulares 

onde a maioria explora a terra com cultivos agrícolas e criação de gado, causando 

grandes deteriorações ambientais. 

 A referida Bacia Hidrográfica atualmente é alvo de diversos tipos de deterio-

rações ambientais tais como: caça e pesca inescrupulosas, usos inadequados de 

biocidas e fertilizantes. 

• Invasões na reserva biológica por moradores da região causan-

do desmatamento e implantação da agricultura. 

• Invasões de gado na reserva biológica destruindo o sub-bosque. 

• Lançamento de lixo e esgoto a céu aberto. 

 

Em vista do exposto, este trabalho teve como: 
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Objetivo geral a elaboração de uma nova metodologia para o Zoneamento 

Ambiental de Bacias Hidrográficas, tomando como estudo de caso a Bacia Hidrográ-

fica das Nascentes do Rio Ibicui Mirim até a Barragem Saturnino de Brito engloban-

do toda a reserva biológica ali existente. A área estudada abrange parte dos Municí-

pios de Julio de Castilhos, São Martinho da Serra e Itaara (RS).  

 

Objetivos específicos classificar o Zoneamento Ambiental em: 

• Áreas de Preservação Permanente: Zona 0 e Zona1;  

• Áreas de Conservação Permanente, subdividida em Zona 2 e Zona 3; 

• Áreas de Restauração: Zona 4;   

• Áreas de Uso e Ocupação: Zona 5; 

• As Zonas epigrafadas correspondem ao ajuste do Zoneamento Ecoló-

gico Econômico - com o Zoneamento Ambiental; 

•  Definição de uma área destinada à criação de uma Área de Proteção 

Ambiental (APA) na região estudada; 

•  Elaboração do Decreto Lei de criação da Área Proteção Ambiental (A-

PA). 

  

Uma vez ordenada nas classes citadas, pretende-se encaminhar o presente 

projeto, transformado em Decreto Lei, para a Assembléia Legislativa do Estado, por 

intermédio das Prefeituras de Itaara, Santa Maria e do Centro Internacional de Proje-

tos ambientais (CIPAM), para a transformação de uma área selecionada no Zonea-

mento Ambiental em uma Área de Proteção Ambiental – APA.  

Com a criação da APA, os problemas de deterioração ambiental, seguramen-

te desaparecerão, visto que haverá força de Lei para o controle da mesma.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  Zoneamento Ambiental  

 

O zoneamento ambiental, instrumento da Política Nacional do Meio Ambien-

te1, consiste em procedimento de divisão de determinado território em áreas onde 

“se autorizam determinadas atividades ou interditar-se, de modo absoluto ou relativo, 

o exercício de outras” 2 em razão das características ambientais e sócio-econômicas 

do local. Pelo zoneamento ambiental são instituídos diferentes tipos de zonas as 

quais o Poder Público estabelece regimes especiais de uso, gozo e fruição da pro-

priedade na busca da melhoria e recuperação da qualidade ambiental e do bem-

estar da população. Suas normas, que deverão obrigatoriamente respeitar o dispos-

to em legislação ambiental, vinculam todas as atividades exercidas na região de sua 

incidência, o que implica na inadmissibilidade de ali serem exercidas atividades con-

trárias a elas. 

 A regulamentação desse instrumento se deu pelo Decreto 4.297 de 10 de ju-

lho de 2002 que estabelece os critérios para o zoneamento ecológico-econômico – 

ZEE do Brasil, ou seja, um zoneamento de abrangência nacional. É importante res-

saltar que ambas as expressões, ou seja, zoneamento ambiental e zoneamento eco-

lógico-econômico devem ser entendidos no mínimo como sinônimas, visto que o Zo-

neamento Ambiental abrange a totalidade do Zoneamento Ecológico Econômico, 

mas, mesmo que se possam existir acepções distintas em relação ao próprio ZEE 

(indicativo de condutas, instrumentos de planejamento territorial, ou ainda a própria 

política de ordenamento territorial).  

A definição legal do zoneamento ambiental encontra-se no art. 2º do referido 

decreto que o descreve como sendo “instrumento de organização do território a ser 

                                                           
1 Art. 9º, II da Lei 6938/1981. 
2 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p. 177. 
3 O conteúdo mínimo desse estudo que é denominado diagnóstico dos recursos naturais, da sócio-
economia e do marco jurídico institucional está elencado no art. 13 do Decreto 4297/2002. 
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obrigatoriamente seguindo na implantação de planos, obras e atividades públicas e 

privadas” estabelecendo “medidas e padrões de proteção ambiental” com vistas a 

“assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação 

da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das con-

dições de vida da população”. Isso implica que o zoneamento ambiental é fruto de 

um planejamento que deve sempre ser pensado a partir de estudo prévio e minucio-

so, feito por equipe técnica e habilitada, das características ambientais e sócio-

econômicas da região a ser zoneada3. Desta forma, ao distribuir espacialmente as 

atividades econômicas, o zoneamento ambiental levará em conta a importância eco-

lógica, as potencialidades, limitações e fragilidades dos ecossistemas, estabelecen-

do vedações, restrições e alternativas de exploração do território podendo, até mes-

mo, determinar, sendo o caso, que atividades incompatíveis com suas diretrizes ge-

rais sejam relocalizadas4. O zoneamento ambiental ao impor tais restrições configura 

o direito de propriedade e o direito de seu uso, conformando-os com a função social 

da propriedade prevista na Constituição Federal em seu art. 5º XXIII. 

Apesar de o decreto que regulamentou o zoneamento ambiental ter versado 

sobre um zoneamento de abrangência nacional, é importante frisar que esse instru-

mento tem enorme importância e aplicabilidade ainda maior nas esferas locais e re-

gionais, tanto que também foi previsto como instrumento de política urbana no Esta-

tuto da Cidade5. A participação da sociedade civil no processo de elaboração e im-

plementação do zoneamento está garantida por força do disposto no inciso II do art. 

4º do Decreto 4.297/2002, e deverá ocorrer de forma democrática. No âmbito muni-

cipal a Constituição Federal de 19886 conferiu ao Poder Público, competência para, 

através do Plano Diretor, promover o adequado ordenamento territorial (zoneamento 

urbano) mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano, visando à proteção da qualidade de vida da população. As decisões 

sobre zoneamento ambiental podem ser tomadas nos vários níveis, ou seja, munici-

pal, regional, estadual ou federal. Ocorre que em havendo zoneamento na esfera 

                                                           
3 O conteúdo mínimo desse estudo que é denominado diagnóstico dos recursos naturais, da sócio-
economia e do marco jurídico institucional está elencado no art. 13 do Decreto 4297/2002. 
4 Art 3º, parágrafo único do Decreto 4297/2002. 
5 Art. 4º, III, c da Lei n. 10257/2001. 
6 Artigos 30, VIII, e 182 
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federal, os demais, ou seja, os zoneamentos estaduais, regionais e municipais, se 

elaborados, deverão se ajustar àquele, prevalecendo às normas de proteção ambi-

ental sejam mais restritivas. Isso significa, em outras palavras, que o zoneamento 

deve buscar a repartição do território e a regulação dos usos dos recursos naturais 

que possibilite a melhor composição dos conflitos sócio-ambientais. 7   

Conforme dito anteriormente, o zoneamento ambiental funciona principalmen-

te como instrumento de planejamento territorial com vistas ao desenvolvimento sus-

tentável. Isso porque a divisão de determinado território em zonas com diferentes 

regimes de uso, gozo e fruição da propriedade será fruto de estudos ambientais e 

sócios econômicos e de negociações democráticas entre o governo, o setor privado 

e a sociedade civil sobre estratégias e alternativas que serão adotadas para que se 

alcance o objetivo maior desse instrumento que é a promoção do desenvolvimento 

sustentável.  

Apesar de ser o zoneamento ambiental resultado de um processo político-

administrativo, os conhecimentos técnicos e científicos bem como a participação dos 

setores privados e da sociedade civil é imprescindível para que ele seja adequado à 

realidade ambiental e socioeconômica da área a ser zoneada e também para que o 

mesmo seja passível de ser executado em sua plenitude. Segundo Paulo Affonso 

Leme Machado é importante que o zoneamento passe por um debate amplo e aber-

to, visto que o concerto das vontades individuais, em que todos os setores poderão 

expressar seus pontos de vista, contribuirá para que o desenvolvimento local se faça 

sem agressão aos recursos naturais. 8 

O zoneamento ambiental seguramente é um instrumento que pode contribuir 

de forma substancial para que sejam adotadas políticas locais, regionais e nacionais 

de desenvolvimento sustentável. Contudo, a não participação da sociedade civil em 

fase de elaboração do zoneamento, ou até mesmo a manipulação dos dados por 

parte de alguns atores do setor publico ou privado, podem comprometer a sua efeti-

vidade e adequação a realidade. Outro problema surge quando normas não levam 

em conta os interesses de todos os atores envolvidos na utilização dos recursos na-

                                                           
7 Vide § 2º do art. 5º da Lei 7661/1988. 
8 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo, Malheiros, 2003. p. 182. 
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turais. As normas devem buscar minimizar conflitos e o zoneamento deve levar em 

conta a legislação brasileira e particularmente a legislação ambiental. 

O zoneamento ambiental tem como objetivo específico à delimitação geográ-

fica de áreas territoriais permitindo o estabelecimento de regimes especiais de uso, 

gozo e fruição da propriedade. Verifica-se a existência de um controle estatal capaz 

de conciliar o interesse privado e a evolução econômica, com os interesses e direitos 

ambientais e sociais. Constitui um importante instrumento em diversas áreas de co-

nhecimento pelo que, em 1988, a Constituição Federal terá ressaltado a sua impor-

tância como instrumento da política nacional do meio ambiente. 

O zoneamento ambiental é um instrumento jurídico de ordenação do uso e 

ocupação do solo. Têm por propósito classificar o território em zonas de uso, ativi-

dades permitidas, não permitidas, conflitantes, de acordo com a capacidade de su-

porte dos ecossistemas e do interesse econômico.  

Para Rocha (1997) o zoneamento ambiental é uma metodologia que abrange 

perfeitamente qualquer das cinco unidades ambientais: unidades políticas (municí-

pios e propriedades rurais), as unidades naturais (ecossistemas e bacias hidrográfi-

cas) e as unidades políticas pontuais e lineares (indústrias, campus universitários, 

estradas, linhas de transporte e energia, desmatamentos, entre outros). 

O zoneamento, quando utilizado numa determinada área demarcada exige 

uma multidisciplinaridade integral, pois intenta delinear as potencialidades particula-

rizadas, ou pelo menos predeterminadas, de cada um dos subespaços ou subáreas 

de uma região. Para que estes preceitos sejam atingidos, no conjunto, é essencial 

realizar estudos com o objetivo de orientar a vocação natural de todos os subespa-

ços que fazem parte de um determinado território. (KURTZ, 2000) 

O zoneamento, segundo Milano (1993), consiste na divisão de uma área da 

unidade de conservação em porções homogêneas em termos ecológicos-

fisiográficos e, principalmente, em termos de destino de uso. O zoneamento é reali-

zado ordenando-se porções homogêneas da unidade de conservação sob uma 

mesma denominação segundo suas características naturais ou físicas e com base 

nos interesses culturais, recreativos e científicos. Assim, constitui-se num instrumen-

to de manuseamento que apóia a administração na definição das atividades que po-
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dem ser desenvolvidas em cada sector, orienta as formas de uso das diversas á-

reas, ou mesmo proíbe determinadas atividades por falta de zonas apropriadas.  

Segundo Silva (1996), consiste na divisão de áreas com diferentes níveis de 

usos e atividades. Uma vez definidos os limites da Unidade de Conservação, avali-

am-se e classificam-se as áreas constituídas por água e terra. 

Segundo o mesmo autor existem muitas classes de zoneamento, todas váli-

das em função do uso ao qual se destinam. As classificações em zonas topográfi-

cas, zonas de paisagens, zonas florestais e outras, são utilizadas normalmente para 

descrever os recursos naturais. A classificação de zonas de planejamento das uni-

dades de conservação diferencia-se por estar designada para prescrever atividades 

dirigidas para zonas particulares. O objetivo do zoneamento de uma unidade de 

conservação é dividir uma área silvestre em parcelas, denominadas “zonas” para 

que possam ser alcançados os objetivos estabelecidos para uma área protegida. 

Cada zona é capaz de atender a um ou vários objetivos em particular (KURTZ, 

2000). 

Cassol (1996) considera que a metodologia de zoneamento se divide em 4 

classes: Área de Preservação Permanente (APP), Área de Conservação Permanen-

te (ACP), Área de Restauração (AR) e Área de Uso e Ocupação (AUO). O zonea-

mento ambiental procura ordenar o território segundo suas características bióticas e 

abióticas básicas, através do agrupamento de áreas cujos conjuntos formam unida-

des de terra relativamente homogêneas, de modo a facilitar a análise integrada da 

paisagem (SEMA, apud ROCHA, 1995). 

Para Milano (1993) todas as informações relativas ao zoneamento das unida-

des de conservação deverão estar reunidas numa Carta Geral de Zoneamento. O 

uso do zoneamento apresenta as seguintes vantagens: 

─ Permite que se determinem limites de irreversibilidade e pontos de fragili-

dade biológica antes que se tomem decisões sobre o uso de cada área, que, de ou-

tra forma, poderiam causar danos irreversíveis, tendo, portanto, caráter preventivo; 

─ Possibilita a identificação de atividades para cada sector da unidade de 

conservação e seu respectivo manuseamento, possibilitando a descentralização de 

comando e decisão; 
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─ Por ser flexível, permite que se altere a definição e manuseamento de uma 

zona, conforme necessidade comprovada cientificamente; 

Para Francisco (1996) o decreto que regulamenta os Parques Nacionais Bra-

sileiros descreve as atividades que podem ser desenvolvidas nesta categoria de U-

nidade de Conservação e as zonas que devem ser definidas no “Plano de Manejo” 

de um parque. Estabelece ainda as classes de zoneamento que um Parque Nacio-

nal deve apresentar que são as seguintes: zona intangível, zona primitiva, zona de 

uso extensivo, zona de uso intensivo, zona histórico-cultural, zona de recuperação e 

zona de uso especial. Estas classes distinguem-se pelo grau de intervenção nos re-

cursos naturais e pelo estado de preservação apresentado pelos ecossistemas. 

Burger (1976), apud Schneider (1993), comenta que se o homem aprender 

manejar os ecossistemas de forma racional, isto é, dosar o desvio de produtos do 

ecossistema de tal maneira que o mesmo possam recuperar-se, só então os recur-

sos renováveis não esgotarão. Porém, se o homem continuar a explorar os recursos 

renováveis da mesma forma como os recursos não renováveis acabaram destruindo 

a fonte mais importante de matéria-prima do sistema de produção e consumo. 

 Segundo Porto (1984), um dos graves problemas que os países subdesenvol-

vidos vêm enfrentando é compatibilizar o desenvolvimento e o progresso tecnológico 

com a manutenção e preservação do meio ambiente, evitando a deterioração dos 

recursos naturais, abolindo a falsa idéia de que tais recursos são inesgotáveis, e 

mantendo o equilíbrio ecológico. 

 Segundo Kricher (1973), a vegetação é uma característica do meio mais im-

portante para o conjunto dos animais. Intervenções nesse segmento do “habitat” 

produzem efeitos diretos na fauna, pela redução, aumento ou alteração de dois atri-

butos chave, que são o alimento e o abrigo. 

 Para Oliveira (1975), povoamentos comerciais apresentam o inconveniente de 

não possuírem árvores com cavidades que são indispensáveis como locais de abri-

go e nidificação. 

O mesmo autor comenta que os animais, quando se utilizam dos povoamen-

tos artificiais, geralmente se concentram nas bordas dos talhões para a obtenção de 

alimento. Já a vegetação arbustiva densa fornece grandes benefícios do ponto de 

vista ecológico. Condições de abrigo, proteção, locomoção, nidificação e disponibili-
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dade de alimento são melhoradas e beneficiam um número maior de espécies. 

Mesmo que as plantas dessas áreas densas tenham pouco valor alimentício direto 

para os animais, elas são um atrativo para os insetos e outros artrópodes que consti-

tuem parte essencial da dieta de uma variedade de anfíbios, répteis, aves e mamífe-

ros. 

 De acordo com Rocha (1991), o diagnóstico da fauna tem a finalidade de ava-

liar todo o tipo de fauna aquática, terrestre e aérea (aves) existente em cada micro-

bacia, para se proteger a sua recuperação. A fauna é analisada em seu aspecto 

ecológico e econômico, podendo ela, uma vez recuperada, trazer riquezas para a 

região, além do equilíbrio ecológico. 

 O estudo e a compreensão da distribuição da água na vegetação, principal-

mente a florestal, podem gerar formas de manejo tecnicamente viáveis, facilitando a 

tomada de decisões importantes para o uso integrado das bacias hidrográficas. O 

balanço hídrico em um ecossistema florestal é muito importante, pois a água é um 

fator determinante para as propriedades quantitativas e qualitativas da vegetação e 

da fauna, influindo também na formação do próprio solo (VALCARCEL, 1985). 

Para Milano (1993) o uso do zoneamento apresenta as seguintes vantagens: 

a) permite que se determine limite de possíveis irreversibilidades devido a conflitos 

ambientais e pontos de fragilidade biológica antes que se tomem decisões sobre o 

uso de cada área, que de outra forma poderiam causar danos irreversíveis, tendo, 

portanto, caráter preventivo; b) permite a identificação de atividades antrópicas para 

cada setor da unidade ambiental e seu respectivo manejo, possibilitando a descen-

tralização de comando e decisão; c) pelo fato da metodologia do zoneamento ambi-

ental ser flexível, permite que se adapte a definição e manejo de uma zona, confor-

me necessidade comprovada cientificamente. 

 

2.2 Tipos de Zoneamento 

 

O zoneamento urbanístico consiste na regulamentação do uso do solo urba-

no, tipicamente por instrumentos legais, normativos, tendo a saúde humana como 

uma preocupação central. Por outro lado, deve constituir tarefa pertinente ao Plano 

Diretor, o qual, no entanto tem como tema o desenvolvimento da cidade e da expan-
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são urbana. As zonas de uso focadas referem-se a uso residencial, comercial, am-

pliação de serviços, entre outras.  

Dentro dos planos pilotos das grandes metrópoles, o zoneamento ambiental 

urbano constitui um instrumento fundamental pelo que se pode verificar a existência 

de quatro (4) divisões conceituais e técnicas: 

Zonas de Uso Industrial (ZUI) 

Zona de Uso Estritamente Industrial (ZEI) 

Zona de Uso Predominantemente Industrial (ZUPI) 

Zona de Uso Diversificado (ZUD) 

      Importa salientar que os critérios utilizados para o zoneamento não podem ser 

fixados arbitrariamente pela Administração Pública. Deverão ser observados alguns 

princípios inerentes à validade dos atos administrativos, como é o caso da legalida-

de, publicidade e interesse público. Uma vez estabelecida uma atividade numa regi-

ão submetida a zoneamento, não serão admitidas atividades adversas às normas de 

zoneamento. 

O zoneamento costeiro tutela e protege a costa brasileira. Este tipo de zone-

amento é importante no Brasil devido ao fato de existir grande extensão territorial da 

costa nacional assim como a enorme diversidade de ecossistemas que nela se en-

contra. Inclui-se neste tipo de zoneamento os recursos naturais, recifes, ilhas, restin-

gas, mangues, sítios ecológicos, monumentos, baías, grutas e todo o ecossistema 

localiza do dentro dos estimados 7.367 km da costa brasileira. Todos são tutelados 

pela legislação constitucional e infraconstitucional ambiental. 

No âmbito dos municípios costeiros o zoneamento consiste na repartição do 

território tendo como objetivo a destinação do espaço físico, que pode ser qualifica-

do como de uso urbano, rural, de proteção ambiental, de interesse paisagístico, além 

de incorporar a orla marítima e o espaço marítimo próximo, atendendo o princípio da 

observância da “Política Nacional do Meio Ambiente” (Lei no 6.938/91) e do “Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro” (Lei no 7.661/88 e Decreto no 1.540/95) 

O zoneamento agrícola encontra-se relacionado com a função social da terra. 

Este tipo de zoneamento visa o planejamento espacial das atividades produtivas, 

baseando-se em estudos dos solos e outras características dos recursos naturais 

(geologia, geomorfológia, clima, etc.) 
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De forma a integrar os interesses econômicos, ambientais e sociais, surgiu o 

zoneamento ecológico-econômico (ZEE). O Governo Brasileiro terá dado início a 

este tipo de zoneamento em 1988, como forma de resposta a preocupações interna-

cionais sobre a desflorestação acelerada e outros problemas sócio-econômicos na 

fronteira amazônica.  

O ZEE constitui um instrumento básico e referencial para o planejamento e 

gestão do processo de desenvolvimento. Permite identificar a potencialidade de ca-

da região orientando os investimentos do governo para que sejam feitos de acordo 

com a vocação natural de cada sub-região. 

A ecologia encontra-se relacionada com os aspectos econômicos e sociais. 

Assim, o conhecimento técnico-científico é instrumento fundamental para que se 

possa planejar a exploração dos recursos naturais com a conservação da biodiversi-

dade. 

 

2.3 Legislação pertinente ao Zoneamento Ambiental (Rocha, 1997) 

 

2.3.1 Artigo 30 da Constituição Federal, de 5 de Outubro de 1988  

 

É da competência dos municípios: 

Legislar sobre assuntos de interesse local suplementar a legislação federal e 

estadual no que couber; promover, no que couber adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo 

urbano. 

Segundo SENA (1999), a Constituição Federal de 1988, no inciso IX, do ar-

tigo 21, atribui competência à união para “elaborar e executar planos nacionais e 

regionais de ordenamento do território e de desenvolvimento econômico e social”. 

Portanto, zonear consiste em dividir o território em parcelas, nas quais se autorizam 

determinados usos e atividades e se interditam outras, sendo vários os tipos de zo-

neamento ambiental que vêem sendo implementadas. Outro aspecto importante do 

zoneamento ambiental é o zoneamento urbano, de conformidade com o artigo 1º da 

Lei nº. 6.803, de 2 de Julho de 1980, que dispõe das diretrizes básicas, onde este 

deverá compatibilizar as atividades industriais com a proteção ambiental. 
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Ainda relativamente à Constituição Federal, o artigo 23, IV, estabelece que a 

proteção ao meio ambiente e o combate à poluição são responsabilidade conjunta 

da União dos Estados e dos Municípios e é de uma atuação adequada e responsá-

vel do Poder Público que deverá resultar uma maior conscientização ecológica da 

população. 

“Art.23 – é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios”: 

(...) 

“VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em todas as suas for-

mas” 

Segundo mesmo autor, no que diz respeito ao Direito Ambiental, está claro na 

Constituição Federal de 1988 que: 

“Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e fu-

turas gerações.” 

 

2.3.2 Resolução nº. 10 do CONAMA, 14/02/1988. 

 

Artigo 1º: Áreas de Proteção Ambiental (APAs) – unidades de conservação 

destinadas a protegerem e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais 

ali existentes, visando à melhoria da qualidade de vida da população local e também 

objetivando a proteção dos ecossistemas regionais. 

          Artigo 2º: visando o cumprimento dos objetivos, as APAs terão sempre um 

zoneamento ecológico-econômico 

Parágrafo único: o zoneamento acima referido estabelecerá normas de uso, 

de acordo com as condições locais bióticas, geológicas, agropastoris, extrativistas, 

culturais e outras. 

Artigo 3º – qualquer que seja a situação dominal de uma área, a mesma po-

derá fazer parte de uma APA 
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      Parágrafo Primeiro: em relação às atividades antrópicas realizadas nas 

zonas especiais, a administração da APA terá sempre ação supletiva, para assegu-

rar que os objetivos na Lei nº 6.902 de 27 de Abril de 1981, sejam mantidos. 

Artigo 4º - Todas as APAs deverão ter zona de vida silvestre na qual será pro-

ibido ou regulado o uso de sistemas naturais. 

Parágrafo Primeiro: Serão consideradas como Zona de Conservação da Vida 

as áreas nas quais poderá ser admitido um uso moderado e auto-sustentado dos 

biótipos, de modo a assegurar a manutenção dos ecossistemas naturais (correspon-

de no projeto às Áreas de Conservação Permanente, ACP, e Áreas de Preservação 

Permanente, APP) 

Artigo 5º – Nas APAs onde existam ou possam existir atividades agrícolas, 

pecuárias, haverá zona de uso agropecuário, nas quais serão proibidos ou regula-

dos os usos ou práticas capazes de causar sensível deterioração do meio ambiente 

(Áreas de Uso e Ocupação e Áreas de Restauração na metodologia aqui desenvol-

vida). 

Parágrafo Primeiro: para os efeitos desta resolução, não é admitida nessas 

zonas a utilização de agrotóxicos e outros biocidas que ofereçam riscos sérios na 

sua utilização, inclusive no que se refere ao seu poder residual. A SEMA (Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos) relacionará as classes de agrotó-

xicos de uso permitido nas APAs. 

Parágrafo Segundo: o cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de 

conservação do solo recomendas pelos órgãos oficiais de extensão agrícola 

Parágrafo Terceiro: não será admitido o pastoreio excessivo, considerando-se 

como tal, aquele capaz de acelerar sensivelmente os processos de erosão. 

Artigo 6º - Não é permitido nas APAs as atividades de terraplanagem, minera-

ção, dragagem e escavação a que venham causar danos ou deterioração do meio 

ambiente e/ou perigo para pessoas ou para os biótipos. 

Parágrafo único: as atividades acima referidas, num raio mínimo de 1000 me-

tros no redor das cavernas, corredeiras, cachoeiras, monumentos naturais, testemu-

nhos geológicos e outras situações semelhantes, dependerão da aprovação prévia 

de estudos de impacto ambiental e de licenciamento especial, pela entidade admi-

nistradora da APA. 
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Artigo 8º: Nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado numa APA, 

sem prévia autorização de sua entidade administradora, que exigirá: 

a) adequação com o zoneamento ecológico-econômico da área 

b) implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos 

c) sistema de vias públicas sempre que possível em curvas de nível e rampas 

suaves com galerias de águas pluviais 

d) lotes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo me-

nos 20% da área do terreno 

e) programação de plantio de áreas verdes com uso de espécies nativas 

f) traçado de ruas e lotes comercializáveis com respeito à topografia com in-

clinação inferior a 10% 

Artigo 9º: Nos loteamentos rurais, os mesmos deverão ser previamente apro-

vados pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e pela en-

tidade administradora das APAs. 

Parágrafo único: a entidade administradora da APA poderá exigir que a área 

que seria destinada, em cada lote, à reserva legal para a defesa da floresta nativa e 

áreas naturais, fiquem concentradas num só lugar, sob a forma de condomínio for-

mado pelos proprietários dos lotes. 

Artigo 10º: A vigilância da APA poderá ser efetuada mediante termo de acordo 

entre a entidade administradora do Poder Público e organizações não governamen-

tais aptas a colaborar e de reconhecida idoneidade técnica e financeira. 

 

2.3.2.1 Decreto nº 750 de 10/02/93  

 

Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primaria ou 

nos estágios avançado e médio de regeneração de Mata Atlântica, e das outras pro-

vidências. 

 

Art.2º: a exploração seletiva de determinadas espécies nativas nas áreas co-

bertas por vegetação primária ou nos estágios avançados e médios de regeneração 

da Mata Atlântica poderá ser efetuados desde que observados os seguintes requisi-

tos: 
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IV – previa autorização do órgão estadual competente, de acordo com as su-

as diretrizes e critérios técnicos por ele estabelecidos. 

Art.4º: A supressão e a exploração da vegetação secundária, em estágio ini-

cial de regeneração da Mata Atlântica, serão regulamentadas por ato do IBAMA, ou-

vidos o órgão estadual competente e o Conselho Estadual do Meio Ambiente res-

pectivo, informando-se ao CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente). 

Art.5º: Nos casos da vegetação secundária nos estágios médios e avançados 

de regeneração da Mata Atlântica, o parcelamento do solo ou qualquer edificação 

para fins urbanos só serão admitidos quando de conformidade com o plano diretor 

do Município e demais legislações de proteção ambiental, mediante prévia autoriza-

ção dos órgãos estaduais competentes e desde que a vegetação não apresente 

qualquer das seguintes características: 

- ser abrigo de espécies de flora e fauna silvestre ameaçada de extinção 

- exercer função de proteção de mananciais ou de prevenção de erosão 

- ter excepcional valor paisagístico 

 

2.3.3 Unidades de Conservação (UC) 

 

Segundo Kurtz (2000), o Brasil possui flora e fauna, das mais ricas do plane-

ta, ocupando o primeiro lugar em espécies totais, abrigando 10% dos 1,4 milhões de 

organismos mundialmente catalogados. Ocupa, ainda, o primeiro lugar em diversi-

dade de anfíbios e flores, o segundo em diversidade de mamíferos, o terceiro em 

diversidade de aves e o quarto em diversidade de répteis e borboletas. Um fato 

mundialmente aceite nos dias de hoje, é o de que a proteção das espécies da fauna 

e flora nativas de um país ou região onde ocorrem, só pode ser feita de forma efetiva 

pela preservação de porções significativas dos seus ambientes naturais ou habitat´s. 

Assim, no Brasil, a exemplo de muitos países do mundo, foram criadas as U-

nidades de Conservação, abrangendo amostras destes ambientes naturais, tendo 

como finalidade a sua preservação e/ou conservação, constituindo um instrumento 

de proteção da biodiversidade do país (KURTZ, 2000). 

O Brasil apresenta um quadro extenso de Unidades de Conservação. O Ser-

viço Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) define a política de criação, va-
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loração e utilização destas unidades (ver Resolução CONAMA, nº 11, 3/12/87). Por 

sua vez o SNUC é coordenado pelo IBAMA, principal órgão executor da política am-

biental brasileira ao nível Federal. 

Aproximadamente, 75% das Unidades de Conservação (Parques Nacionais, 

Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas e Estações Ecológicas), sofrem as mais 

diversas formas de pressão antrópica no seu interior: desmatamento caça e pesca 

(ambas ilegais), invasões, ações de garimpeiros, poluição com agrotóxicos e outros 

agentes químicos e incêndios. Outro problema é que nenhuma Estação Ecológica 

possui “Plano de Manejo” (Brasil, 1991). (KURTZ, 2000) 

De acordo com a Lei nº 2.892, de 1992, as Unidades de Conservação são: 

“espaços territoriais e seus componentes, incluindo as águas jurisdicionais, com ca-

racterísticas naturais relevantes, de domínio público ou privado, legalmente instituí-

das pelo Poder Público, com objetivos e limites definidos, sob regimes especiais de 

administração, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção.” (KURTZ, 

2000) 

Segundo Bruck (1995), as unidades de conservação são áreas protegidas e 

estabelecidas em ecossistemas significativos do território nacional pelo governo fe-

deral, bem como, pelas unidades de federação, através dos respectivos governos 

estatuais e municipais, em seu âmbito administrativo.  

Milano (1993), afirma que as unidades de conservação são porções do território na-

cional, incluindo as águas territoriais, com características naturais de relevante valor, 

de domínio público ou propriedade privada, legalmente instituída pelo Poder Público 

com objetivos e limites definidos, sob regimes especiais de administração e das 

quais se aplicam garantias de proteção. De acordo com a Lei nº 9.985, de 18 de Ju-

lho de 2000 as Unidades de Conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 

grupos, com características específicas: 

→ Unidades de Proteção Integral 

→ Unidades de Uso Sustentável 

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos 

casos previstos nesta Lei. Incluem-se dentro desta categoria as Estações Ecológi-
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cas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os 

Refúgios de Vida Silvestre. 

Quanto às Unidades de Uso Sustentável o principal objetivo é compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos natu-

rais. As Áreas de Proteção Ambiental; Áreas de Relevante Interesse Ecológico; Flo-

restas Nacionais; Reservas “Extrativistas”; Reservas de Fauna; Reservas de Desen-

volvimento Sustentável e Reservas Particulares do Patrimônio Natural pertencem a 

esta categoria. 

As Áreas de Proteção Ambiental constituem “áreas em geral extensas, com 

certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das po-

pulações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, 

disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recur-

sos naturais”.  

Dos 8,13% de áreas protegidas nacionais, o território Brasileiro possui 2,61% 

constituindo unidades de proteção integral (uso indireto) e 5,52% de áreas parcial-

mente protegidas (uso direto). Este valor nacional encontra-se um pouco super esti-

mado, devido ao fato de muitas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) incluir, na sua 

extensão, uma ou mais Unidades de Conservação de uso indireto. Mesmo assim, 

reflete um esforço considerável de conservação "in situ" da diversidade biológica 

brasileira. Também devem ser consideradas as terras indígenas, que constituem só 

as registradas, homologadas e demarcadas, 7,3% do território nacional, mais de 

61,3 milhões de hectares, a maior parte com a diversidade biológica bem preserva-

da. (KURTZ, 2000) 

A maior extensão de áreas protegidas estaduais, por estado, encontra-se na 

Região Norte, que concentra 49% dessas áreas e 12% das Unidades de Conservação 

estaduais do país. É nessa região que se concentram as Unidades Conservação mais 

extensa (sete delas possuem mais de 1 milhão de hectares e uma delas, a APA da 

Ilha de Marajó, no Pará, tem quase 6 milhões de hectares). A Região Sul, por outro 

lado, é que apresenta menor extensão de ecossistemas nativos protegidos por Unida-

des de Conservação estaduais. 
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Em nível das Unidades de Conservação tem-se verificado, nos últimos anos, 

uma aproximação com a sociedade em geral, considerando a participação das co-

munidades e dos líderes das regiões assim como todos os “atores” envolvidos, por 

meio de reuniões e workshops. Estes intervenientes são muito importantes para a 

definição e implementação de ações que têm sido executadas com parcerias entre 

entidades não governamentais e o governo.  

 Nas categorias de manejo onde já havia a prática da gestão participativa com 

a população, como é o caso das APAs, a evolução vem se dando no aprimoramento 

da relação governos/populações/instituições não governamentais. E tem resultado 

em ganhos qualitativos, como o Plano de Gestão das APAs.  

IBAMA (1998) comenta que somente 1.875% do território nacional são consi-

derados como unidade de conservação, pelo que as Estações Ecológicas estão em 

segundo lugar em relação às unidades de conservação com 16,8%, o que é muito 

pouco comparado com o tamanho do Brasil, onde as áreas ambientais sem proteção 

estão a ser dizimada.  

 

2.4 Instrumentos Jurídicos para Gestão Ambiental  

 

A Lei Federal nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981, sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, tem como princípios, entre outros, “Controle e zoneamento das ati-

vidades potenciais ou efetivamente poluidoras”; e é da competência do CONAMA o 

zoneamento ambiental.  

Em relação ao Capítulo III – do zoneamento ambiental,  

Art. O Poder Público estabelecerá zoneamento ambiental, em bases nacional, 

regionais, estaduais e municipais.  

Art. O zoneamento ambiental contemplará a caracterização ambiental da á-

rea, a qual incluirá:  

           - O potencial ambiental;  

- Os efeitos das atividades agrárias, urbanas, industriais e de infra-estruturas 

e o estado de preservação do meio ambiente natural;  

- Os riscos ambientais e sociais;  
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- A avaliação do grau de sustentabilidade e vulnerabilidade dos sistemas am-

bientais;  

1- A indicação de medidas de controle ou minimização dos efeitos da ocupa-

ção e da exploração dos recursos naturais e de restrições de uso;  

2- A indicação de alternativas de desenvolvimento regional e sub-regional 

compatíveis com a sustentabilidade e a vulnerabilidade dos sistemas ambientais;  

3- O prognóstico das alternativas de uso;  

4- A indicação das atividades já existentes na área que, por incompatibilidade 

com o zoneamento, deverão ser recolocadas ou compensadas.  

Art.25- O zoneamento ambiental, sem prejuízo de outro tratamento legal es-

tabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, será 

aprovado:  

           Pelo CONAMA, no caso do zoneamento nacional e regional;  

Pelos conselhos estaduais de meio ambiente, tratando-se dos zoneamentos 

ambientais estaduais;  

Pelo conselho de meio ambiente do Distrito Federal, em relação ao respectivo 

zoneamento ambiental;  

Pelos conselhos municipais de meio ambiente, tratando-se de zoneamento 

ambiental municipal elaborado fora do âmbito do plano diretor previsto no art. 182 da 

Constituição Federal.  

Art. 26. A aprovação do zoneamento ambiental só poderá ser efetuada após, 

no mínimo, uma audiência pública, cujos resultados, quando tecnicamente pertinen-

tes, serão incorporados ao zoneamento.  

 1º O edital de convocação para a audiência pública deverá ser publicado no 

diário oficial do Estado em que esta se realizará e em pelo menos um jornal local e 

regional de grande circulação, no mínimo trinta dias antes da realização da audiên-

cia.  

 2º Durante o período entre a publicação do edital e a realização da audiência 

pública, o zoneamento ambiental ficará à disposição do público interessado.  

Art. 27. O zoneamento ambiental é um instrumento determinante para:  
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     I - a elaboração e a execução dos planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social previstos no inciso IX do art. 21 

da Constituição Federal;  

II - a formulação e a implementação de políticas públicas.  

Art. 28. Condiciona-se à efetiva compatibilidade de empreendimento ou ativi-

dade com o zoneamento ambiental, a concessão:  

I- De qualquer financiamento, empréstimo ou incentivo pelo Poder Pú-

blico ou com recursos públicos;  

II- De licença ambiental.  

Segundo o Código Florestal, lei nº 4.771 de 15 de Setembro de 1965, e suas 

posteriores, consideraram como de preservação permanente as florestas e formas 

de vegetação natural situada ao longo dos rios ou de qualquer curso de água, entre 

outros, estabelecendo parâmetros para garantir essa proteção. Alterada pela Lei nº 

7.803 de 18 de Julho de 1989, esta consideram de preservação permanente as flo-

restas e demais formas de vegetação natural situada ao longo dos rios ou de qual-

quer curso de água, desde o seu nível mais alto, em faixa marginal, com larguras 

variáveis, dependendo da largura do rio. 

A Lei Federal nº 9.433, de 8/01/1997, institui a Política Nacional de Recursos 

Hídricos. O artigo1º, parágrafo V, define bacia hidrográfica como sendo “unidade 

territorial para a implementação nacional de recursos hídricos e atuação do Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos.” (KURTZ, 2000). 
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3 JUSTIFICATIVAS 

 

A área da Bacia hidrográfica das Nascentes do Rio Ibicui Mirim em Itaara - 

RS, atualmente está conveniada com o CIPAM onde este centro está desenvolven-

do naquela região aulas práticas em projetos ambientais e 42 pesquisas sobre os 

recursos naturais renováveis e as respectivas biodiversidades existentes. 

O CIPAM através de sua coordenação e dentro dos convênios assinados deu 

integral apoio para a elaboração do Zoneamento Ambiental, bem como a transfor-

mação da área em uma Área de Preservação Ambiental - APA. 

 Para apoio aos trabalhos de campo o CIPAM forneceu mapa de uso da terra 

da região bem como alojamento no local, para os levantamentos dos dados neces-

sários para a elaboração do Zoneamento Ambiental. 

A autorização do Exército, da CORSAN e da Fundação da Brigada Militar, pa-

ra os estudos propostos, fica implícito nos convênios assinado entre eles a FUNDAE 

e o CIPAM, através da vigência do Protocolo 1230 Petrobrás Ambiental X FUNDAE. 

 

Zoneamento Ecológico Econômico  

(Denominação primeira do Zoneamento Ambiental)  

 

Zoneamento Ecológico-Econômico – ZEE - surge no bojo da necessidade de 

se preservar, melhorar e recuperar o meio ambiente, garantindo um desenvolvi-

mento economicamente auto-sustentável. Para tanto, torna-se necessário à 

instituição de um instrumento de organização do território, a ser obrigatoriamente 

seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, que 

estabeleça medidas e padrões de proteção ambiental, dos recursos hídricos e do 

solo e conservação da biodiversidade, fomentando o desenvolvimento sustentável e 

a melhoria das condições de vida da população. 

Esse instrumento vem a ser o Zoneamento Ecológico-Econômico. 

O ZEE tem por finalidade propiciar um diagnóstico preciso sobre o meio físico-

biótico, sócio-econômico e sobre sua organização institucional e oferecer, ainda, 

diretrizes de ação, as quais deverão refletir os diferentes interesses dos cidadãos. 

Desse modo, contribui para um sistema de planejamento mais eficaz, onde os 
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investimentos e esforços, tanto do governo quanto da iniciativa privada, sejam 

aplicados de acordo com as peculiaridades das zonas, as quais passam a ser 

tratada como unidades de planejamento. 

 

Base Teórica - Conceitual 

 

Política Nacional do Meio Ambiente e o Zoneamento Ambiental 

 

A política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída por meio da Lei 

6.938, de 31 de agosto de 1981 normatiza as relações entre a sociedade e o meio 

ambiente dentro da realidade brasileira. O art.2 º desta lei define o objetivo da PNMA 

como a “preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 

aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade humana” 

(MEDAUAR, 2004). Portanto, ressalta-se a importância de se obter uma qualidade 

ambiental atuando-se de várias formas, sem no entanto, esquecer de destacar a 

necessidade do desenvolvimento sócio-econômico. Com isto tem-se o entendimento 

de que estas questões estão interligadas, devendo ser interdependentes. Verificam-

se ainda, abordagens relativas aos valores universalizados e individuais, uma vez 

que tocam, além do socioeconômico, a segurança nacional e a dignidade humana. 

Para que seja operacionalizada a PNMA necessita de ferramentas para que 

seus objetivos sejam atingidos e, dessa forma, seja realizada a gestão ambiental. O 

Art.9º da Lei 6.938/81, segundo Medauar (2004) especifica os instrumentos a serem 

utilizados com esse fim. são eles:   

- O estabelecimento de padrões ambientais 

- O zoneamento ambiental; 

- A avaliação de impactos ambientais (AIA); 

- O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente 

poluidoras. 

Os incentivos à produção, instalação, equipamentos e a criação ou absorção 

de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental;  
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A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 

Federal, estadual e Municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante 

interesse ecológico e reservas extrativas;  

O sistema nacional de informações sobre o meio ambiente;  

O cadastro Técnico Federal de atividades e instrumentos de Defesa 

Ambiental;  

As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das 

medidas necessárias a preservação ou correção da degradação ambiental;  

A instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado 

anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA; 

A garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, 

obrigando-se o Poder Público a produzi-las, quando inexistentes; 

O Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

utilizadores dos recursos ambientais.    

Todos estes instrumentos são de grande importância, tendo seu relevante 

papel a desempenhar na gestão ambiental do país, como, exemplo, a AIA é um 

instrumento de caráter preventivo no qual são realizados procedimentos com o 

objetivo de analisar a viabilidade ambiental de um determinado empreendimento 

considerado as suas diferentes fases, tais como: projeto, implantação, operação e 

desativação. Fazem parte da AIA os estudos de impacto ambiental e as analises de 

risco. Um outro exemplo é o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou 

potencialmente poluidoras, que são aplicadas por ocasião da instalação, construção, 

ampliação, funcionamento der estabelecimentos ou atividades que façam uso dos 

recursos naturais (SOUZA, 2000). O processo envolve um sistema de tríplice 

licença: a prévia, que trata de fase inicial da atividade, quando devem ser atendidos 

requisitos básicos para a localização do empreendimento; a de instalação, que 

autoriza o inicio da instalação, de acordo com as especificações do projeto 

aprovado; e a de operação, que autoriza o funcionamento da atividade licenciada 

(BRAGA, 2002). 

Assim como estes dois instrumentos sucintamente apresentados, os demais 

também merecem destaque na execução da Política Nacional Meio Ambiente, 
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mesmo porque, existem interações entre estes instrumentos. Entretanto procurar-se-

á tratar mais especificamente o zoneamento ambiental. 

O Zoneamento Ambiental é um instrumento que está associado à 

caracterização ambiental, dessa forma, possibilitando a determinação de 

potencialidades, vocações e vulnerabilidades de um determinado território, 

permitindo que se façam inferências sobre  determinados aspectos ambientais que 

poderão vir a ser reletivates/apropriados ou, por outro lado, limitantes da realização 

de determinada atividade, ação ou empreendimento (SOUZA, 2000). 

        A utilização deste instrumento pode dar suporte à aplicação de outros 

instrumentos da PNMA como, por exemplo, a AIA, com seus respectivos estudos de 

impactos ambientais, fornecendo subsídios, de modo a permitir uma visão mais 

global da área, o que facilita uma melhor análise e tomada de decisões sobre a 

viabilidade ambiental de um determinado empreendimento (SOUZA, 2000), e 

permite observar possíveis interfaces entre os instrumentos de gestão ambiental. 

       O Zoneamento Ambiental deve ser observado dentro de uma visão maior, mais 

ampliado, para o planejamento do desenvolvimento regional, inserida em um 

contexto no qual a dimensão ambiental é parte integrante e que deve ser 

internalizada na elaboração e implementação de políticas territoriais de 

desenvolvimento, uma vez que as questões ambientais podem, e na maioria das 

vezes são, determinantes no sucesso, ou não, de determinadas ações (BRASIL, 

2003). 

      Sanchez (1991), chama atenção para o fato de que zoneamento não é sinônimo 

de planejamento, mas sim “um instrumento que define as bases e normas para 

ocupar ordenadamente um território”, portanto, devendo ser considerado como uma 

etapa preliminar e necessária do processo de planejamento. 

      Deve-se ressaltar que a importância do zoneamento “ambiental” não deve ser 

confundida ou limitada apenas a áreas ligadas aos recursos naturais ou “áreas 

verdes”. Este instrumento também deve ser objeto de consulta no planejamento da 

ocupação de áreas urbanas, onde ele pode representar importante fator para indicar 

condicionamentos para a instalação e funcionamento de determinadas atividades. 

Segundo Souza (2000, p.48), “o poder publico deve observar as características 

ambientais para introduzir condicionamentos na ocupação do solo urbano, com a 
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finalidade de preservação da qualidade ambiental e de vida”. Ainda com relação a 

este aspecto, Braga (2002) afirma que  “o município deverá prever na Lei do Plano 

Diretor, conforme Art.182, parag.1º da constituição Federal, o Zoneamento 

Ambiental ao lado do urbanístico, que se confundirão por meio de lei própria num só 

esquema”. 

O zoneamento deve ser considerado como um processo contínuo que pode e 

deve, sempre que necessário, ser revisto, uma vez que é necessária atualização de 

dados que poderão interferir na analise das restrições e vocações ambientais como, 

por exemplo, é o caso das informações econômicas, sociais e políticos-institucionais.  

Quando se faz referencia ao termo “zoneamento ambiental”, buscando nas 

referencias bibliográficos fundamentos para essa discussão, duas idéias mais fortes 

são apresentadas. 

A primeira está ligada á caracterização, á localização e a distribuição espacial 

de fatores/aspectos que podem ser facilitadores ou limitadores do desenvolvimento 

de uma determinada ação pública (construção de rodovias, hidrovias, infra-estrutura 

etc), instalação de empreendimento produtivos (indústria, agricultura etc), 

assentamentos urbanos, criação de unidades de conservação (Ucs), entre outros 

aspectos. Nesse sentido, têm-se uma ferramenta para o planejamento, 

ordenadamento e gestão de determinados territórios que se deseja ter um objeto de 

trabalho. 

Como foi mencionado anteriormente o Zoneamento Ambiental pode e deve 

ser utilizado como uma ferramenta que vem interagir com outros instrumentos 

previstos na PNMA, como é o caso da avaliação de Impactos Ambientais (AIA), que 

tem como parte de sua constituição a execução de Estudos de Impactos Ambientais 

(AIA) e seu correspondente Relatório de Impactos Ambientais (RIMA). Estes que são 

realizados para avaliar a viabilidade de realização de um determinado 

empreendimento ou ação podem ter nos Zoneamentos Ambientais maiores 

subsídios para realizar essa tarefa, uma vez que os zoneamentos tendem a ter uma 

abrangência maior, permitindo avaliar em uma escala mais macro (dependo do tipo 

de zoneamento) as repercussões que estes impactos, positivos ou negativos, podem 

vir a ter. Da mesma forma, o Zoneamento Ambiental pode interagir com outros 

instrumentos como: Licenciamento ambiental, a criação de espaços territoriais 
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especialmente protegidos pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal; e com o 

sistema nacional de informações sobre o meio ambiente, entre outros. 

A segunda idéia que é passada ao realizar estudo sobre zoneamento 

ambiental, relaciona-se com a questão legislativa (leis, portarias, etc). Alguns 

zoneamentos apresentam normas que estão associados à realização - ou restrição – 

de atividades que têm estreita ligação com as condições ambientais atuais de uma 

determinada região, bem como, pode ter relação coma preservação/conservação 

dos ativos ambientais presentes em um determinado território. 

Como exemplos, pode-se citar: o Zoneamento Agrícola, no qual são 

delimitadas determinadas áreas que reúnem condições apropriadas para o bom 

desenvolvimento de determinadas culturas (temperatura, precipitação, tipos de solos 

mais apropriados para o plantio, época de plantio, etc), são determinadas e que 

segundo as quais serão passíveis de financiamento (crédito rural) para o custeio de 

plantio destas culturas; o Zoneamento Industrial, que busca compatibilizar as 

atividades industriais com a proteção ambiental, e prevê que as zonas destinadas à 

instalação de indústrias serão definidas em esquema de zoneamento urbano, 

aprovado por lei ““. 

Na verdade, estes dois aspectos estão diretamente relacionados, pois, por um 

lado, a caracterização de um determinado território pode vir a determinar a 

necessidade de serem definidas áreas ou zonas nas quais são necessários 

cuidados especiais, os quais deverão ser previstos por normatizações específicas. 

Por outro lado, a necessidade de prever em leis a realização ou instalação de uma 

determinada atividade na qual se impute potencial ou efetivo dano ao meio 

ambiente, acarretará em restrições ambientais para a realização da mesma. Nesse 

caso, deverá ocorrer o caminho inverso, onde poder-se-á buscar em caracterizações 

ambientais, ou zoneamentos, realizados anteriormente, ou executados com este 

propósito, as áreas mais apropriadas para este fim. 

A elaboração e execução do Programa Econômico-Ecológico - Brasil vêm a 

contribuir para que estes dois aspectos abordados acima possam acontecer de 

forma articulada, colaborando para que o ambiental e o econômico, estando inserido 

nesta relação com o social, possam conviver de forma mais harmônica e para que 
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este instrumento a venha se construir em um vetor para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

 

O ZEE surgiu, pela primeira vez, nas diretrizes do Programa Nossa Natureza 

(Programa de Defesa do Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal), criado 

pelo Decreto nº 96.044 de 12/10/88, com a perspectiva de ser estendido 

posteriormente a todo território nacional. 

 Em 1990 foi criado, por meio do Decreto nº 99.193, um Grupo de Trabalho 

que tinha por objetivo propor medidas necessárias à execução do  ZEE, tendo como 

prioridade à Amazônia Legal, apontando a realização do diagnóstico ambiental, o 

zoneamento de áreas prioritárias e estudos de casos em áreas críticas e de 

relevante significado ecológico, social e econômico. 

 Nesse mesmo ano, foi instituída, através do Decreto nº 99.540, a Comissão 

Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico – CCZEE com o objetivo de 

orientar a execução do ZEE. Esta Comissão passou a ter como atribuições planejar, 

coordenar, acompanhar e avaliar a execução do ZEE. A responsabilidade pelo ZEE, 

em nível microrregional e regional, também foi atribuída a CCZEE, mais uma vez 

priorizando-se a Amazônia Legal. Posteriormente, em 1991, foi criado o Programa 

de Zoneamento Ecológico-Econômico para a Amazônia Legal –PZEEAL. 

 Em 25 de dezembro de 2001, é editado o Decreto Presidencial s/n, que 

dispõe sobre a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Território Nacional e o Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do 

Zoneamento Ecológico-Econômico, institui este Grupo de Trabalho Permanente, 

denominado de Consórcio ZEE-Brasil. Este consórcio é formado por um grupo de 

órgãos públicos de notória capacidade técnica na área, que atua como braço 

executivo da coordenação nacional do Programa Zoneamento Ecológico-Econômico 

(PZEE). 

 O Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002, regulamenta o Art. 9º, inciso II, 

da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o ZEE 

(MEDAUAR, 2004). Este Decreto define, em seu Art. 3º, como objetivo geral do ZEE: 
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 “...organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados 

quando a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, 

utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos 

serviços ambientais dos ecossistemas” (MEDAUAR, 2004,p.727).   

 O Parágrafo único deste Art.3º afirma que: 

 “O ZEE, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta 

a importância ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, 

estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território e 

determinado, quando for o caso, inclusive a relocalização de atividades 

incompatíveis com suas diretrizes gerais” (MEDAUAR, 2004, p.727).       

 O seu art.4º determina como princípios a serem observados no processo de 

elaboração e implementação do ZEE. 

 

• buscará a sustentabilidade ecológica, econômica e social, com vistas a 

compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos recursos naturais, 

em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência do 

reconhecimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes; 

• contará com ampla participação democrática, compartilhando suas ações e 

responsabilidades entre os diferentes níveis da administração pública e da 

sociedade civil; e 

• valorizará o conhecimento cientifico multidisciplinar” (MEDAUAR, 2004, 

p.727). 

 

Segundo Little (2003), nesses são realizados estudos multitemáticos para 

subsidiar o planejamento e a gestão territorial, visando o uso sustentável dos 

recursos naturais e da ocupação ordenada do território, bem como, contribuindo 

para o planejamento de políticas públicas. 

Para a realização do PZEE é necessário que sejam levados em consideração 

princípios, como os colocados acima, bem como, alguns fundamentos conceituais 

que devem ser seguidos a fim de que o ZEE venha a cumprir, devidamente, o seu 

papel. Para tanto, devem ser considerados aspectos políticos e técnicos básicos que 
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são de grande relevância para a realização de um ZEE, os quais serão abordados a 

seguir, tendo como base Brasil Constituição Federal (2003). 

        Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

.... 

II – o zoneamento ambiental (Regulamento)” (grifos do original)”. 

Posteriormente esta Lei foi normatizada pelo Decreto n. º 4.297, de 10 de 

julho de 2002, que “regulamenta o art. 9º, inciso II, da Lei 6.938, de 31 de agosto de 

1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico- Econômico do Brasil – 

ZEE, e dá outras providências”. O mencionado Decreto estabelece os princípios e 

objetivos do ZEE, os termos para sua elaboração, os elementos mínimos que 

deverão constar de seu conteúdo, o uso, o armazenamento, a custódia e a 

publicidade dos dados e informações coletados, entre outros. 

O Decreto s/n de 28 de dezembro de 2001, que “dispõe sobre a  comissão 

Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional, institui o 

Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-    

Econômico denominado de Consórcio ZEE-Brasil, e dá outras providências”, por seu 

turno, atribui competência à Comissão Coordenadora do ZEE para se articular com 

os estados, compatibilizando seus trabalhos com aqueles executados pelo Governo 

Federal. 

       Ademais, de acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto em tela “os Governos 

Estaduais serão convidados para integrar a Comissão Coordenadora, na condição 

de membros, quando áreas de seus respectivos territórios forem objeto de 

zoneamento”. 

       Conforme visto, o ZEE encontra-se amplamente amparado pela legislação 

federal e local. Em consonância com esses ditames legais tem-se a considerar que: 

1) O processo de elaboração e implantação do ZEE deverá contar com ampla 

participação do poder público e da sociedade civil; 

2) O crescimento econômico e social deverá ser compatível com a proteção dos 

recursos naturais; 

3) Cabe ao Poder Público Federal elaborar e executar o ZEE, nacional ou regional, 

quando o bioma “in casu”  for considerado patrimônio nacional ou quando não deva 
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ser tratado de maneira fragmentada. Nesse caso poderá ser executado em 

articulação e colaboração com os Estados; 

4) O Poder Público Federal deverá reunir e compatibilizar em um único banco de 

dados as informações geradas em todas as escalas, mesmo as produzidas pelos 

estados, as quais serão disponibilizadas ao público, ressalvadas as de interesse 

estratégico para o País e as indispensáveis à segurança nacional. 

Ainda por determinação da citada legislação, no que diz respeito 

especificamente ao conteúdo do ZEE, este deverá prever, entre outros, a divisão do 

território em zonas, cuja definição deverá levar em conta o diagnóstico sócio-

econômico, dos recursos naturais e a situação jurídico-institucional; considerar as 

informações constantes do Sistema de Informações Geográficas. 

Ademais deverá apontar alternativas e tendências e diretrizes gerais e 

específicas, estas últimas com detalhamento das atividades adequadas a cada 

zona, respeitadas a fragilidade ecológica, a capacidade de suporte ambiental e 

potencialidades, até os planos e projetos, com as respectivas fontes de recursos. 

Isso implica abordagens multidisciplinares, capazes de considerar, na 

elaboração do zoneamento, a estrutura dinâmica ambiental e econômica e os 

valores históricos e evolutivos do patrimônio biológico e cultural do país, a fim de se 

estabelecer às relações de interdependência entre os subsistemas físicobiótico e 

sócio-econômico. 

Depois de concluído, o ZEE deverá ser analisado pela Comissão 

Coordenadora do ZEE, já citado anteriormente, a qual, se julgar pertinente, poderá 

solicitar informações complementares, inclusive estudos. Quanto a alterações nos 

produtos do ZEE, tais como mudanças de diretrizes ou modificações nos limitem das 

zonas, estas deverão observar um prazo mínimo de dez anos, após sua conclusão 

ou sua última modificação. Este prazo não é exigível quando a alteração se der no 

sentido de ampliar o rigor da proteção da ambiental da zona a ser alterada ou for 

decorrente de aprimoramento técnicocientífico, vis-à-vis do disposto no Decreto nº. 

4.297/02. 

Vale registrar, por força do mesmo decreto, que as alterações somente 

deverão ocorrer após consulta pública e aprovação pela Comissão Estadual do ZEE 

e pela Comissão Coordenadora do ZEE, mediante processo legislativo, de iniciativa 
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do Poder Executivo. Observando, ademais, que a alteração do ZEE não poderá 

reduzir o percentual de reserva legal definido em legislação, tampouco as áreas 

protegidas, como unidades de conservação ou não. 

            O zoneamento ambiental é um dos instrumentos de maior importância da 

Política de Desenvolvimento Urbano, posicionado em terceiro lugar, logo após o 

Plano Diretor e a Disciplina do Parcelamento, do Uso e da Ocupação do Solo. 

            O zoneamento ambiental é o instrumento de gestão adequado para dirimir os 

conflitos gerados pelo desenvolvimento simultâneo de várias atividades impactantes 

numa dada região, além de regulamentar a preservação dos recursos naturais. 

            Ao identificar as áreas representativas dos ecossistemas, ele retrata o perfil 

ecológico-territorial, e explicita as atividades, usos e tipos de ocupação que devam 

ser vedados, condicionados ou permitidos nas diversas áreas. Os dados tornam 

possível reconhecer a realidade ambiental na região e estabelecer modos de 

convivência da comunidade com o meio ambiente. 

            O zoneamento ambiental deve ser estabelecido pelo Município e integrar-se 

à legislação urbanística, subsidiando a elaboração do Plano Diretor, instrumento 

básico e referencial do planejamento municipal. 

            O planejamento territorial engloba o zoneamento urbano e rural e deve ter 

cunho ambiental. O zoneamento industrial é licenciado ambientalmente pela União e 

pelos Estados, embora também o Município possa e deva promovê-lo em seu 

território, desde que respeitadas as normas ambientais em vigor. 

            O estabelecimento de normas de uso e ocupação do solo é crescentemente 

exigido por empreendimentos que têm interesse em manter o padrão de qualidade 

de seus produtos, induzindo à formalização de compromissos dos governos estadual 

e municipal, com o objetivo de restringir a instalação de atividades poluidoras em 

seu entorno. 

            Pode ser valioso para prevenir os danos decorrentes das inundações, 

deslizamentos de encostas e outros prejuízos sociais e econômicos ocasionados 

pelo uso inadequado do solo. Além disso, atende a necessidades de segurança 

aeroviária, evitando localizar próximos de aeroportos atividades que possam 

comprometer a segurança dos vôos. 
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Em resumo, o Estatuto da Cidade é o instrumento normativo mais eficaz, 

completo e promissor para todos os Municípios que desejarem estar inserido no con-

texto das novas propostas de desenvolvimento sustentável do século XXI. 

 

Direito Ambiental 

 

O Direito Ambiental é um incipiente ramo do direito que surgiu da 

necessidade do homem proteger a si mesmo, o próximo e o ambiente em que vive 

das possíveis deteriorações que suas atividades laborais ou quaisquer outras formas 

de interação entre ele e a natureza viessem a provocar nesta última. 

Derivado do latim principium que quer dizer origem, os princípios são à base 

do ordenamento jurídico e verdadeiros norteadores dos legisladores na elaboração 

de novas legislações, dos próprios aplicadores do direito no exercício da profissão e 

das pessoas que se relacionam com o meio ambiente, seja o explorando 

economicamente ou apenas usufruindo seus bens naturais para o lazer. Assim, para 

que o Direito Ambiental tenha aplicabilidade e efetividade, é de capital importância 

que, além da ciência das leis e das demais legislações ambientais, sejam do senso 

comum seus princípios fundamentais, pois são estes as normas de valor genérico 

que orientarão sua compreensão, aplicação e integração ao sistema jurídico como 

um todo, estando tais princípios positivados ou não. Neste trabalho explicitado os 

princípios do Direito Ambiental, enfocando sua aplicabilidade, visto que nada 

adiantaria tê-los no mundo jurídico se não fossem respeitados e postos no mundo 

real. 

 

Princípio do Direito Ambiental 

 

O Direito Ambiental está amparado por princípios próprios, específicos e 

interligados entre si, devido à relevância e à magnitude de seu objeto de proteção: o 

meio ambiente. Aqui se enumerarão os mais relevantes. 
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Poluição na Bacia Hidrográfica 

 

Note-se que os aspectos jurídico-ambientais provenientes da bacia 

hidrográfica, bem como do meio ambiente - amplo senso - são de natureza interativa 

dialética, ou seja, quando se polui a água, pode ocorrer que o solo e o ar também 

sejam poluídos; quando se polui o solo, pode ocorrer que a água e o ar também 

sejam poluídos e, quando se polui o ar, pode ocorrer que a água e o solo também 

sejam poluídos. Atendendo a esta natureza interativa dialética do ambiente e da 

própria vida, deve-se adotar, para efeito do Reconhecimento Jurídico-Ambiental 

(RJA), o conceito de poluição estabelecido pela Lei de Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981) e pelo Decreto n° 8.468, de 08 de 

setembro de 1976. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente define como 

Poluição – “a deterioração da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente”:  

a. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

b. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c. Afetem desfavoravelmente a biota;  

           d.       Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  

e.      “Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões am-

bientais estabelecidos.” (art. 3°. III)  

             O conceito de poluição está contido no Decreto no 8.468, de 8 de 

setembro de 1976 (Aprova o Regulamento da Lei n. 997, de 31 de maio de 1976, 

que dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do meio-ambiente):  

          esta poluindo a água, o ar ou o solo, quando se lançar neles, toda e 

qualquer forma de matéria ou energia: 

          ”I- com intensidade, em quantidade e de concentração, em desacordo 

com os padrões de emissão estabelecidos neste Regulamento e normas dele 

decorrentes”;  

          II- com características e condições de lançamento ou liberação, em 

desacordo com os padrões de condicionamento e projeto estabelecidos nas mesmas 

prescrições;  
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          III- por fontes de poluição com características de localização e 

utilização em desacordo com os referidos padrões de condicionamento e projeto;  

          IV- com intensidade, em quantidade e de concentração ou com 

características que, direta ou indiretamente, tornem ou possam tornar ultrapassáveis 

os padrões de qualidade do meio-ambiente estabelecidos neste regulamento e 

normas dele decorrentes;  

          V- que, independentemente de estarem enquadrados nos incisos 

anteriores, tornem ou possam tornar as águas, o ar ou o solo impróprios, nocivos ou 

ofensivos à saúde; inconvenientes ao bem-estar público; danosos aos materiais, à 

fauna e à flora; prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade, bem como 

às atividades normais da comunidade “. (art. 3o)”. 

          Vale ressaltar que "são consideradas fontes de poluição todas e 

quaisquer atividades, processos, operações ou dispositivos, móveis ou não que, 

independentemente de seu campo de aplicação, induzam, produzam ou possam 

produzir a poluição do meio-ambiente, tais como: estabelecimentos industriais, 

agropecuários e comerciais, veículos automotores e correlatos, equipamentos e 

maquinarias, e queima de material ao ar livre." (art. 4o) 

          Portanto, desse último conceito, pode-se concluir que, com exceção do 

inciso V, a poluição está diretamente ligada a padrões pré-determinados pelo 

Decreto n. 8.468/76, e normas dele decorrentes, o que equivale dizer que se aceita 

a poluição da água, do ar e do solo, em certos limites considerados toleráveis pela 

Lei. 

          Entretanto, se o lançamento ou liberação de toda e qualquer forma de 

matéria ou energia, independentemente de estar enquadrada num dos quatro 

incisos do art. 3o em apreço (que não o V), ou seja, independente de padrões, tornar 

ou ter potencialidade de tornar as águas, o ar ou o solo impróprios, nocivos ou 

ofensivos à saúde, inconvenientes ao bem-estar públicos, danosos aos materiais, à 

fauna e à flora; prejudiciais à segurança, ao uso e gozo da propriedade, bem como 

às atividades normais da comunidade, deverá ser combatido judicialmente, pois é 

reconhecido pelo ordenamento jurídico como atividade, processo, operação ou 

dispositivo poluente. 
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         O inciso V é extremamente importante já que, considerando a 

relatividade dos métodos científicos utilizados na especificação dos padrões de 

poluição e a mutabilidade do meio ambiente nos mais diversos aspectos, deixou a 

verificação e a constatação da poluição para serem analisados em cada caso 

concreto, independentemente dos padrões pré-definidos supramencionados. 

                 Note-se, portanto, que o conceito de poluição contido na Lei 6.938/81 é 

mais abrangente e eficaz na medida em que somente em seu art. 3o, inciso III, 

alínea "e", a poluição ficou vinculada aos padrões estabelecidos. Nas alíneas "a", 

"b", "c" e "d", a poluição fica vinculada às situações concretas, analisadas e 

verificadas na realidade, ou seja, se ocorreu deterioração da qualidade ambiental 

resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a 

segurança e o bem estar da população ou se foram criadas condições adversas às 

atividades sociais e econômicas; bem como se foram desfavoravelmente afetadas a 

biota e as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. Pode-se, assim, 

considerar que ocorreu poluição, mesmo se estas atividades estiverem de acordo 

com os padrões ambientais estabelecidos. 

Rocha, 2005, Resume, academicamente, toda esta concepção jurídica da 

poluição como sendo “qualquer transformação física, biológica ou química dos 

Recursos Naturais Renováveis de tal modo que cause prejuízo a qualquer ser vivo”. 

 

 Qualidade Hídrica 

 

Aqui, vale ressaltar que, no Brasil, a Resolução CONAMA n° 20/86 adotou o sistema 

de classificação qualitativa das águas baseadas em seus usos preponderantes, 

prevalecentes, dominantes (art. 1°, "caput", e art. 2°, "a"). Por sua vez, a chamada 

Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) estabeleceu que a 

gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas 

(art. 1°, inciso IV). Estipulou, também, que um dos objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos 

(art. 2°, inciso I). 
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Inicialmente, verifica-se uma incoerência entre o sistema de classificação qualitativa 

das águas descritas no CONAMA 20 e os fundamentos e objetivos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos. Os usos preponderantes, prevalecentes, 

dominantes, nitidamente, não consideram, não contempla o uso múltiplo das águas, 

ou seja, seus vários tipos de uso. O CONAMA 20 determina a classificação da 

qualidade hídrica somente segundo seus usos dominantes, preponderantes. A Lei 

da Política Nacional de Recursos Hídricos é inequívoca no sentido de garantir e 

proporcionar o uso múltiplo das águas (exceto em situações de escassez), sem 

priorizar os usos dominantes em determinada bacia hidrográfica, mormente aqueles 

que poluem o ambiente hídrico.  

Com efeito, o padrão de qualidade do recurso hídrico, consoante o CONAMA 

20, será estabelecido conforme o seu enquadramento, ou seja, a sua classe 

(estipulada pelos usos dominantes). Se existirem, por exemplo, indústrias químicas 

em determinada bacia hidrográfica, seus corpos d’água terão a pior classificação e, 

em conseqüência, um padrão de qualidade menos exigente e mais conivente com a 

poluição ambiental. Mesmo que estes corpos d’água apresentem qualidade real 

melhor que aquela estipulada para a sua classe/enquadramento, estarão 

condenados a receberem a poluição destinada à sua classificação. Percebe-se que 

esta forma de estabelecimento de padrões de qualidade, segundo usos 

preponderantes, não está sendo compatível com a utilização racional e integrada 

dos recursos hídricos visando ao desenvolvimento sustentável – objetivo da Política 

Nacional de recursos Hídricos (art. 2°, inciso II da Lei 9.433/97). São vários os 

problemas jurídicos decorrentes deste modelo de estabelecimento da qualidade 

hídrica em função de seus usos dominantes. Dentre eles, destaca-se que o(s) uso(s) 

causador (causadores) de poluição ao recurso hídrico não pode(m) servir de base 

para o estabelecimento de seu enquadramento, menos ainda, para definir os 

padrões de qualidade hídrica; isto faz com que, dependendo do(s) uso(s) atual 

(atuais), seja tolerada, mediante Lei (amplo senso) a poluição ambiental. Esta 

tolerância da poluição ambiental em face dos usos dominantes dos recursos 

hídricos, por parte da geração atual (incluindo o Poder Público), fere os princípios do 

Direito Ambiental e, também, o direito da atual e futura geração ao meio ambiente 

saudável. 



53 
 

 
 

 

Áreas de preservação permanente 

 

Os empreendimentos do setor elétrico estão, freqüentemente, relacionados a 

interferências em áreas com vegetação de preservação permanente. A proteção da 

vegetação está prevista na legislação ambiental em vigor no País, descrita a seguir: 

Decreto 24.643/34 (10/07/34, DOU 20/07/34) - decreta o Código de Águas (alterado 

pelos Decretos-lei 852/38, 2.059/40, 2.676/40, 3.763/41 e 4.295/42 e Decreto 

75.666/75; vide Lei 7.542/86 e Decretos 35.851/54, 409/91, 915/93, 2.869/98). Esta-

belece os princípios do aproveitamento e utilização das águas de domínio público ou 

particular, criando direitos e obrigações aos usuários; enfoca a situação dominial das 

margens de corpos hídricos. Lei 4.771/65 (15/09/65, DOU 16/09/65 ret. 28/09/65) - 

institui o Código Florestal (alterada pelas Leis 5.106/66, 5.868/72, 5.870/73, 

7.803/89, 7.875/89 e 9.985/00 e pela Medida Provisória 2.166-67/01; regulamentada 

pelos Decretos 97.628/89, 97.635/89, 97.718/89, 98.914/90, 1.282/94 e 2.661/98; 

revoga o Decreto 23.793/34; vide Leis 7.563/86, 8.171/91, 9.437/97 e 9.605/98 e 

Decretos 1.922/96, 2.119/97 e 2.788/98). Estabelece normas de proteção e conside-

ra de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural 

situadas em diversos locais, especialmente ao redor dos reservatórios d’água artifi-

ciais (art. 2º).  

Portaria MME 170/87 (04/02/87, DOU 10/02/87) - autoriza os concessionários 

de serviços públicos de energia elétrica e os titulares de manifestos a celebrarem, 

com terceiros, contratos de concessão de direito de uso de áreas marginais a reser-

vatórios, de glebas remanescentes de desapropriação e de outras áreas de sua pro-

priedade, rurais e urbanas.  

Estabelece que fiquem definidas as restrições a serem observadas pelos u-

suários: instalação de edificações; utilização do solo que contribua para o assorea-

mento do reservatório; obediência à legislação pertinente à Política Florestal e à Po-

lítica Nacional do Meio Ambiente; utilização de produtos químicos que causem da-

nos ao meio ambiente; observância às peculiaridades do ecossistema local. 

Lei 7.754/89 (14/04/89, DOU 18/04/89) - estabelece medidas para proteção 

das florestas existentes nas nascentes dos rios. Estabelece que sejam consideradas 
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de preservação permanente, na forma da Lei 4.771/65, as florestas e demais formas 

de vegetação natural existentes nas nascentes dos rios (art. 1º). Nestas áreas, será 

constituída uma área denominada Paralelogramo de Cobertura Florestal, na qual 

são vedadas à derrubada de árvores e qualquer forma de desmatamento (art. 2º) e, 

na hipótese do desmatamento já ter ocorrido, torna obrigatório o reflorestamento, 

com espécies vegetais nativas da região (art. 2º, § 1º). Lei 8.171/91 (17/01/91, DOU 

18/01/91 ret. 12/03/91) - dispõe sobre a política agrícola (alterada pelas Leis 

9.272/96 e 9.712/98; altera a Lei 6.513/77; vide Leis 4.771/65, 8.694/93, 8.847/94 e 

Decretos 175/91 e 1.922/96). Estabelece que as empresas que exploram economi-

camente águas represadas e as concessionárias de energia elétrica serão respon-

sáveis pelas alterações ambientais por elas provocadas e obrigadas a recuperação 

do meio ambiente, na área de abrangência de suas respectivas bacias hidrográfica 

(art. 23). O Poder Público concederá incentivos ao proprietário rural que: conservar a 

cobertura florestal nativa; recuperar com espécies nativas ou ecologicamente adap-

tadas as áreas já devastadas; sofrer limitação ou restrição no uso de recursos natu-

rais, para fins de proteção dos ecossistemas (art. 103 e incisos). São isentas de tri-

butação e do pagamento do ITR as áreas consideradas de preservação permanente, 

prevista na Lei 4.771/65 (art. 104). Instrução Normativa IBAMA/SUPES-SP 1/97 

(15/07/97, DOU 28/07/97) - dispõe sobre a utilização de parte das áreas de reservas 

ecológicas marginais aos reservatórios hidroelétricos, para implantação de projetos 

de uso público ou privado (alterada pela Instrução Normativa IBAMA/SUPES-SP 

3/97). Estabelece que esta utilização deva atender às diretrizes estabelecidas nesta 

instrução, mediante prévia e expressa autorização em caráter precário, do órgão 

ambiental estadual competente, com anuência do IBAMA. 

Lei 9.605/98 (12/02/98, DOU 13/02/98) - dispõe sobre as sanções penais e adminis-

trativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (altera a Lei 

9.099/95; alterada pela Lei 9.985/00 e pela Medida Provisória 2.163-41/01; regula-

mentada pelo Decreto 3.179/99; vide Leis 3.924/61, 4.771/65, 5.197/67, 6.453/77, 

6.938/81, 7.679/88 e 7.797/89, Decretos-lei 2.848/40, 3.689/41 e 221/67 e Decretos 

20.923/32 e 99.274/90). Estabelece como crimes: destruir ou danificar floresta con-

siderada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com 

infringência das normas de proteção (art. 38); cortar árvores em floresta de preser-
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vação permanente, sem permissão da autoridade competente (art. 39); extrair, sem 

prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais de florestas de 

domínio público ou consideradas de preservação permanente (art. 44); impedir ou 

dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação (art. 48). 

Medida Provisória 2.166-67/01 (24/08/01, DOU 25/08/01) - altera aos artigos. 

1º, 4º, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei 4.771/65, que institui o Código Flo-

restal, bem como altera o art. 10 da Lei 9.393/96, que dispõe sobre o Imposto sobre 

a Propriedade Territorial Rural - ITR (altera as Leis 4.771/65 e 9.393/96). Estabelece 

que na implantação de reservatório artificial seja obrigatória a desapropriação ou 

aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no 

seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por Resolução do 

CONAMA. 

Resolução CONAMA 302/02 (20/03/02, DOU 15/05/02) - dispõe sobre os pa-

râmetros da área de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime 

de uso do entorno. 

Constitui APP a área com largura mínima no entorno dos reservatórios artifi-

ciais de: 30 m para os situados em áreas urbanas consolidadas, 100 m para os situ-

ados em áreas rurais e 15 m para os de geração de energia elétrica com até 10 ha 

(art. 3º, inc. I e II). Os limites da APP poderão ser ampliados ou reduzidos, conforme 

estabelecido no licenciamento ambiental, e, quando houver, de acordo com o Plano 

de Recursos Hídricos da bacia (art. 3º, § 1o e § 2o). Estabelece a obrigatoriedade de 

o empreendedor elaborar o Plano Ambiental de Conservação e Uso do entorno de 

reservatório, em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão am-

biental competente (art. 4º). Estabelece que aos empreendimentos objeto de pro-

cesso de privatização, até a data de publicação desta Resolução aplicam-se às exi-

gências ambientais vigentes à época da privatização (art. 5º). Estabelece que esta 

Resolução incida sobre os processos de licenciamento ambiental em andamento 

(art. 6o). 

Resolução CONAMA 303/02 (20/03/02, DOU 13/05/02) - dispõe sobre limites 

e conceitos de Áreas de Preservação Permanente geral (revoga a Resolução CO-

NAMA 04/85). Constitui APP a área situada em faixa marginal de cursos d'água, ao 

redor de nascente ou olho d’água, ao redor de lagos e lagoas naturais, em vereda, 
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no topo de morros e montanhas, quando ocorrerem 2 ou mais morros ou montanhas 

cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a 500 m, nas linhas 

de cumeada, em encosta ou parte desta, nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros 

e chapadas, nas restingas, em manguezal, em duna, em altitude superior a 1.800 m 

ou a critério do órgão ambiental competente, nos locais de refúgio ou reprodução de 

aves migratórias, nos locais de refúgio ou reprodução de 23 exemplares da fauna 

ameaçadas de extinção que constem de lista elaborada pelo poder público federal, 

estadual ou municipal, nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna 

silvestre (art. 3º, incisos e alíneas). 

 

Bacia Hidrográfica 

 

O Decreto 94.076/87 (05/03/87, DOU 06/03/87) - institui o Programa Nacional 

de Bacias Hidrográficas. Tem como objetivo principal à promoção de um adequado 

aproveitamento agropecuário das unidades ecológicas, mediante a adoção de práti-

cas de utilização racional dos recursos naturais renováveis. 

Lei 8.171/91 (17/01/91, DOU 18/01/91 ret.12/03/91) - dispõe sobre a política 

agrícola (alterada pelas Leis 9.272/96 e 9.712/98; altera a Lei 6.513/77; vide Leis 

4.771/65, 8.694/93 e 8.847/94 e Decretos 175/91 e 1.922/96). Estabelece que as 

bacias hidrográficas constituem-se em unidades básicas de planejamento do uso, da 

conservação e da recuperação dos recursos naturais (art. 20). Lei 9.433/97 

(08/01/97, DOU 09/01/97) - institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX 

do art. 21 da Constituição Federal e altera o art. 1º da Lei 8.001/90, que modificou a 

Lei 7.990/89 (alterada pela Lei 9.984/00; regulamentada pelo Decreto 2.612/98). Es-

tabelece como fundamentos, entre outros, que a bacia hidrográfica é a unidade terri-

torial para implementação desta política (art. 1º, inc. V). Constituem diretrizes gerais 

de ação: a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usu-

ários e com os planejamentos regional, estadual e nacional e a integração da gestão 

das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuários e zonas costeiras (art. 3º, inc. 

IV e VI). Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação: a totalidade 

de uma bacia hidrográfica; sub-bacia hidrográfica de tributário do curso de água 
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principal da bacia, ou de tributário desse tributário; ou grupo de bacias ou sub-bacias 

hidrográficas contíguas (art. 37, inc. I a III). Os valores arrecadados com a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos serão aplicados na bacia hidrográfica em que foram 

gerados e serão utilizados: no financiamento de estudos, programas, projetos e o-

bras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos. 

Lei 9.984/00 (17/07/00, DOU 18/07/00) - dispõe sobre a criação da Agência 

Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos (altera as Leis 8.001/90, 9.433/97 e 9.648/98; regulamentada pelo 

Decreto 3.692/00). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Zoneamento Ambiental 

 

A Metodologia proposta e desenvolvida por Rocha (1988), aplicada na APA 

(Área de Proteção Ambiental) de Santa Rita e Reserva Ecológica do Saco da Pedra 

em Maceió e Deodoro, Alagoas, atendendo solicitação do IMA - AL (Instituto do Meio 

Ambiente de Alagoas) e GTZ (Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenar-

beit), GMBH (Alemanha), a qual foi adaptada do CNPDA - EMBRAPA (Dr. G. R. Mi-

randa e Dra. Liana Jones) - Instituto Cultural e Científico do Arquipélago de Fernan-

do de Noronha - SEMA - Zoneamento Agro-ecológico), para o presente trabalho.   

Esta metodologia segue metodologia semelhante à proposta pela Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, onde se propõe a divisão do Zoneamen-

to em 4 classes distintas (Área de Preservação Permanente (APP), Área de Conser-

vação Permanente (ACP), Área de Restauração (AR), Área de Uso e de Ocupação 

(AUO). 

Esta Metodologia tem como fato inédito a sua adequação ao Zoneamento E-

cológico- Econômico (ZEE) preconizado em Lei (Lei 10.019/9), onde as quatro clas-

ses tradicionais foram transformadas e adaptadas em seis Zonas, conforme descri-

ção a seguir: 

 

4.2 Classificação das áreas ambientais 

 

Seguindo a metodologia proposta para a elaboração do Zoneamento Ambien-

tal da sub-bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí-Mirim (Rocha, 1997) foram estabelecidas 

as seguintes zonas, já adaptadas aos Parâmetros do Zoneamento Ecológico Eco-

nômico. 

 

Área de Preservação Permanente (APP) 

 

ZONA O - Representa a área de floresta nativa reservada à manutenção dos 

ecossistemas intactos, onde são proibidas visitas, à exceção de expedições científi-



59 
 

 
 

cas credenciadas pelos órgãos ambientais garantindo assim o futuro das próximas 

gerações e o não desaparecimento de espécies de flora e fauna silvestre em extin-

ção. Estas áreas são representadas em mapas pela coloração verde escuro. 

 

ZONA 1 - Zona que mantém os ecossistemas primitivos em pleno equilíbrio 

ambiental, ocorrendo uma diversificada composição de espécies e uma organização 

funcional capazes de manter, de forma sustentada uma comunidade de organismos 

balanceada, integrada e adaptada, podendo ocorrer atividades humanas de baixos 

efeitos impactantes. Estas áreas são representadas em mapas pela coloração verde 

claro. 

 

Critério para Enquadramento Preliminar de Áreas* 

 

Ecossistema primitivo funcionalmente íntegro, apresentando: 

Cobertura vegetal íntegra com até 10% de alteração. 

Ausência de rede viária de comunicação local com predominância de trilhas e de 

difícil acesso, devido a terrenos muito acidentados. 

Comunidades tradicionais realizando extrativismo e agricultura de subsistência ou 

pesca artesanal. 

Declividades elevadas (média acima de 47%). 

Baixadas com drenagem complexa e com alagamentos permanentes e, ou freqüen-

tes. 

*Utilizado para o pré-zoneamento realizado a partir dos diagnósticos ambientais. 

 

Usos Permitidos * 

 

Preservação/Conservação - Unidades de Conservação; 

Sistemas de captação de água de baixo impacto para o consumo humano; 

Os de baixos impactos exercidos por comunidades tradicionais; 

Manejo auto-sustentado; 

Pesquisa científica e atividades educacionais; 

Empreendimentos ecoturísticos (uso direto até 5% da área); 
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Estrutura viária de transposição (com acessos controlados); 

Pequenas estruturas de apoio náutico. 

 

Metas* 

Manter e/ou recuperar os ecossistemas primitivos, garantindo a preservação dos 

recursos genéticos, da paisagem e do patrimônio histórico, cultural e arqueológico. 

Conservar e/ou recuperar, no mínimo, 95% da cobertura vegetal nativa e garantir a 

diversidade biológica das espécies e promover reenquadramento dos corpos d'água 

em classe que possibilitam índices progressivos de qualidade das águas. 

 

Área de Conservação Permanente (ACP) 

 

ZONA 2 - Área com floresta nativa onde pode conviver o Homem com a Flo-

resta sem grandes impactos ou traumas ambientais. Constituem florestas nativas 

destinadas ao turismo ecológico. A convivência Homem x Floresta, em caso de mo-

dificações na área, dependerá de Plano de Controlo Ambiental (PCA) aprovado pelo 

órgão ambiental competente. A coloração correspondente no mapa é cinza escuro. 

Esta zona apresenta alterações na organização funcional dos ecossistemas 

primitivos, mas capacitada para manter em equilíbrio uma comunidade de organis-

mos em graus variados de diversidade, mesmo com a ocorrência de atividades hu-

manas intermitentes e/ou de baixos impactos. Em áreas terrestres a zona pode a-

presentar assentamentos humanos dispersos de baixa densidade, e pouco integra-

dos.  

 

Critério para Enquadramento Preliminar de Áreas** 

 

Ecossistema funcionalmente pouco modificado, apresentando: 

Cobertura vegetal alterada em até 25% da área total; 

 Assentamentos nucleados com acessos precários, devido à presença de terrenos 

acidentados; práticas agrícolas de subsistência; 

Captação de água para abastecimento semicoletivo ou para áreas urbanas.  

Declividade média entre 30 e 47%; 
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Alagadiços eventuais.  

 

Usos Permitidos * 

 

• Todos os anteriores  

• Empreendimentos de ecoturismo e/ou lazer (com reserva natural, saneamen-

to completo e taxa de uso direto até 20% da área).  

• Obras de infra-estrutura e serviços de apoio urbano essencial ao desenvol- 

vimento econômico e social da região (utilidade pública) 

•    Mineração baseada em Plano Diretor Regional  

• Manejo sustentado de espécies da fauna e flora 

•  Aqüicultura 

 

Metas* 

Manter a funcionalidade dos ecossistemas primitivos, garantindo a preservação dos 

recursos genéticos, paisagem e do patrimônio histórico, cultural e arqueológico.  

Conservar e/ou recuperar, no mínimo 80% da cobertura vegetal nativa e garantir a 

biodiversidade e promover re-enquadramento dos corpos d'água em classe que 

possibilitam índices progressivos de qualidade das águas. 

 

ZONA 3 - Zona que apresenta os ecossistemas primitivos parcialmente modi-

ficados, com dificuldades de regeneração natural pela exploração, supressão ou 

substituição de alguns de seus componentes pela ocorrência de assentamentos hu-

manos com maior integração entre si. A coloração correspondente no mapa é cinza 

claro. 

 

Critério para Enquadramento Preliminar de Áreas* 

• Ecossistema primitivo parcialmente modificado, apresentando: Cobertura ve- 

getal alterada em até 50% da área total. 

•  Assentamentos com alguma infra-estrutura, interligados localmente (bairros 

rurais).  

• Culturas temporárias e permanentes.  
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• Declividade média inferior a 30%.  

• Alagadiços eventuais localizados. 

 

Usos Permitidos * 

 

• Todos os anteriores 

• Agropecuária / Silvicultura  

• Sítios e chácaras de recreio (taxa de uso até 40% da área)  

• Empreendimentos de lazer e/ou ecoturismo (reserva natural igual a 60%da 

área; garantia de saneamento)  

• Médias estruturas de apoio náutico (que evitem impactos na dinâmica hidro-

lógica e sedimentologia e com garantia de saneamento)  

• Empreendimentos comerciais e unidades processadoras, de pequeno porte 

(não poluidores), de produto agro florestal e pesqueiro. 

 

Metas* 

 

Manter a ocupação de baixa densidade, com usos rurais diversificado, que garanta a 

conservação dos solos, das águas superficiais e subterrâneas. 

Conservar e/ou recuperar 60% da vegetação arbórea nativa com função de corredo-

res de fauna. 

 

Área de Restauração (AR) 

 

Zona 4 - Corresponde a áreas de floresta nativa onde a deterioração ambien-

tal ultrapassou 10%. Estas áreas necessitam de ajuda e apoio dos órgãos públicos e 

da comunidade. São áreas deterioradas, sendo que, após restauração, o órgão am-

biental poderá transformar ou todo ou parte dela em Área de Conservação Perma-

nente (ACP). A cor correspondente a estas áreas é amarela. 

Esta zona apresenta os ecossistemas primitivos significativamente modifica-

dos pela supressão de componentes, descaracterização dos substratos terrestres e 

marinhos, necessitando de intervenções para sua regeneração parcial. 
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Apresenta alteração das drenagens ou da hidrodinâmica, bem como a ocor-

rência, em áreas terrestres, de assentamentos rurais ou periurbanos intercalados. 

 

Critério para Enquadramento Preliminar de Áreas* 

 

Ecossistema primitivo muito modificado, apresentando: 

 - Cobertura vegetal alterada em até 70% da área. 

 - Assentamentos em expansão relativamente estruturados sobre desenhos urbanos. 

 - Infra-estrutura integrada com as áreas urbanas. 

 - Glebas relativamente bem definidas. 

 - Obras de drenagem e vias pavimentadas. 

 - Declividade média inferior a 20%.  

 

Usos Permitidos * 

- Todos os anteriores 

 - Assentamentos urbanos (baixa densidade) restritos às unidades que o permitam 

de acordo com regulamento. 

 - Instalações de infra-estrutura urbana 

 - Loteamento, empreendimentos de ecoturismo e lazer (compatíveis com o Plano 

Diretor Municipal, destinando 30% para áreas verdes; garantia de saneamento) 

 - Unidades industriais não poluidoras de apoio ao desenvolvimento urbano 

 - Atividades comerciais e de serviços de apoio urbano. 

 

Metas* 

Manter a qualidade ambiental e promover a expansão e o desenvolvimento urbano 

de forma planejada, garantindo a conservação dos solos e das águas superficiais e 

subterrâneas.  

Manter, no mínimo, 30% de áreas verdes de uso público (parques urbanos, praças, 

canteiros centrais, jardins públicos, passeios verdes, etc.), ou sob a forma de reserva 

legal. 

 

 



64 
 

 
 

Área de Uso e Ocupação (AUO) 

 

Zona 5 - São áreas destinadas para a exploração agrícola ou pecuária sus-

tentável ou áreas habitacionais. São áreas sociais existentes nos ecossistemas.   

Obs.: Referem-se aos demais usos da terra (agricultura, pastagens, estradas, nú-

cleos habitacionais, etc.). Para qualquer empreendimento ali instalado deverá haver 

licença do órgão ambiental. Os órgãos ambientais, seguindo critérios, preconizados 

na Legislação Ambiental vigente poderá ou não exigir Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), ou mesmo um Plano de Controle 

Ambiental (PCA) ou Termo de Referência para os empreendimentos ali instalados.   

Esta zona apresenta a maior parte dos componentes dos ecossistemas primi-

tivos deteriorados ou suprimidos e a organização funcional eliminada. A cor corres-

pondente a essas áreas é vermelha no mapa. 

 

Critério para Enquadramento Preliminar de Áreas* 

Ecossistema primitivo totalmente modificado, apresentando:  

- Ausência de contínuos florestais de interesse para a sustentação de uma fauna 

diversificada.  

- Assentamentos estruturados e consolidados ou em fase de consolidação e aden-

samento.  

- Infra-estrutura urbana e social, instalações industriais, comerciais e de serviços 

consolidadas. 

 

Usos Permitidos * 

 

Todos os anteriores  

 Assentamento urbano – adensamento 

 Terminais rodoviários, ferroviários e aeroviários 

 Distritos industriais  

 Unidades comerciais e de serviços de grande porte  

 Atividades portuárias e retro portuárias. 
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Metas* 

Manter ou recuperar a qualidade do ambiente urbano.  

Destinar, no mínimo, 15% de áreas verdes para o uso público.  

Dotar de saneamento básico toda a área urbanizada. 

 

    * * Transcritos da Lei n° 10.019/99 e detalhados para facilitar as discussões públi-

cas. Usos permitidos da Lei 10.019/99, com descrições e detalhamentos técnicos 

visando facilitar a discussão e regulamentação do Zoneamento Ecológico-

Econômico. 

 

4.3 Parâmetros utilizados 

 

Atendendo-se a este preceito fundamental, a presente Metodologia avaliou 10 

parâmetros ambientais: Declividade, Densidade de Drenagem, Coeficiente de Rugo-

sidade (RN), Ocupação Humana, Paisagem Nativa, Uso da Terra, Vegetação, Fauna 

Silvestre, Erosões, Queimadas. 

 

4.4 Seqüência Metodológica Desenvolvida 

 

 A metodologia básica seguiu as Fases: 

 - Fase 1: Seleção da área de estudo e da Unidade Ambiental para análise em labo-

ratório e campo; 

- Fase 2: Seleção dos Parâmetros que foram considerados, sua estratificação e codi-

ficação; 

 - Fase 3: Temas usados e respectivos valores ponderados; 

 - Fase 4: Avaliação analítica das Deteriorações Ambientais de cada Unidade Ambi-

ental (unidades na forma de hexágonos com áreas de 108,32 ha cada); 

 - Fase 5: Classificação das Áreas Ecológicas em atenção ao Zoneamento Ambiental 

atendendo-se as preconizações do Eco-Desenvolvimento e elaboração final das 

Cartas auxiliares e da carta de Zoneamento Ambiental; 
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 Com a elaboração do Zoneamento Ambiental selecionou-se uma área para 

ser transformada em APA a qual será transformada em “Decreto Lei”, pela a Assem-

bléia Legislativa do Estado após aprovação das Prefeituras de Itaara, Julio de Casti-

lhos, São Martinho da Serra, Santa Maria, Centro Internacional de Projetos Ambien-

tais (CIPAM) e principalmente pela CORSAN. 

Com a criação da Área Proteção Ambiental - APA os problemas de deteriora-

ção ambiental seguramente desaparecerão, visto que haverá força de Lei para o 

controle da mesma. 

 

4.5 Seleção da unidade ambiental para os trabalhos de campo e análise de la 

boratório 

 

A figura escolhida como unidade ambiental para realização dos trabalhos de 

análise de laboratório e campo, visando à elaboração do Mapa de Zoneamento Am-

biental, foi o hexágono (Figura 9 – anexo 1). Isto porque segundo as sugestões con-

tidas em De Biasi (apud Rocha 1997) esta figura apresenta maior semelhança com 

as formas naturais do terreno.  

Elaborou-se uma rede de hexágonos, que foi sobreposta a Carta topográfica, 

na escala 1:50.000, para abranger a área de estudo, tendo como base a rede de 

coordenadas UTM. 

A média das áreas dos hexágonos foi encontrada através da utilização do 

programa: SPRING, versão 4.3.3, que avaliou as áreas dos hexágonos e de todos os 

temas em mesa digitalizadora A0. 

Em cada hexágono obtiveram-se valores ponderados ambientais de cada pa-

râmetro estudado. Para cobrir toda a área de estudo (8.695,20ha) foram necessários 

103 hexágonos (Figura 1). Em cada hexágono numerado mediram-se os temas en-

contrados e através dos dados levantados foram atribuídos e tabulados os valores 

ambientais ponderados.  A área coberta por hexágono foi de 108,32 ha. 

Estes valores permitiram a elaboração da carta final de Zoneamento Ambien-

tal. 
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4.6 Materiais 

 

O seguinte material foi utilizado para a realização do zoneamento ambiental: 

 

4.6.1 Cartas topográficas, fotografias aéreas e materiais de campo utilizado 

 

- Binóculos 

- Fotografias aéreas, de Junho de 2005 em escala aproximada 1: 10.000 

- Mosaico fotográfico 

- Cartas topográficas DSG, em escala 1:50.000: 

 Santa Maria (MI - 2965/2) 

 Amoví (MI - 2965/2) 

 Arroio-Guassupi (MI - 2948/3) 

 Val de Serra (MI - 2948/4) 

- Imagem de satélite Landsat 7 do ano de 2001 

 

4.6.2 Equipamentos e programas utilizados 

 

- Computador “Update-Easy”, Celeron (R), 2,4 GHz. 

- Mesa digitalizadora. DIGIGRAF – A0 

- Programa Computacional CAMPEIRO 5 (aquisição de dados). 

- Programa Computacional SPRING 4.3.3 (elaboração de mapas)               . 

- Programa Computacional Corel Draw 14 (elaboração de mapas). 

- Programa Computacional IDRISI 32 (elaboração de mapas). 

- Programa Computacional Microsoft Excel XP (tabulação de dados). 

- Programa Computacional Microsoft Word XP (elaboração da dissertação). 



 

               Figura 1 – Hexágonos cobrindo a Bacia Hidrográfica estudada
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4.7 Localização e Caracterização geral da área 

 

4.7.1 Localização da área de estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida na Microbacia hidrográfica do Rio Ibicuí-Mirim e 

está localizada na porção Sudoeste do Estado do Rio Grande do Sul (Brasil) entre 

as coordenadas 29°26’32” a 29°33’57” de Latitude Sul e 53°40’49” a 53°48’27” de 

Longitude Oeste. (Figura 2). 
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Figura 2 – Localização da Bacia do Rio Ibicuí-Mirim no Estado do Rio Grande do Sul. 
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A área em estudo apresenta 8.695,20 ha, da qual provêm 63% da água que é 

consumida na cidade de Santa Maria. 

 Foi mapeada a área da Bacia, desde a nascente até a barragem Saturnino de Brito 

situada ao Sul da área.  

A área engloba parte de três municípios: São Martinho da Serra, Itaara e de Júlio de 

Castilhos. 

 

4.7.2 Formação do rio Ibicuí-Mirim 

 

O Rio Ibicuí-Mirim nasce na localidade de Lageadinho, em rochas basálticas da 

Formação Serra Geral no topo do Planalto Sul-brasileiro, a uma altitude de aproxi-

madamente 516 metros. Acompanhando o rebordo do Planalto, o rio tem a maior 

parte de sua bacia na cota altimétrica de 100m, aproximadamente, e deságua nas 

planícies aluviais da Depressão Periférica, na Formação Santa Maria, onde a cota 

fica em torno de 80 m. 

A nascente principal localiza-se, aproximadamente, a 500 m da entrada do município 

de São Martinho da Serra, em meio a uma vegetação natural – estepe rasteira, cer-

cada por uma vegetação arbórea e herbácea típica da Mata Subtropical (vegetação 

secundária). A água brota da superfície em meio à estepe, em forma de bacia, une-

se a vários olhos d´água e vai formar o Ibicuí-Mirim. 

Ao longo do curso do Ibicuí-Mirim e na área em estudo, podem-se encontrar duas 

barragens: a Barragem de Rodolfo Costa e Silva, denominada popularmente de Bar-

ragem de Val de Serra, situada mais a montante em relação ao curso do rio e a Bar-

ragem Saturnino de Brito, sendo esta menor e localizando-se no limite a jusante da 

bacia. 

 

4.7.3 Clima 

 

A região Sul do Brasil, por estar em latitudes baixas da zona temperada, não 

está sujeita aos notáveis desvios térmicos que caracterizam o Verão e o Inverno, 

nem aos extremos desvios pluviométricas que caracterizam as estações chuvosas e 

secas. 
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São três as massas de ar que atuam no sul do Brasil de forma intensa: Massa 

Tropical Atlântica, Massa Polar Atlântica e a Massa Tropical Continental. Todas elas, 

orientadas pelo relevo e guiadas pelos mecanismos gerais da circulação do hemisfé-

rio sul produzem correntes de perturbação que atravessam a área em estudo. Ca-

racteriza-se assim uma Zona Climática Subtropical, tipo “Cfa”, com clima temperado 

chuvoso e quente. 

As temperaturas médias anuais variam de 16°C a 18°C, onde as médias má-

ximas oscilam entre 23°C e 24°C e a médias mínimas entre 9°C e 10°C, havendo a 

ocorrência de geada no Inverno. 

A precipitação média anual da região varia de 1500 a 1750 mm, caracterizan-

do-se por baixos índices de variabilidade pluviométrica. O trimestre em que ocorre a 

concentração máxima de precipitação abrange os meses de Agosto / Setembro / 

Outubro, enquanto que o mês de Novembro é o mais seco do ano. 

Esta região apresenta uma umidade relativa superior a 60%, durante todo o 

ano. A evapotranspiração é elevada nos meses de Verão (108,9 mm em Dezembro) 

e menor no Inverno (46,7 mm em Junho). 

 

4.7.4 Características fisiográficas 

 

O relevo como um dos componentes da natureza apresenta diversos tipos de 

formas. Esta diversidade de formas resulta, sobretudo, dos processos que atuam no 

presente ou que atuaram no passado, responsáveis pela geração de formas de rele-

vo, que por sua vez, compõem diferentes aspectos que caracterizam o modelado to-

pográfico de uma área. 

A geomorfológia da área compreende a transição entre o Planalto Meridional 

Brasileiro e a Depressão Central do Rio Grande do Sul (rebordo) com as suas planí-

cies aluviais, várzeas e coxilhas. 

Portanto, as grandes unidades de relevo que envolve a área, são: Topo do 

Planalto, Rebordo do Planalto e Coxilhas da Depressão Periférica. 
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Topo do Planalto:  

 

Engloba São Martinho da Serra, corresponde à parte extremo sul do Planalto 

Meridional Brasileiro. É um compartimento com topografia fracamente ondulada, re-

sultante do vulcanismo físsural da Bacia do Paraná na Era Mesozóica. 

As altitudes situam-se entre 340 e 520m, com declividade média de 8 a 12%. 

Esta unidade de relevo foi formada por sucessivos derrames de lavas, com a pre-

sença de arenitos "intertraps" e rochas vulcânicas. 

 

Rebordo do Planalto 

 

O rebordo do Planalto Meridional Brasileiro, conhecido como Serra Geral, a-

presenta-se como o faixa transacional entre esse Planalto e a Depressão Central do 

Rio grande do Sul. É formado pelo segmento leste-oeste da Serra geral que recebe 

denominações locais como a Serra de São Martinho e representa testemunho atual 

de uma fase de evolução do planalto. 

A origem deste compartimento liga-se à superposição dos sucessivos derra-

mes de lavas do vulcanismo, resultando um desnível na ordem de 370m entre o seu 

topo e as terras baixas da depressão. 

A área é muito acidentada, com alta energia de relevo, transitando das super-

fícies planálticas para as planícies de Depressão Central, com declividades médias 

que variam entre 5,6% a 45,5% da base para os sectores mais elevados. 

O conjunto dessa unidade de relevo apresenta endentações profundas cor-

respondentes aos vales de rios como o Ibicuí-Mirim. 

Nas baixadas das coxilhas que servem de divisor de águas surgem os rios in-

termitentes, na época das chuvas. Os arroios seguem os vales, entre as coxilhas, 

ziguezagueando a paisagem, escondidos pela vegetação. A drenagem tem padrão 

dendrítico, e é responsável pela intensa dissecação do rebordo que provoca a for-

mação de vales em “V” ou em “U” encaixados e profundos. 

O Rebordo do Planalto oferece belas paisagens, com as suas matas virgens, 

cascatas e penhascos de rocha nua. 
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Coxilhas de Depressão Periférica 

 

A unidade de relevo com menores cotas altimétricas corresponde às planícies 

de Depressão central ou periférica e tem, como características morfológicas, a pre-

sença de colinas côncavas – convexas (coxilhas), colinas tubuliformes e planícies 

aluviais. 

Este compartimento tem como fator marcante à escassa amplitude das formas 

de relevo, caracterizadas por colinas suaves e continuam, associadas à extensa pla-

nície de Depressão central, compondo uma morfologia pouco variada e contrasta com 

a do Rebordo. 

As declividades são baixas (6% a 14% e as altitudes situam-se entre 80m e 

130m, constituindo uma unidade de baixa energia de relevo). 

 

4.7.5 Solos 

 

A microbacia atravessa nove unidades de solo, conforme os dados do levan-

tamento de Reconhecimento de Solos do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Unidade taxionômica Ciríaco 

 

Classificação brunizem avermelhado, raso, textura argilosa, relevo forte ondu-

lado, substrato basalto. Está sempre associado aos solos Charrua, formando a as-

sociação Ciríaco-Charrua. 

Apresenta horizonte A e B bem desenvolvidos, são ligeiramente ácidos e sus-

ceptíveis à erosão devido ao relevo movimentado. 

O uso atual é para exploração agrícola em regime de pequena propriedade 

colonial, entre elas o trigo, milho, soja, feijão, mandioca e forrageiras. 

O uso potencial é para agricultura extrativa e rudimentar. 
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Unidade de mapeamento Charrua 

 

São solos litólicos eutróficos de textura média. Ocorre em relevo montanhoso 

de substrato basalto amidalóide. São derivadas de rochas básicas. 

Possui fertilidade ligeiramente natural e a erosão é forte devido ao relevo. Por 

ser um solo pedregoso a macenização é difícil, sendo só utilizadas ferramentas de 

tração e ferramentas de tração animal. 

Sua melhor utilização é com culturas permanentes – reflorestamento ou fruti-

cultura. 

 

Unidade de mapeamento Guassupi 

 

São solos litólicos distróficos, de textura média, relevo forte ondulado e subs-

trato basalto. São pouco desenvolvidos e ácidos. 

A erosão é forte, a fertilidade natural é de moderada a forte, logo o uso de im-

plementos agrícolas é forte devido a pouca profundidade, aos afloramentos de ro-

chas e a pedregosidade. 

O uso ideal é pastagem através da correção de fertilidade natural, introdução 

de novas espécies e pastoreio controlado, pois o uso potencial mostra solos difíceis 

de serem cultivados. 

Pode aparecer associado aos solos Júlio de Castilhos. 

 

Unidade de mapeamento Júlio de Castilhos 

 

São solos podzólico vermelho amarelo álico, de textura argilosa, relevo ondu-

lado e substrato basalto. São solos de profundidade média, coloração avermelhada, 

argilosos, bem drenados e desenvolvidos a partir de rochas eruptivas básicas. 

São solos com fertilidade moderada, fortemente ácida e com erosão modera-

da. 

São cultivados, principalmente, trigo, soja e milho. 
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Unidade de mapeamento Santa Maria 

 

Constituída por solos mediamente profundos, de texturas médias, friáveis e 

imperfeitamente drenadas. 

São solos originados de siltitos e arenitos de deposição lacustre da Formação 

Santa Maria. São muito utilizados para pastagens e no Verão para lavoura com cul-

turas de milho e soja. 

 

Unidade de mapeamento São Pedro 

 

Apresenta solos profundos e avermelhados, com texturas superficiais areno-

sa, fiáveis e bem drenados. São ácidos, arenosos e pobres em matéria orgânica. 

São formados a partir de arenitos e das camadas da Formação Santa Maria. 

São solos susceptíveis à erosão devido à textura. A maior parte da área é uti-

lizada com pastagens naturais. 

Possuem baixa fertilidade natural e baixa retenção de umidade. 

 

Unidade de mapeamento Venda Grande 

 

Nesta unidade predominam solos medianamente profundos, moderadamente 

drenados, com cores escuras nos horizontes superficiais e bruno amarelado nos 

mais profundos, friáveis, textura média e desenvolvimentos a partir de siltitos e areni-

tos finos. 

A fertilidade natural e a falta de água são moderadas. São solos com satura-

ção e soma de bases altas, mas normalmente, com teores baixos de potássio e fós-

foro. 

São bastante susceptíveis à erosão necessitando de práticas conservacionis-

tas do solo. Para que se tenha uma boa produção é necessária uma adubação cor-

retiva. 

 

Unidade de mapeamento Cruz Alta 
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Os solos desta unidade são profundos, porosos, bem drenados, de coloração 

vermelha escura e textura média, apresentando desenvolvimento do horizonte B la-

tossólico. 

São solos desenvolvidos a partir do arenito Botucatu ou da mistura deste are-

nito com basaltos. 

A fertilidade natural é fraca pois não apresenta grandes reservas de nutrien-

tes. São solos de moderados a fortemente susceptíveis à erosão. 

Nesta unidade a falta de água é moderada, pois são solos arenosos com pe-

quena capacidade de retenção de água os que dificultam a prática agrícola. 

 

Unidade de mapeamento Vacacaí 

 

Predominam nesta unidade solos mal e imperfeitamente drenados, bastante 

influenciados pela presença de água, condicionada pelo relevo, o que ocasiona fe-

nômenos de redução, com desenvolvimento no perfil de cores cinzentas, caracterís-

ticas da gleização. 

 

Os solos desta unidade de mapeamento situam-se nas várzeas ao longo de 

rios e arroios. São derivados de sedimentos aluviais recentes, principalmente, pro-

venientes de arenitos e siltitos. 

São solos ácidos, com saturação e soma de bases baixas e pobres em nutri-

entes. A erosão é baixa devido à planura de relevo. 

A melhor utilização para este tipo de solo é a pastagem em rotação com arroz e soja.  

 

4.7.6 Vegetação 

 

A cobertura vegetal está vinculada às condições ambientais (clima, solo e re-

levo). 

No Estado do Rio Grande do Sul as formações vegetais reduzem-se a duas: 

as formações silváticas e as formações campestres. 

As formações campestres são típicas do Topo do Planalto, pois estão associ-

adas ao predomínio de superfícies suaves caracterizadas pela presença de espécies 
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rasteiras: especialmente gramíneas muitas vezes associadas aos capões e às ma-

tas-galerias, que refletem as condições do solo e do clima subtropical da região. No-

ta-se a presença de tufos conhecidos como “barba de bode”, características do solo 

com pH ácido. 

A formação florestal é reflexa das condições favoráveis encontradas no Re-

bordo do Planalto, como a maior umidade do ar, chuvas abundantes e os nevoeiros 

freqüentes. 

Já nas Coxilhas de Depressão Periférica, a vegetação predominante de cam-

pos limpos (tipo pradaria), ocupa uma área de mais de 90% do compartimento e o 

restante é ocupado por capões de mato e matas-galerias. Estes campos limpos, 

também chamados de pastagens naturais, vêm facilitando a associação das ativida-

des pecuárias e agrícolas. 

Em suma, a vegetação é do tipo campos, com predomínio, tendo também a 

presença de floresta, principalmente no Rebordo do Planalto, além das matas cilia-

res que ocorrem ao longo dos rios. 

Com a exploração econômica da área, a vegetação original encontra-se muito modi-

ficada, com o cultivo de gramíneas para pastagens e a implantação de lavouras até 

mesmo nas áreas de encosta abrupta. 

 

4.7.7 Dados Históricos 

 

A população da área em estudo tem uma origem histórica, pois foi ocupada 

primeiramente por espanhóis, com a catequização dos índios e a formação da Es-

tância de São Miguel, que mais tarde migra para as margens do rio Uruguai. Essa 

redução data de 1605 e localizava-se nas cabeceiras desta microbacia, no atual 

município de São Martinho da Serra.  

No passado esta área também serviu como posto de guarnição, por ser con-

siderada uma área de fronteira entre Portugal e Espanha devido ao Tratado de Tor-

desilhas. 

Atualmente, as atividades econômicas desta área são do tipo agro pastoril, a-

gricultura consorciada com pecuária, com predomínio de cultivos anuais do tipo trigo, 

soja, milho e pastagens com a criação de gado de raças melhoradas em propriedades  
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de médio e grande porte, no topo do planalto. No rebordo, caracteriza-se a ocupação 

de pequenas áreas, denominadas colônias, que serviu como moradia de imigrantes e 

também como área de expansão da imigração alemã e italiana com o desenvolvimen-

to de policultura, direcionada ao consumo próprio ou para o abastecimento de centros 

urbanos. (CRISÓSTOMO, 2005) 

 
4.8 Parâmetros que foram considerados, sua estratificação e codificação  

(todos os valores calculados encontram-se no Anexo 2, Quadro 2) 

4.8.1 Ponderação de valores dos dez parâmetros considerados em classes estratifi-

cadas (Quadro 2)  

 

 Quadro 2 – Ponderação de Valores dos Parâmetros em Classes Estratificadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua                                 

Declividade 
Intervalo de Classes Valor ponderado 

 10 
 09 
 08 
 07 
 06 
 05 
 04 
 03 
 02 
 01 

Densidade de drenagem 
Classes Valor ponderado 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

Coeficiente de rugosidade 
Classes e Intervalos Valor Ponderado 

A: 10 
B: 7 
C: 4 
D: 1 



79 
 

 
 

 
Continuação 
 

continua 

 
 
 

Paisagem nativa 
Classes Valor Ponderado 

Sem Ação Antrópica 0-9% 01 
10-19% 02 
20-29% 03 
30-39% 04 
40-49% 05 
50-59% 06 
60-69% 07 
70-79% 08 
80-89% 09 
90-100% 10 

Ocupação humana 
Classes Valor ponderado 

Ocupação total 90-100% 10 
80-89% 09 
70-79% 08 
60-69% 07 
50-59% 06 
40-49% 05 
30-39% 04 
20-29% 03 
10-19% 02 

0-9% 01 
Uso da Terra 

Classes Valor ponderado 
Ocupação total da terra: 

Agricultura, pecuária, construção, 
Etc. (90-100%) 

 
 
 

10 
80-89% 09 
70-79% 08 
60-69% 07 
50-59% 06 
40-49% 05 
30-39% 04 
20-29% 03 
10-19% 02 
0 -9% 01 
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Final 

 

 
 
 
 
Obs.: Para a Fauna Silvestre foi elaborado um mapa específico (Figura 3). 

Vegetação 
Classes Valor ponderado 

Arbórea 
Nativa/Plantada Exuberância (100%) 
Nativa/Plantada Exuberância (50%) 
Nativa/Plantada Exuberância (25%) 
Nativa/Plantada Exuberância (<25%) 

 
 

01 
02 
03 
04 

Arbustiva 
Nativa/Plantada Exuberância (100%) 
Nativa/Plantada Exuberância (50%) 
Nativa/Plantada Exuberância (25%) 
Nativa/Plantada Exuberância (<25%) 

 
 

05 
06 
07 
08 

Pastagem Nativa 
Herbácea/Graminácea Exuberância (100%) 
Herbácea/Graminácea Exuberância (50%) 
Herbácea/Graminácea Exuberância (25%) 
Herbácea/Graminácea Exuberância (<25%) 

 
 

09 
10 
11 
12 

  
Fauna silvestre 

Classes de Exuberância (%) Valor ponderado 
90-100 1 
80-90 2 
70-80 3 
60-70 4 
50-60 5 
40-50 6 
30-40 7 
20-30 8 
10-20 9 
<10 10 



 
                 Figura 3 – Carta de exuberância da Fauna Silvestre na Bacia Hidrográfica considerada.
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4.8.2 Explicações sucintas sobre cada parâmetro 
 
 

1o Parâmetro: Declividade (Quadro 2) 

  

A importância deste parâmetro esta relacionada com o fato de áreas mais 

planas serem mais procuradas para ações antrópica. Neste caso atribuir-se-á o valor 

ponderado mais alto. Pelo contrário, em áreas de maior declive, o valor ponderado 

mais baixo. Estas áreas deverão ser preservadas com florestas, como topo de mor-

ros, visto que permitem aumentar a infiltração da água de chuva alimentando o len-

çol freático, (são áreas de recarga dos aqüíferos subterrâneos). 

 

 

A declividade foi calculada pela seguinte fórmula: 

Áreas eroditas 
Classes Valor Ponderado 

Voçorocas 50 a 100% 10 
Voçorocas 20 a 50% 09 
Voçorocas < 20% 08 
Sulcos 50 a 100% 07 
Sulcos 20 a 50% 06 
Sulcos < 20% 05 
Laminar 50 a 100% 04 
Laminar 20 a 50% 03 
Laminar < 20% 02 
Sem erosões 01 

Áreas propícias às queimadas ou queimadas 
Classes Valor Ponderado 

                       90 – 100% da unidade 10 
80- 89% 09 
70 – 79% 08 
60 – 69% 07 
50 – 59% 06 
40 – 49% 05 
30 – 39% 04 
20 – 29% 03 
10 – 19% 02 

0 – 9% 01 
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  H= ∑L CNx∆h  x  100  

                        A 

Onde: 

H= declividade média, em % 

∑L CN = somatório dos comprimentos de todas as curvas de nível na unidade ambi-

ental considerada (hexágono), em hectômetro (hm). 

A= área do hexágono, em ha. 

∆h= eqüidistância das curvas de nível, em hm  

∆h= 20 m (em cartas 1/50000)  

 

A declividade tem importância fundamental na velocidade de escoamento su-

perficial e, portanto, tem fortes implicações no processo de erosão dos solos. 

A declividade foi dividida em 10 classes, que são apresentadas pelo somató-

rio das curvas de nível em cada hexágono para melhor visualização.  

Note-se que a avaliação das amplitudes dos comprimentos das curvas de ní-

vel e o intervalo são compatíveis com as respectivas declividades e isto facilitou bas-

tante à análise, ponderação e tabulação dos dados. 

 

2o Parâmetro: Densidade de Drenagem (Quadro 2) 

  

A densidade de drenagem influencia diretamente os fenômenos de erosão e de 

enchentes. Estes dois fatores ambientais são de alto risco. Daí sua importância na 

avaliação deste parâmetro importante para a metodologia do Zoneamento, sendo 

que este indicará se há na área rochas resistentes ou não, solos permeáveis, cober-

tura vegetal densa ou pequena, e ainda, se é um relevo acidentado ou suave. A 

densidade de drenagem foi calculada pela fórmula: 

D= ∑l (R, C, T)/A 

Onde: 

∑l (R,C,T) = somatório dos comprimentos das ravinas, canais e tributários (somató-

rio dos afluentes), no hexágono, em km. 

A= área do hexágono, em ha. 

D= densidade de drenagem, em km/ha. 
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  As 10 classes foram definidas a partir dos valores atribuídos a cada hexágo-

no, recorrendo para isso aos valores do somatório das ravinas, canais e tributários 

(afluentes). 

Note-se que a avaliação das amplitudes dos comprimentos dos afluentes e o 

intervalo são compatíveis com as respectivas densidades de drenagem e isto facili-

tou bastante à análise, ponderação e tabulação dos dados. 

 

3o Parâmetro: Coeficiente de Rugosidade (Quadro 2) 

 

O Coeficiente de Rugosidade (Ruggdeness Number – RN) é um parâmetro 

que direciona o Uso Potencial da Terra em relação ás características para a agricul-

tura/uso social, pecuária/uso social ou Florestamento. 

Com este parâmetro procura-se reduzir as informações sobre os impactos dos 

processos erosivos. Quando a prática de uso da terra, encontrada no campo, contra-

ria o fim recomendado a partir do coeficiente de rugosidade, fica configurado o confli-

to, sendo que essas áreas produzem maiores danos ambientais e gera menor produ-

tividade. 

 

O coeficiente de rugosidade foi calculado pela fórmula: 

 RN = D x H 

 

Onde: 

D = densidade de drenagem no hexágono, conforme explicado anteriormente, valo-

res substituídos pelo somatório das ravinas, canais e tributários (afluentes); 

H = declividade média no hexágono, conforme explicitado anteriormente, valores 

substituídos pelo somatório das curvas de nível; 

O produto D x H mostra nitidamente que, quanto maior for a valor do RN, maior será 

o perigo de erosão na área coberta pelo hexágono. O RN é adimensional. 

Sicco Smit, autor do método, classificou quatro valores para os RN. Os valores esta-

belecidos foram os seguintes: 

 

 A – solos apropriados para agricultura/uso social (menor valor de RN); 
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 B – solos apropriados para pastagens sociais; 

           C – solos apropriados para pastagem; 

 D – solos apropriados para florestamento (maior valor de RN). 

 

Tais valores foram calculados e definidos para cada um dos 103 hexágonos, 

tendo sido esses valores posteriormente agrupados nas 4 classes que definiram os 

diferentes Usos Potenciais da terra. 

 

4o Parâmetro: Vegetação (Quadro 2) 

As classes foram agrupadas em vegetações arbóreas, arbustivas e pastagem 

nativa (herbáceas e gramináceas). Como melhor situação consideraram-se as áreas 

com vegetação arbórea com exuberância rica, ou seja, 100% e a pior situação foram 

consideradas quando a exuberância da vegetação pastagem nativa era pobre 

(<25%). 

E exuberância corresponde ao % do hexágono coberto pela vegetação. 

 A vegetação foi dividida em 12 classes com relação á exuberância (ocupação espa-

cial por hexágono) As classes foram divididas em vegetações arbóreas, arbustivas e 

pastagem nativa. 

À maior ocupação espacial da vegetação, em exuberância, por hexágono, foi atribu-

ído o menor valor ponderado, portanto, melhor situação ambiental. 

 

5o Parâmetro: fauna silvestre (Quadro 2) 

  

Utilizando-se da Carta de fauna silvestre elaborada pelo especialista no tema, 

engenheiro agrônomo Gilberto Toniolo Deprá foi possível atribuir, a cada hexágono, 

o valor correspondente á sua exuberância em termos de fauna silvestre. Foram cria-

das 03 classes (45%, 60% e 80% de exuberância) e a cada uma foi atribuído um 

valor ponderado. 
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6o Parâmetro: Paisagem Nativa (Quadro 2) 

 

O parâmetro paisagem nativa quantifica a ação antrópica em toda a bacia hi-

drográfica. Foram formadas 10 classes que vão desde áreas onde a paisagem nati-

va continua a ser predominante (menor valor ponderado) até outras onde se verifica 

o seu quase total desaparecimento (maior valor ponderado). 

 

7o Parâmetro: Ocupação Humana (Quadro 2) 

 

A ocupação humana foi dividida em 10 classes. 

Para a ocupação humana total em cada hexágono foi atribuído o maior valor 

ponderado. Foram consideradas construções, lavouras e estradas. 

 

8o Parâmetro: Uso da Terra (os dados levantados a campo se encontram no Qua-

dro 2 – Figura 4). 

  

Este parâmetro retrata exatamente o uso atual da terra e com esta informação pode-

se realizar um planejamento futuro da área, eliminando possíveis conflitos. 

 O uso da terra foi caracterizado através da imagem de satélite Landsat 7, 

2001 e comparado os resultados visuais com o mosaico fotográfico da área. Optou-

se pelo mosaico por apresentar maior riqueza de detalhes e permitir a visualização 

em 3D nas fotos parciais.  (Figura 4)  

 

 

 

 



 

 

                     Figura 4 - Mosaico aerofotográfico controlado. 
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Sobre o mosaico controlado colocou-se a malha de hexágonos, para se efe-

tuar os cálculos dos valores ponderados.  

 A região foi dividida em 10 classes correspondentes à ocupação total da terra: 

agricultura, pecuária, construção, floresta, entre outros.    

Os valores correspondentes a este parâmetro quantificam a ocupação da ter-

ra pelo homem e foram atribuídos valores ponderados utilizando-se os dados extraí-

dos do mosaico controlado apresentado na Figura 4. 

 

9 o Parâmetro: Áreas Erodidas (Quadro 2) 

Foram criadas 10 classes considerando as erosões: laminar, por sulcos e vo-

çorocas, cujas avaliações foram feitas a campo, visto não aparecerem com nitidez 

nas fotografias aéreas. 

 

10 o Parâmetro: Áreas Propícias às Queimadas ou áreas Queimadas (Quadro 2) 

  

Foram criadas 10 classes atribuindo-se valores ponderados conforme a propi-

cialidade ao fogo. 

 

4.8.3 Temas usados e respectivos valores ponderados (Quadro 3) 

 

Quadro 3 – Síntese dos temas e dos valores ponderados 

Número Temas Valores Ponderados 

01 Declividade 1 - 10 

02 Densidade de drenagem 1 - 10 

03 Coeficiente de rugosidade 1 - 10 

04 Vegetação 1 - 12 

05 Fauna silvestre 1 - 10 

06 Paisagem nativa   1 - 10 

07 Ocupação humana   1 - 10 

08 Uso da terra   1 - 10 

09 Erosões   1 - 10 

10 Queimadas   1 - 10 

Totais - ΣΣΣΣ Mín. = 10 ΣΣΣΣ Máx. = 102 
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4.9 Avaliação analítica das deteriorações ambientais de cada unidade ambien-

tal (unidades na forma de hexágonos) 

 

Determinação do modelo matemático para cálculo da deterioração ambiental 

Parte analítica: 

 

y = ax + b, sendo: 

 

y = deterioração ambiental por quadrícula 

x = valores encontrados pela aplicação dos parâmetros considerados 

a, b = coeficientes da equação 

 A deterioração ambiental varia de 0% a 100% (valores de Y). 

Quando y = 0 , x = 10 

Quando y = 100, x = 102 

 

0 = 10a + b 

100 = 102a + b 

Donde  

a = 1,0869 

b = -10,8695 

 

 

Com esta equação calculou-se o valor de y em função de cada indicador total 

x. Com este valor calculado de y, define-se a Classe Ambiental. 

 O valor de y significa Unidade Crítica de Deterioração e x o valor do indicador 

total encontrado, variando entre o mínimo e o máximo. 

A equação da reta acima serviu de base para usar todos os valores encontra-

dos para x em cada hexágono, definindo-se as unidades críticas de deterioração (y) 

(Quadro 4 no Anexo 2). 

 

 

 

y = 1,0869x - 10,8695 
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4.10 Seleção das Classes Ambientais para a definição do Zoneamento Ambien-

tal 

 

O Quadro 1 foi utilizado para a coleta dos temas fotointerpretados, cujos re-

sultados encontram-se no Anexo.2. 

O Quadro 2 foi utilizado para se estabelecer à ponderação de valores dos pa-

râmetros em classes estratificadas, cujos resultados encontram-se no Anexo 2. 

O Quadro 3 foi utilizado para se efetuar a tabulação dos valores ponderados 

para os 10 parâmetros considerados, cujos resultados se encontram no Anexo 2. 

O Quadro 4 foi utilizado para se calcular as unidades críticas de deterioração 

em função da equação definida (y = 1,0869x - 10,8695) para aqueles parâmetros 

considerados e posteriormente, a definição das classes ambientais do Zoneamento 

trabalhando-se com os princípios estatísticos das amplitudes e intervalos. 

        Para a definição das Classes Ambientais, calculou-se a amplitude e o intervalo 

das classes, dos valores em percentagem de deterioração (valores de Y). Ao valor 

mínimo de deterioração ambiental encontrado, acrescentou-se uma fração da ampli-

tude e assim encontrou-se o primeiro intervalo correspondente à classe ecológica, 

Área de Proteção Permanente (APP) - ZO. Repetiu-se este procedimento, adicio-

nando-se mais uma fração da amplitude ao intervalo superior da classe anterior e 

assim, sucessivamente, para as restantes classes ambientais: Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, 

englobando-se, assim, as demais classes: Área de Conservação Permanente (ACP), 

Área de Restauração (AR) e Área de Uso e Ocupação (AUO). 

 

A seguir apresentam-se os Quadros 1 a 4 utilizados na Metodologia 

 

 

 

 

 



Quadro 1 - Temas fotointerpretados e medidos 
 

USO DA TERRA (em ha) 
 

Valores lineares 
 

Área 
(ha) Hexá- 

gonos 
Flo- 

resta 
La-

voura 
Campo Rec. 

Híd. 
Área 
Soc. 

Estra-
das 

Comp. CN (hm) Comp. Rede Drenagem 
(km) 

1          
2          
3          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          
.          

103          
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Quadro 2 – Ponderação de valores dos parâmetros em classes estratificadas 

 

Continua 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declividade (pelo somatório das Curvas de Nível) 
Intervalo de Classes Valor ponderado 

 10 
 09 
 08 
 07 
 06 
 05 
 04 
 03 
 02 
 01 

Densidade de drenagem (pelo somatório das Ravinas, Canais e Tributários) 
Classes Valor ponderado 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

Coeficiente de rugosidade (RN = Ruggdeness Number, Sicco Smit) 
Classes e Intervalos Valor Ponderado 

A: 10 
B: 7 
C: 4 
D: 1 
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Continuação 
 

Continua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetação 
Classes Valor ponderado 

Arbórea 
Nativa/Plantada Exuberância (100%) 
Nativa/Plantada Exuberância (50%) 
Nativa/Plantada Exuberância (25%) 
Nativa/Plantada Exuberância (<25%) 

 
 

01 
02 
03 
04 

Arbustiva 
Nativa/Plantada Exuberância (100%) 
Nativa/Plantada Exuberância (50%) 
Nativa/Plantada Exuberância (25%) 
Nativa/Plantada Exuberância (<25%) 

 
 

05 
06 
07 
08 

Pastagem Nativa 
Herbácea/Graminácea Exuberância (100%) 
Herbácea/Graminácea Exuberância (50%) 
Herbácea/Graminácea Exuberância (25%) 
Herbácea/Graminácea Exuberância (<25%) 

 
 

09 
10 
11 
12 

  
Fauna silvestre 

Classes de Exuberância (%) Valor ponderado 
90-100 1 
80-90 2 
70-80 3 
60-70 4 
50-60 5 
40-50 6 
30-40 7 
20-30 8 
10-20 9 
<10 10 
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Continuação 

Continua 
 
 
 
 
 

Paisagem nativa 
Classes Valor Ponderado 

Sem Ação Antrópica 0-9% 10 
10-19% 09 
20-29% 08 
30-39% 07 
40-49% 06 
50-59% 05 
60-69% 04 
70-79% 03 
80-89% 02 
90-100% 01 

Ocupação humana 
Classes Valor ponderado 

Ocupação total 90-100% 10 
80-89% 09 
70-79% 08 
60-69% 07 
50-59% 06 
40-49% 05 
30-39% 04 
20-29% 03 
10-19% 02 

0-9% 01 
Uso da Terra 

Classes Valor ponderado 
Ocupação total da terra: 

Agricultura, pecuária, construção, 
Etc. (90-100%) 

 
 
 

10 
80-89% 09 
70-79% 08 
60-69% 07 
50-59% 06 
40-49% 05 
30-39% 04 
20-29% 03 
10-19% 02 
0 -9% 01 
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Final 

 
 
 
 

 
 

Áreas propícias às erosões 
Classes Valor ponderado 

       Voçorocas  50 a 100% 10 
       Voçorocas  20 a 50% 09 
       Voçorocas  < 20% 08 
       Sulcos  50 a 100% 07 
       Sulcos  20 a 50% 06 
       Sulcos  < 20% 05 
       Laminar  50 a 100% 04 
       Laminar  20 a 50% 03 
       Laminar  < 20% 02 
       Sem erosões 01 

Áreas propícias às queimadas ou queimadas 
Classes Valor ponderado 

90-100% da unidade 10 
80-89% 09 
70-79% 08 
60-69% 07 
50-59% 06 
40-49% 05 
30-39% 04 
20-29% 03 
10-19% 02 
0 -9% 01 

        Áreas erodidas e/ou  
Classes Valor ponderado 

       Voçorocas  50 a 100% 10 
       Voçorocas  20 a 50% 09 
       Voçorocas  < 20% 08 
       Sulcos  50 a 100% 07 
       Sulcos  20 a 50% 06 
       Sulcos  < 20% 05 
       Laminar  50 a 100% 04 
       Laminar  20 a 50% 03 
       Laminar  < 20% 02 
       Sem erosões 01 

Áreas propícias às queimadas ou queimadas 
Classes Valor ponderado 

90-100% da unidade 10 
80-89% 09 
70-79% 08 
60-69% 07 
50-59% 06 
40-49% 05 
30-39% 04 
20-29% 03 
10-19% 02 
0 -9% 01 



 
          Quadro 3 – Valores ponderados para os 10 parâmetros considerados 

VALORES PONDERADOS 
 

Hexágonos 
Declividade 
(sem uni-

dade) 

Densidade 
Drenagem 

(km/ha) 

RN.10n(3a8) 

(sem 
unidade) 

VALORES PONDERADOS EM USO ANTRÓPICO DA TERRA 
Ocupação 
Humana 

Paisagem 
Nativa 

 

Uso 
Terra 

 

Vegetação 
Fauna 

Silvestre 

 

Erosões 
 

Queimadas 

1           
2           
3           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           
.           

103           
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Quadro 4 – Unidades críticas e Classes do Zoneamento Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HEXÁGONOS 
 

 
SOMATÓRIO DOS VALORES DOS 

PARÂMETROS 

 
UNIDADES  

CRÍTICAS DE  
DETERIORAÇÃO 

(Y) 

 
CLASSES  

AMBIENTAIS 

∑ Encontra-
dos 

∑ Míni-
mos 

∑ Máxi-
mos 

1  10 102   
2  . .   
3  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   
.  . .   

103  10 102   
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4.11 Elaboração final da carta de zoneamento ambiental 

 

 Neste caso a metodologia foi a da fotointerpretação e da cartografia tradicio-

nais, para a tematização. Para o Zoneamento Ambiental utilizaram-se os valores 

contidos no Quadro 4, últimas coluna, para cada hexágono, unindo-se com uma cur-

va contínua, os hexágonos de mesma classe ambiental. 

O mapeamento do zoneamento, elaborado a partir dos valores do Quadro 4 

fez corresponder a cada hexágono a sua classe ambiental. Este mapa foi elaborado 

através de programas específicos de geoprocessamento, conforme mencionado na 

metodologia (equipamentos e programas utilizados). 

No ANEXO 4 pode-se observar a seqüência operacional da elaboração dos 

trabalhos, através de fotografias tomadas no laboratório.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Observando-se o mapa de Zoneamento Ambiental (Figuras 5, 6 e 7) pode-se 

visualizar a localização, na bacia hidrográfica, das diferentes áreas referentes às 06 

classes, nas quais se fundamentou o Zoneamento Ambiental. 

Como Áreas de Preservação Permanente (APP) encontram-se as matas nati-

vas ao redor da Barragem Saturnino de Brito, a própria Barragem, a Barragem Ro-

dolfo Costa e Silva, e as áreas onde a mata nativa ainda se apresenta intocada. 

Nestas situações, uma vez que se trata de ecossistemas frágeis com uma urgente 

necessidade de proteção, e de acordo com a própria definição de APP, deve ser 

proibida a entrada do homem com exceção unicamente para os casos em que a visi-

ta se destine os fins de investigação ou pesquisa científica. 

As áreas destinadas à Conservação Permanente (ACP) formam zonas onde é 

possíveis a convivência do homem com o ecossistema. Neste caso elas referem às 

áreas na Bacia Hidrográfica onde o homem já se estabeleceu. A mata nativa já deu 

lugar a uma vegetação secundária, mas que ainda não sofreu grandes agressões 

encontrando-se quase totalmente despoluídas, o que possibilita o seu aproveitamen-

to pelo homem, para atividades como o turismo ecológico. No entanto estas ativida-

des deverão estar sujeitas a um controle adequado. Assim sendo, nestes casos, e 

como já foi referida na definição de ACP (Área de Conservação Permanente), a ação 

do homem no ecossistema depende de Plano de Controle Ambiental (PCA) aprova-

do pelo órgão ambiental competente. Como já existem áreas agrícolas na região 

classificada como ACP, uma vez aprovado o Zoneamento Ambiental e o respectivo 

Decreto Lei com definição da APA (Área de Proteção Ambiental) para esta região, 

estas poderão ser mantidas, ficando impedida unicamente a sua expansão. 

As Áreas de Restauração (AR) dizem respeito às zonas onde a deterioração 

ambiental já está bastante acentuada (ultrapassa os 10% preconizados pela FAU) e 

que necessitam, por isso, de uma intervenção urgente no sentido de reverter à situa-

ção. Estas áreas se localizam em sua maioria na região Noroeste da Bacia e perife-

ria Oeste. Nestes locais existem consideráveis atividades antrópica com relação a 

residências, estradas, agricultura e pastoreio que permitiram a erosão dos solos e 
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um considerável aumento da poluição dos recursos hídricos devido à utilização de 

biocidas agrícolas.  

Após a restauração destas áreas o órgão ambiental responsável poderá então 

optar pela sua conversão em Área de Conservação Permanente (ACP) ou em Área 

de Uso e Ocupação (AUO). 

Como Área de Uso e Ocupação (AUO) ficou definida três (3) grandes subá-

reas, sendo uma (1) na periferia Leste, Sudeste e Sul, outra ao Norte, e outra a No-

roeste da Bacia Hidrográfica. Elas são formadas por áreas relativamente planas des-

tinadas a ocupação do homem e onde este poderá desenvolver atividades como a 

agricultura e o pastoreio de que necessita para a sua sobrevivência. No entanto, e 

para que o impacto na Bacia Hidrográfica seja o menor possível, terá que haver, i-

gualmente, um controle rigoroso destas atividades. Assim, não só deverá ser limita-

da a utilização de produtos tóxicos na agricultura, como qualquer empreendimento a 

instalar no local deverá vir associado a uma licença do órgão ambiental responsável 

que poderá ou não exigir um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de Im-

pacto Ambiental (RIMA), Plano de Controle Ambiental (PCA) ou um Termo de Refe-

rência (TR). 

Como recomendação final deste trabalho sugere-se ainda que a Prefeitura 

Municipal de Santa Maria - RS, juntamente com as prefeituras de Itaara – RS, São 

Martinho da Serra – RS, e Julio de Castilhos – RS, reconhecendo a importância des-

te estudo, levem a Assembléia Legislativa do Estado o Decreto-Lei baseado neste 

Zoneamento Ambiental, (anexo 3) criando uma APA (Área de Proteção Ambiental) 

nesta área, seguindo o exemplo do que aconteceu no Município de Osório-RS, e em 

outros Municípios dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de 

Janeiro e Brasília. 

Assim a aplicação do Zoneamento se tornará numa realidade e o futuro desta 

Área de Proteção Ambiental deixará de estar comprometido. 

 

A área sugerida para APA que deverá ser considerada é a que consta na 

figura 5 e representa as classes: Zona 0 e Zona 1 , por serem as menos deteri-

oradas.



 
            Figura 5 - Mapa de Zoneamento Ambiental 
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                         Figura 6 – Mapa de Zoneamento Ambiental pela totalização das manchas das Zonas Ambientais 
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                   Figura 7- Zonas Ambientais sobre o mosaico controlado 
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Espera-se com a implantação da metodologia após o Zoneamento Ambiental 

da Bacia Hidrográfica citada, a transformação das zonas 0 e 1 em uma Área de Pro-

teção Ambiental – APA, visando com isto conservar e preservar as riquezas ambien-

tais ali existentes. 

Note-se que nesta área de 8.695,20 há da Bacia existe a única reserva bioló-

gica do interior do Estado - Figura 3, parte circundada em vermelho.  

A Figura 8 retrata os percentuais das seis zonas classificadas no estudo do 

Zoneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica das Nascentes do rio Ibicuí Mirim até a 

Barragem Saturnino de Brito. 

Pela figura 5 pode-se verificar que a maior percentagem de área é de 

conservação permanente (ACP): 

A - Zona 3 (cinza claro) - 27%; 

B- Zona 2 (Cinza escuro) - 11%. 

Em segundo lugar fica a Área de Uso e Ocupação (AUO): 

Zona 5 (vermelho) – 25%.  

A seguir a Área de Restauração (AR): 

Zona 4 (amarelo) - 20%. 

Por último esta a figura  da Área de Preservação Permanente (APP): 

A – Zona 0 (verde escuro) – 15%; 

B – Zona 1 (verde claro) – 2%. 
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 Figura 8 – Resultados do Zoneamento Ambiental para a área total da Micro Bacia      

(8.695,20 ha). 
 
 Assim ficaram classificadas as zonas ambientais e suas respectivas áreas de 
ocupação espacial: 
 
Zona 0 – 1304,29 ha 
Zona 1 – 0173,90 ha 
Zona 2 – 0956,47 ha 
Zona 3 – 2347,70 ha 
Zona 4 – 1739,04 ha 
Zona 5 – 2173,80 ha  
 
 

Os demais Resultados do trabalho estão nos Quadros 1, 2, 3 e 4 no Anexo 2. 
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6 CONCLUSÃO 
 
 

Como conclusão pode-se afirmar que o antigo processo de avaliação do Zo-

neamento Ecológico-Econômico, preconizado em Lei, se enquadra perfeitamente na 

Metodologia do Zoneamento Ambiental aqui proposta, visto que os parâmetros con-

siderados se ajustaram com os parâmetros da outra metodologia. Os resultados con-

ferem com a realidade real observada a campo e isto mostra uma das possibilidades 

da validade deste novo método (interação da Metodologia do Zoneamento Ecológico 

- Econômico com a Metodologia do Zoneamento Ambiental). 

Pode-se recomendar a aplicação desta metodologia em outras bacias hidro-

gráficas ou mesmo em outros ecossistemas, sem restrições.  

Pode-se observar que a presente dissertação apresentou 4 fatos inéditos:  

- Criação de uma nova metodologia de Zoneamento Ambiental; 

- Uso da Metodologia em Bacia Hidrográfica; 

- Criação de uma APA dentro de uma Bacia Hidrográfica; 

- Criação de um Decreto Lei para APA em Bacia Hidrográfica. 
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ANEXO 1 

Tipo de unidade ambiental utilizada na metodologia (hexágonos) 

 

                         Figura 9 - Malha de Hexágonos sobre a Bacia Hidrográfica 
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ANEXO 2 
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QUADRO 1 -   

RN.10n(0a8)

(sem unidade) Área

Hexágonos Floresta Lavoura Campo Rec. Híd. Área Soc. Estradas Comp. CN (hm) Comp. Rede 
Drenagem (km)

(ha)

1 38.86 - 3.7 - 0.26 15.65722 0.096429 15.098                  42.82   

2 2.65 49.18 - 8.18 - - 25.80804 0.177972 45.931                  60.01   

3 4.06 6.31 47.27 8.04 1.05 0.23 20.42113 1.20971 24.704                  66.96   

4 1.23 47.87 5.24 4.23 1.64 0.47 22.18876 0.539296 11.966                  60.68   

5 2.89 83.38 - 10.1 3.1 - 45.0841 1.157364 52.179                  99.47   

6 13.42 20.73 60.91 13.26 - - 46.74261 1.828135 85.452               108.32   

7 15.43 10.01 66.06 16.82 - - 54.21874 1.7714 96.043               108.32   

8 12.75 12.85 71.08 11.64 - - 55.40625 2.736403 15.161               108.32   

9 1.42 8.54 41.59 6.72 1.07 - 19.95964 0.42775 85.377                  59.34   

10 0.78 - - 1.21 - 0.36 3.20521 0.175196 56.154                    2.35   

11 - 0.26 - - - - 31.59012 0.176109 55.633                    0.26   

12 11.95 58.37 58.37 7.39 - - 58.14684 2.546666 14.808               136.08   

13 3.7 79.35 13.22 12.05 - - 23.81741 1.190447 28.353               108.32   

14 19.1 14.77 71.93 2.52 - - 47.2554 3.727348 17.614               108.32   

15 7.18 83.18 13.61 4.35 - - 36.56175 2.099705 76.769               108.32   

16 2.15 13.36 76.73 14.17 1.91 - 33.02213 1.709121 56.439               108.32   

17 14.89 74.83 6.24 11.77 - 0.59 43.95118 1.917011 84.255               108.32   

18 1.95 - 32.95 4.57 1.25 - 16.03862 0.251804 40.386                  40.72   

19 2.49 52 2.61 4.34 - 0.59 30.06071 0.917471 27.58                  62.03   

20 20.58 18 61.45 8.29 - - 43.58631 2.102961 91.66               108.32   

21 1.45 90.38 - 16.49 - - 25.11701 0.337553 84.783               108.32   

22 5.67 39.13 18.49 44.27 - 0.76 31.19865 1.166741 36.401               108.32   

23 6.79 13.65 82.02 5.86 - - 51.01544 2.796625 14.267               108.32   

24 10.21 33.43 60.47 3.22 - 0.99 41.79875 1.005519 42.029               108.32   

25 15.17 74.69 5.09 9.54 - 0.39 39.97024 1.776185 70.995               104.88   

TOTAL 177.91 923.13 795.33 232.73 10.02 4.64          2,143.76   

USO DA TERRA (em ha) Valores lineares

Temas fotointerpretados e medidos
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QUADRO 1 -   

RN.10n(0a8)

(sem unidade) Área

Hexágonos Floresta Lavoura Campo Rec. Híd. Área Soc. Estradas Comp. CN (hm) Comp. Rede 
Drenagem (km)

(ha)

26 - 13.72 - 0.17 - - 0.371564 1.91126 7.1015 13.89

27 1.49 74.54 10.19 8.64 - - 5.169997 1.225059 63.335 94.86

28 2.94 88.26 6.22 7.87 2.61 0.42 4.016975 0.8851 35.554 108.32

29 14.21 27.32 55.42 11.37 - - 4.301743 2.003082 86.167 108.32

30 6.95 6.64 82.6 11.9 - 0.23 32.2724 1.583397 51.1 108.32

31 5.28 - 85.07 17.67 - 0.3 48.54155 1.133826 5.5038 108.32

32 23.35 24.61 58.24 2.12 - - 47.2197 2.679394 12.652 108.32

33 10.55 48.46 41.9 7.41 - - 41.03075 2.342165 96.1007 108.32

34 7.09 35.76 - 8.85 14.06 0.69 16.39978 0.71127 11.6647 66.45

35 0.48 43.49 0.26 3.03 1.05 0.35 6.51234 0.76941 50.107 48.66

36 7.36 91.52 - 9.11 - 0.33 45.7655 0.492261 22.5286 108.32

37 3.23 78.87 10.8 10.95 3.27 1.2 39.20628 0.449631 17.6284 108.32

38 4.26 64.05 27.15 12.86 - - 29.52029 1.197067 35.3378 108.32

39 13.2 57.01 - 38.11 - - 27.13102 1.841461 49.9607 108.32

40 16.96 68.76 1.57 20.63 - 0.4 33.36898 1.994154 66.5429 108.32

41 16.61 71.87 12.65 6.82 - 0.37 45.75581 2.628572 120.2729 108.32

42 0.07 11.18 - 1.72 - 0.08 3.66805 1.9112 70.1038 13.05

43 16.21 65.1 21.7 4.71 - 0.6 37.84828 2.567856 97.1889 108.32

44 20.8 50.72 10.88 8.7 4.73 1.46 26.84468 0.5663 15.2021 97.29

45 4.37 19.67 2.68 3.51 6.92 0.98 15.06405 0.672343 10.1282 38.13

46 0.08 17 12.2 5.98 - - 10.19303 0.536641 5.4699 35.26

47 9.55 62.53 24.79 11.45 - - 28.60163 1.208842 19.2301 108.32

48 16.07 85.73 3.77 2.75 - - 43.47802 1.227303 53.3607 108.32

49 7.32 33.94 56.77 7.39 1.32 1.58 46.37334 1.491279 69.1556 108.32

50 10.43 2.88 32.56 62.45 - - 25.68022 1.372281 35.2405 108.32

TOTAL 218.86 1,143.63         557.42 286.17 33.96 8.99 2,249.03        

Temas fotointerpretados e medidos

USO DA TERRA (em ha) Valores lineares
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QUADRO 1 -   

RN.10n(0a8)

(sem unidade) Área

Hexágonos Floresta Lavoura Campo Rec. Híd. Área Soc. Estradas Comp. CN (hm) Comp. Rede 
Drenagem (km)

(ha)

51 19.95 7.76 48.27 23.44 0 0 41.7997 18.92288 79.097                  99.42   

52 7.77 45.03 47.64 4.86 0 3.02 38.70116 15.63004 60.4901               108.32   

53 8.88 91.12 2.04 5.95 0 0.33 35.23726 12.58316 44.3396               108.32   

54 2.84 51.72 14.1 12.13 0 2.03 26.97614 7.79858 21.0376                  82.82   

55 0 7.74 0 0 0 0.47 28.5916 12.0069 34.3296                    8.21   

56 9.62 97.48 0 1.22 0 0 19.34073 8.12391 15.6899               108.32   

57 8.16 97.07 0 3.09 0 0 37.54041 6.08947 22.8601               108.32   

58 32.93 62.11 11.07 1.52 0 0.69 58.3464 12.4229 72.4831               108.32   

59 26.39 4.03 28.77 34.19 14.56 0.38 63.20845 24.57443 155.3312               108.32   

60 13.58 71.27 11.46 9.35 2.03 0.63 57.01484 9.36252 53.3802               108.32   

61 12.04 89.79 0 5.2 0 1.29 51.09899 11.59584 59.2536               108.32   

62 4.46 91.72 0 7.85 3.25 1.04 30.86265 9.33732 28.8174               108.32   

63 1.94 36.65 0 6.98 3.62 1.98 12.17709 8.09989 9.8633                  51.17   

64 1.13 40.7 21.11 1.26 0 0 20.43388 5.51891 11.2773                  64.20   

65 65.24 35.78 6.07 1.23 0 0 83.94503 13.43923 112.8156               108.32   

66 47.8 45.31 13.66 1.55 0 0 86.57324 29.46292 255.07               108.32   

67 64.96 10.68 29.44 3.24 0 0 99.70533 27.65421 275.7272               108.32   

68 22.18 10.63 61.06 13.96 0 0.49 51.1043 29.70948 151.8282               108.32   

69 26.39 35.08 45.68 1.04 0 0.13 61.19182 23.40508 143.212               108.32   

70 17.74 60.61 0 2.52 1.78 0.88 34.74275 7.2972 25.3524                  83.53   

71 0.07 1.41 0 0.04 0 0.01 30.8428 9.3125 28.7223                    1.53   

72 12.75 52.9 0 0 0 0 53.66498 8.96486 48.1099                  65.65   

73 85.93 21.86 0 0.53 0 0 12.291176 23.82852 29.288               108.32   

74 49.09 50.12 0 9.11 0 0 11.898033 16.72449 19.8989               108.32   

75 40.26 67.95 0 0.11 0 0 95.53169 15.11257 144.3729 108.32

TOTAL 582.10          1,186.52         340.37 150.37 25.24 13.37 2,297.97        

Temas fotointerpretados e medidos

USO DA TERRA (em ha) Valores lineares
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QUADRO 1 -   

RN.10n(0a8)

(sem unidade) Área

Hexágonos Floresta Lavoura Campo Rec. Híd. Área Soc. Estradas Comp. CN (hm) Comp. Rede 
Drenagem (km)

(ha)

76 34.27 72.29 0 1.58 0 0.18 44.9597 1.140147 51.2606               108.32   

77 19.16 88.37 0 0.33 0 0.46 49.64701 1.424372 70.7158               108.32   

78 1.26 31.47 0 0.45 12.01 0.55 7.04102 0.113049 7.9598                  45.74   

79 3.28 2.51 0 0 0 0 1.16559 2.43011 28.3251                    5.79   

80 65.26 40.62 0 2.44 0 0 145.77883 2.421372 352.9847               108.32   

81 60.98 47.03 0 0.31 0 0 116.13399 2.00317 232,63,61               108.32   

82 38.43 69.45 0.44 0 0 0 65.36539 1.391321 90.9442               108.32   

83 33.45 70.86 4.01 0 0 0 58.26617 3.040901 175.1816               108.32   

84 14.72 65.71 5.04 0.51 11.22 1.66 26.73342 1.334888 35.6861                  98.86   

85 1.86 9.62 8.31 0.36 1.49 0.64 6.09584 1.41894 86.4958                  22.28   

86 64.78 5.15 0 2.96 0 0 12.48172 1.976589 24.6712                  72.89   

87 34.1 60.94 13.28 0 0 0 83.89341 1.122104 94.1371               108.32   

88 26.83 76.55 4.94 0 0 0 75.28079 3.660226 275.5447               108.32   

89 18.98 70.42 18.47 0.45 0 0 48.896626 2.521237 123.279               108.32   

90 8.6 61.79 1.46 0 5.25 1.42 27.29883 1.040626 28.4079                  78.52   

91 0.18 1.35 0 0 0 0.25 2.26971 1.41554 32.1287                    1.78   

92 41.2 31.63 9.57 1.56 0.21 0.57 11.8046 1.129347 13.3314                  84.74   

93 60.07 46.3 0 1.31 0.18 0.46 11.26333 2.65343 29.8865               108.32   

94 26.09 61.25 14.62 3.15 1.59 1.62 74.51216 2.208841 164.5855               108.32   

95 28.58 55.96 18.52 4.79 0.29 0.18 47.71905 2.789246 133.1002               108.32   

96 16.69 12.13 20.58 2.04 1.25 1.83 18.59236 0.485766 9.0315                  54.52   

97 3.29 2.19 5.24 0 0 0.01 5.31959 2.59139 137.8513                  10.73   

98 3.88 48.32 0 0.21 4 1.65 16.99002 0.294638 5.0059                  58.06   

99 17.8 27.44 28.21 1.46 28.18 2.08 56.56678 2.06611 116.8732               105.17   

100 7 31.91 9.96 3.15 3.95 1.76 13.11358 0.394268 5.1703                  57.73   

101 0.24 1.42 1.14 0 0 0.07 56.5012 2.07004 116.9598                    2.87   

102 0.08 0.71 1.13 0.13 0 0.31 55.9813 2.06521 115.6131                    2.36   

103 1.52 0.13 0.88 0 0 0.03 1.24786 1.12865 14.0839                    2.56   

TOTAL 632.58           1,093.52              165.80   27.19 69.62 15.73          2,004.44   

USO DA TERRA (em ha) Valores lineares

Temas fotointerpretados e medidos
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Quadro 2 – Ponderação de valores dos parâmetros em classes estratificadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Continua 
 
 

Declividade (pelo ∑CN) 
Intervalo de Classes Valor ponderado 

De: 1,16559 – 15,626914 10 
De: 15,626915 – 30,088239 09 
De: 30,088240 – 44,249564 08 
De: 44,249565 – 58,710884 07 
De: 58,710885 – 73,172209 06 
De: 73,172210 – 87,633534 05 
De: 87,633535 – 102,094859 04 
De: 102,094860 – 116,556184 03 
De: 116,556185 – 131,017509 02 
De: 131,017510 – 145,778830 01 

Densidade de drenagem [pelo ∑ (R, C, T)] 
Classes Valor ponderado 

De: 0,0996429 – 0,459519 1 
De: 0,459520 – 0,822610 2 
De: 0,822611 – 1,185701 3 
De: 1,185702 – 1,548792 4 
De: 1,548793 – 1,911883 5 
De: 1,911884 – 2,274974 6 
De: 2,274975 – 2,638065 7 
De: 2,638066 – 3,001156 8 
De: 3,001157 – 3,364247 9 
De: 3,364248 – 3,727348 10 

Coeficiente de rugosidade (RN) 
Classes / Intervalos Valor Ponderado 

A – 1,5098 a 89,3785 10 
B – 89,3786 a 177,2473 7 
C – 177,2474 a 265,1161 4 
D – 265,1162 a 352,9847 1 

Vegetação 
Classes Valor ponderado 

Arbórea 
Nativa/Plantada Exuberância (100%) 
Nativa/Plantada Exuberância (50%) 
Nativa/Plantada Exuberância (25%) 
Nativa/Plantada Exuberância (<25%) 

 
 

01 
02 
03 
04 

Arbustiva 
Nativa/Plantada Exuberância (100%) 
Nativa/Plantada Exuberância (50%) 
Nativa/Plantada Exuberância (25%) 
Nativa/Plantada Exuberância (<25%) 

 
 

05 
06 
07 
08 

Pastagem Nativa 
Herbácea/Graminácea Exuberância (100%) 
Herbácea/Graminácea Exuberância (50%) 
Herbácea/Graminácea Exuberância (25%) 
Herbácea/Graminácea Exuberância (<25%) 

 
 

09 
10 
11 
12 
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continua 
 

 
Fauna silvestre 

Classes de Exuberância (%) Valor ponderado 
90-100 1 
80-90 2 

70-80 3 
60-70 4 
50-60 5 

40-50 6 
30-40 7 
20-30 8 

10-20 9 
<10 10 

Paisagem nativa 
Classes Valor Ponderado 

Sem Ação Antrópica 0-9% 10 
10-19% 9 

20-29% 8 
30-39% 7 
40-49% 6 

50-59% 5 
60-69% 4 
70-79% 3 

80-89% 2 
90-100% 1 

Ocupação humana 
Classes Valor ponderado 

Ocupação total 90-100% 10 
80-89% 09 
70-79% 08 
60-69% 07 
50-59% 06 
40-49% 05 
30-39% 04 
20-29% 03 
10-19% 02 
0-9% 01 

 Uso da Terra 
Classes Valor ponderado 

Ocupação total da terra: 
Agricultura, pecuária, construção, 

Etc. (90-100%) 

 
 
 

10 

80-89% 09 

70-79% 08 
60-69% 07 
50-59% 06 

40-49% 05 
30-39% 04 
20-29% 03 

10-19% 02 
0 -9% 01 
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Final 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas propícias às erosões 
Classes Valor ponderado 

       Voçorocas  50 a 100% 10 

       Voçorocas  20 a 50% 09 

       Voçorocas  < 20% 08 

       Sulcos  50 a 100% 07 

       Sulcos  20 a 50% 06 

       Sulcos  < 20% 05 

       Laminar  50 a 100% 04 

       Laminar  20 a 50% 03 

       Laminar  < 20% 02 

       Sem erosões 01 

Áreas propícias às queimadas ou queimadas 
Classes Valor ponderado 

90-100% da unidade 10 

80-89% 09 

70-79% 08 

60-69% 07 

50-59% 06 

40-49% 05 

30-39% 04 

20-29% 03 

10-19% 02 

0 -9% 01 
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Declividade

Hexágonos (pelas curvas 
de nível)

Ocupação Paisagem

Humana Nativa
1 9 2 10 10 10 10 0 6 4 1

2 9 1 10 9 9 9 7 6 4 1

3 9 4 10 2 9 7 8 6 2 1

4 9 2 10 9 10 10 7 6 4 1

5 7 3 10 9 9 9 7 6 4 1

6 7 6 10 4 8 9 7 6 4 1

7 7 5 7 10 7 9 7 6 2 1

8 7 8 10 2 3 9 7 6 2 1

9 9 1 10 2 9 9 7 6 2 1

10 10 1 10 10 10 10 7 6 2 1

11 8 1 10 10 0 9 7 6 4 1

12 7 7 10 3 9 9 7 6 3 1

13 9 4 10 2 9 9 7 6 4 1

14 7 10 10 2 9 9 7 6 2 1

15 8 6 10 8 9 9 7 6 4 1

16 8 5 10 2 9 9 7 6 4 1

17 8 3 10 2 8 8 7 6 2 1

18 9 1 10 1 9 9 7 6 1 1

19 9 3 10 9 9 9 7 6 4 1

20 8 6 7 9 8 9 7 6 2 1

21 9 1 10 2 9 9 7 6 4 1

22 8 5 10 8 6 9 7 6 3 1

23 7 8 10 2 9 9 7 6 2 1

24 8 3 10 4 9 9 7 6 3 1

25 8 5 10 7 8 8 7 6 4 1

RN

QUADRO - 3: Valores ponderados para os 10 parâmetros considerados

VALORES PONDERADOS
VALORES PONDERADOS EM USO ANTRÓPICO DA TERRA

Densidade 
Drenagem        

(pelo somatório 
dos afluentes)

Uso Terra Vegetação Erosões Queimadas
Fauna 

Silvestre
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Declividade
Hexágonos (pelas curvas 

de nível)
Ocupação Paisagem

Humana Nativa
26 10 6 10 2 10 9 0 6 4 1

27 7 4 10 3 9 5 7 6 4 1

28 8 4 10 3 10 10 7 6 4 1

29 8 6 10 8 8 8 7 6 3 1

30 8 7 10 4 9 9 7 6 2 1

31 7 3 10 10 8 8 7 6 1 1

32 7 6 10 5 6 6 7 6 1 1

33 8 7 7 6 9 9 7 6 3 1

34 9 7 10 4 8 8 7 6 3 1

35 10 2 10 1 10 10 7 6 2 1

36 7 1 10 2 9 9 7 6 4 1

37 8 1 10 3 9 9 7 6 4 1

38 9 4 10 6 9 9 7 4 4 1

39 9 5 10 2 4 6 7 2 3 1

40 8 6 10 4 7 7 7 4 4 1

41 7 7 7 4 8 8 7 6 4 1

42 10 6 10 3 9 8 7 6 4 1

43 8 6 7 4 9 6 7 3 4 1

44 9 8 10 5 7 9 7 6 4 1

45 10 5 10 3 8 9 7 6 4 1

46 10 1 10 6 9 9 7 6 3 1

47 9 4 10 5 9 9 7 6 4 1

48 8 3 10 3 9 9 7 2 4 1

49 7 4 10 7 9 6 7 2 3 1

50 9 4 10 6 4 4 7 2 2 1

QUADRO - 3: Valores ponderados para os 10 parâmetros considerados

Queimadas

VALORES PONDERADOS
VALORES PONDERADOS EM USO ANTRÓPICO DA TERRA

Fauna 
Silvestre

Densidade 
Drenagem        

(pelo somatório 
dos afluentes)

Uso Terra Vegetação Erosões
RN
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Declividade
Hexágonos (pelas curvas 

de nível)
Ocupação Paisagem

Humana Nativa
51 8 5 10 1 6 5 9 2 2 1

52 8 5 10 5 9 5 7 6 3 1

53 8 4 10 9 9 10 8 6 4 1

54 9 3 10 7 9 7 7 6 4 1

55 0 5 10 10 0 10 7 6 4 1

56 9 2 10 10 9 9 7 6 4 1

57 8 2 10 10 9 10 7 4 4 1

58 7 4 10 3 7 9 7 4 4 1

59 6 4 7 2 2 3 7 3 2 1

60 7 3 10 7 8 6 7 4 4 1

61 7 3 10 6 9 7 7 3 2 1

62 8 3 10 9 9 9 7 6 4 1

63 10 2 10 9 9 8 7 6 4 1

64 9 2 10 7 7 10 7 6 4 1

65 5 4 7 3 4 4 6 4 3 1

66 5 8 4 5 2 3 6 2 2 1

67 4 8 1 2 4 4 6 4 2 1

68 7 8 7 2 7 7 7 3 2 1

69 6 4 7 2 6 7 7 6 3 1

70 8 2 10 2 6 8 8 6 4 1

71 8 3 10 10 3 10 8 6 4 1

72 7 3 10 8 9 9 7 5 4 1

73 10 3 10 2 2 3 5 3 2 1

74 10 5 10 5 5 5 6 5 3 1

75 10 4 7 5 7 7 6 5 4 1

QUADRO - 3: Valores ponderados para os 10 parâmetros considerados

Fauna 
Silvestre

Densidade 
Drenagem        

(pelo somatório 
dos afluentes)

VALORES PONDERADOS
VALORES PONDERADOS EM USO ANTRÓPICO DA TERRA

Erosões
RN

Uso Terra Vegetação Queimadas
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Declividade
Hexágonos (pelas curvas 

de nível)
Ocupação Paisagem

Humana Nativa
76 7 3 10 5 7 7 7 5 4 1

77 7 4 10 9 9 9 7 6 4 1

78 10 1 10 10 7 10 7 6 4 1

79 10 7 10 5 5 5 7 5 3 1

80 1 7 1 4 4 4 6 4 3 1

81 3 4 4 4 4 4 6 4 3 1

82 6 4 7 5 4 4 6 4 3 1

83 7 9 7 7 7 4 7 4 3 1

84 9 4 10 8 9 8 7 6 4 1

85 10 7 10 9 1 9 7 6 3 1

86 2 6 10 1 1 4 5 4 2 1

87 5 3 7 6 7 7 7 6 4 1

88 5 10 1 6 8 8 7 6 4 1

89 7 7 7 7 9 9 7 6 4 1

90 9 3 10 10 9 10 7 6 4 1

91 10 4 10 10 9 8 7 4 4 1

92 9 3 10 4 5 4 6 4 3 1

93 3 1 10 5 5 5 6 5 3 1

94 5 6 7 4 8 8 7 6 4 1

95 7 8 7 4 7 7 7 4 4 1

96 9 6 10 5 7 9 7 6 3 1

97 10 7 7 4 7 9 7 4 3 1

98 9 1 10 10 5 10 7 6 4 1

99 7 8 7 7 9 8 7 6 3 1

100 10 1 10 7 9 8 7 6 4 1

101 7 6 7 6 10 9 7 6 3 1
102 7 6 7 5 10 8 7 6 3 1
103 9 4 10 1 10 3 6 6 2 1

QUADRO - 3: Valores ponderados para os 10 parâmetros considerados

Vegetação Erosões Queimadas
Fauna 

Silvestre

VALORES PONDERADOS
VALORES PONDERADOS EM USO ANTRÓPICO DA TERRADensidade 

Drenagem        
(pelo somatório 
dos afluentes)

RN
Uso Terra
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               QUADRO - 4: 

CLASSES 
AMBIENTAIS

HEXÁGONOS Z0 - APP                            

Z1 - APP

∑ Encontrados
∑ Mínimos                          

(10 parâmetros)

∑ Máximos                                                 

(10 parâmetros)

Z2 - ACP                               

Z3 - ACP                              

Z4 - AR                                  

Z5 - AUO

1 62 10 102                                        56.52   Z4

2 65 10 102                                        59.78   Z4

3 58 10 102                                        52.17   Z3

4 68 10 102                                        63.04   Z5

5 64 10 102                                        58.69   Z4

6 62 10 102                                        56.52   Z4

7 61 10 102                                        55.43   Z3

8 56 10 102                                        50.00   Z3

9 56 10 102                                        50.00   Z3

10 67 10 102                                        61.95   Z4

11 56 10 102                                        50.00   Z3

12 62 10 102                                        56.52   Z4

13 63 10 102                                        57.60   Z4

14 62 10 102                                        56.52   Z4

15 68 10 102                                        63.04   Z5

16 63 10 102                                        55.43   Z5

17 55 10 102                                        48.91   Z3

18 54 10 102                                        47.82   Z2

19 67 10 102                                        61.95   Z5

20 63 10 102                                        57.60   Z4

21 58 10 102                                        52.17   Z3

22 63 10 102                                        47.82   Z5

23 61 10 102                                        57.60   Z3

24 60 10 102                                        54.34   Z3

25 56 10 102                                        50.00   Z3

Unidades críticas e classes do zoneamento ambiental

UNIDADES CRÍTICAS DE 
DETERIORAÇÃO                           

(Y %)

SOMATÓRIO DOS VALORES DOS PARÂMETROS                                            
(valores de x)
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               QUADRO - 4: 

CLASSES 
AMBIENTAIS

HEXÁGONOS Z0 - APP                               

Z1 - APP

∑ Encontrados
∑ Mínimos                         

(10 parâmetros)

∑ Máximos                                                 

(10 parâmetros)

Z2 - ACP                               

Z3 - ACP                              

Z4 - AR                                  

Z5 - AUO

26 58 10 102                                        52.17    Z3 

27 56 10 102                                        50.00    Z3 

28 63 10 102                                        57.60    Z5 

29 65 10 102                                        59.78    Z4 

30 62 10 102                                        56.52    Z4 

31 61 10 102                                        55.43    Z3 

32 55 10 102                                        48.91    Z3 

33 73 10 102                                        68.47    Z5 

34 63 10 102                                        57.60    Z5 

35 56 10 102                                        50.00    Z3 

36 56 10 102                                        50.00    Z3 

37 68 10 102                                        63.04    Z5 

38 63 10 102                                        57.60    Z5 

39 49 10 102                                        42.39    Z2 

40 58 10 102                                        52.17    Z3 

41 59 10 102                                        53.26    Z3 

42 55 10 102                                        48.91    Z2 

43 55 10 102                                        57.60    Z3 

44 63 10 102                                        57.60    Z5 

45 63 10 102                                        57.60    Z5 

46 62 10 102                                        56.52    Z4 

47 64 10 102                                        58.69    Z4 

48 56 10 102                                        50.00    Z3 

49 56 10 102                                        50.00    Z3 

50 49 10 102                                        42.39    Z2 

Unidades críticas e classes do zoneamento ambiental

UNIDADES CRÍTICAS DE 
DETERIORAÇÃO            

(Y%)

SOMATÓRIO DOS VALORES DOS PARÂMETROS                                            
(valores de x)
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               QUADRO - 4: 

CLASSES 
AMBIENTAIS

HEXÁGONOS Z0 - APP                            

Z1 - APP

∑ Encontrados
∑ Mínimos                             

(10 parâmetros)

∑ Máximos                                          

(10 parâmetros)

Z2 - ACP                               

Z3 - ACP                              

Z4 - AR                                  

Z5 - AUO

51 49 10 102                                        42.39   Z2

52 59 10 102                                        53.26   Z3

53 69 10 102                                        64.13   Z5

54 63 10 102                                        57.60   Z5

55 62 10 102                                        56.52   Z2

56 67 10 102                                        61.95   Z4

57 56 10 102                                        50.00   Z3

58 56 10 102                                        50.00   Z3

59 37 10 102                                        29.35   Z0

60 49 10 102                                        42.39   Z2

61 55 10 102                                        59.78   Z3

62 66 10 102                                        60.87   Z5

63 64 10 102                                        58.69   Z5

64 63 10 102                                        57.60   Z4

65 37 10 102                                        29.35   Z1

66 37 10 102                                        29.35   Z1

67 36 10 102                                        28.26   Z0

68 49 10 102                                        42.39   Z2

69 49 10 102                                        42.39   Z2

70 55 10 102                                        48.91   Z3

71 63 10 102                                        57.60   Z4

72 63 10 102                                        57.60   Z4

73 37 10 102                                        29.35   Z0

74 55 10 102                                        48.91   Z3

75 56 10 102                                        50.00   Z3

Unidades críticas e classes do zoneamento ambiental

UNIDADES CRÍTICAS DE 
DETERIORAÇÃO            

(Y%)

SOMATÓRIO DOS VALORES DOS PARÂMETROS                                            
(valores de x)
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               QUADRO - 4: 

CLASSES 
AMBIENTAIS         

HEXÁGONOS Z0 - APP                               

Z1 - APP

∑ Encontrados
∑ Mínimos                          

(10 parâmetros)

∑ Máximos                                                       

(10 parâmetros)

Z2 - ACP                               

Z3 - ACP                              

Z4 - AR                                  

Z5 - AUO

76 56 10 102                                        50.00   Z3

77 66 10 102                                        60.87   Z4

78 66 10 102                                        60.87   Z4

79 58 10 102                                        52.17   Z3
80 35 10 102                                        35.00   Z0

81 37 10 102                                        29.35   Z0

82 37 10 102                                        29.35   Z0

83 56 10 102                                        50.00   Z3

84 66 10 102                                        60.87   Z5

85 63 10 102                                        57.60   Z5

86 37 10 102                                        29.35   Z0

87 53 10 102                                        53.00   Z3

88 56 10 102                                        50.00   Z3

89 64 10 102                                        58.69   Z5

90 69 10 102                                        64.13   Z5

91 67 10 102                                        61.95   Z4

92 49 10 102                                        42.39   Z2

93 44 10 102                                        44.00   Z2

94 56 10 102                                        50.00   Z3

95 56 10 102                                        50.00   Z3

96 63 10 102                                        57.60   Z5

97 62 10 102                                        56.52   Z5

98 63 10 102                                        57.60   Z5

99 63 10 102                                        57.60   Z5

100 63 10 102                                        55.43   Z5
101 62 10 102                                        56.52   Z4

102 61 10 102                                        55.43   Z3

103 49 10 102                                        42.39   Z5

UNIDADES CRÍTICAS DE 
DETERIORAÇÃO             

(Y%)

SOMATÓRIO DOS VALORES DOS PARÂMETROS                                            
(valores de x)

Unidades críticas e classes do zoneamento ambiental
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ANEXO 3 

 

DECRETO LEI Nº ........ 

Cria a Área de Proteção Ambiental na região que abrange a Reserva Biológica da 

Barragem Saturnino de Brito, em Itaara – RS. 

A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribui-

ções que lhe confere o artigo 20 da Lei no 3.571, de 13 de abril de 1960 e tendo em 

vista o que dispõe os artigos 8o e 9o. da Lei no 6.902, de 27 de abril de 1981, e inci-

so VI do artigo 9o da Lei no 6.938, de 31 de agosto e 1981, e considerando a neces-

sidade de preservar e recuperar as áreas próximas a Barragem Saturnino de Brito 

para evitar seu assoreamento, fonte de umidade e local de lazer para uso futuro das 

populações da cidade de Itaara, São Martinho da Serra, Julio de Castilhos e Santa 

Maria; considerando a riqueza da flora e fauna nativas dos ecossistemas presentes 

nas nascentes e lago da Barragem; considerando a existência nesta região de fon-

tes de captação de água para o abastecimento público e a sua importância na recu-

peração e melhoramento da qualidade da água da Barragem Saturnino de Brito; 

considerando a importância para o Rio Grande do Sul dos estudos ecológicos, flo-

restais, botânicos e zoológicos, além das aulas de educação ambiental que poderão 

vir a ser desenvolvidas nesta região; considerando a determinação deste governo 

em ampliar as áreas de preservação do Rio Grande do Sul, com o intuito de preser-

var seu patrimônio ecológico e de seus recursos naturais e garantir a qualidade de 

vida da população circunvizinhas; considerando finalmente a conveniência e interes-

se de estabelecer uma ação coordenada integrada de pesquisa e educação entre as 

instituições que atuam nesta área; 

R E S O L V E; 

Art. 1o - Fica criada a ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DA RESERVA  

BIOLÓGICA DA BARRAGEM SATURNINO DE BRITO. Anexo 3 

Parágrafo Único: A delimitação da citada APA é definida pelos polígonos constantes 

no Anexo I do presente Projeto de Lei. 

Art. 2o - São objetivos da APA da Reserva Biológica da Barragem Saturnino de Bri-

to: 
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I - Garantir a preservação do ecossistema natural ainda existente na área, em espe-

cial as margens da Barragem e as áreas de preservação permanente (APP) locali-

zadas em torno da mesma;  

II - promover restauração das áreas alteradas por desmatamento, retirada de terra, 

cascalho, areia e argila ou por processamentos erosivos, plantio de essências exóti-

cas e estabelecimento de plantas invasoras, localizadas dentro dos limites das áreas 

de preservação previstas neste decreto. 

III - assegurar condições à realização de pesquisas integradas, interinstitucionais, de 

ecologia, levantamento e manejo de recursos naturais, com o Ministério do Meio 

Ambiente, Secretaria de Estado de Educação, Companhia Rio-grandense de Sane-

amento (CORSAN), Universidade Federal de Santa Maria - UFSM e outras institui-

ções interessadas; 

IV - garantir a proteção qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos na bacia e 

contribuir para a redução de assessoramento e poluição da Barragem Saturnino de 

Brito que abastece 63 % da população de Santa Maria em água potável; 

V - Disciplinar a ocupação da área de forma a garantir a preservação do meio ambi-

ente e preservação dos recursos naturais. 

Art. 3o. A supervisão da APA de que trata o art. 1o fica a cargo da............, em estrei-

ta articulação com o Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente, CORSAN e UFSM. 

Art. 4o - Fica criado o Conselho Supervisor da APA da Barragem Saturnino de Brito 

presidida pelo.................. e integrados pelos seguintes membros: 

I - um representante do IBAMA no RS; 

II - um representante da Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul; 

III - um representante da FEPAM; 

IV - um representante da Procuradoria Geral de Santa Maria - RS; 

V - um representante da CORSAN; 

IV - um representante da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM; 

VII - um representante do COREDE CENTRO. 

§ 1o - Conselho de que trata este artigo tem as seguintes atribuições: 
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a) coordenar as ações de implementação da APA criada por este Decreto; 

b) analisar e emitir parecer conclusivas sobre projetos de atividades consideradas 

restritas por este Decreto, por utilizarem ou afetarem os recursos naturais da APA ou 

por alterarem potencialmente as características destes, observado as proibições 

previstas; 

c) elaborar e fazer publicar, no primeiro trimestre de cada ano, relatório global    das 

atividades do Conselho Superior da APA realizadas no exercício anterior; 

d) elaborar proposta anual de orçamento para as atividades de preservação, restau-

ração, manejo e pesquisas, bem como as de educação ambiental, a serem realiza-

das na APA; 

e) aprovar projetos e atividades a serem implementados pelos Grupos Coordenado-

res, bem como os relatórios das atividades desenvolvidas. 

 

§ 2o - Das decisões do Conselho Supervisor da APA caberá recurso à ............, na 

forma a ser disposto pelo Regimento Interno do Conselho Supervisor. 

Art. 5o - O Conselho Supervisor da APA será instalado dentro de trinta dias contados 

da publicação deste Decreto, devendo elaborar e aprovar seu Regimento Interno 

nos trinta dias que se seguirem a sua instalação. 

Art. 6o - Fica criado o Grupo Coordenador de Manejo da APA da Barragem Saturni-

no de Brito, subordinado ao Conselho Supervisor da APA integrado por representan-

tes dos seguintes órgãos e entidades: 

I - Departamento de Florestas e áreas protegidas (DEFAP) da Secretaria do Meio 

Ambiente do Rio Grande do Sul; 

II - Secretaria do Meio Ambiente de Santa Maria - RS; 

III - Companhia Rio-grandense de Saneamento (CORSAN); 

IV - Grupo de Polícia Ambiental da Brigada Militar; 

V - Corpo de Bombeiro de Santa Maria - RS; 

VI - Secretaria de Viação e Obras de Santa Maria - RS; 

VII – Universidade Federal de Santa Maria – RS (UFSM). 

Parágrafo único - Para integrar o Grupo Coordenador que se refere este artigo, de-

verão indicar representantes os seguintes órgãos e entidades: 

I - ...................................; 
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II - ...................................; 

III - ..................................; 

IV - ..................................; 

V – Universidade Federal de Santa Maria – RS (UFSM). 

Art. 7o - Ao Grupo Coordenador de Manejo da APA da Barragem Saturnino de Brito 

compete: 

I - Implementar o Zoneamento Ambiental da APA; 

II - promover a restauração das áreas alteradas; 

III - promover a erradicação das plantas e animais invasores; 

IV - promover a reintrodução de plantas e animais nativos em processo de extinção 

ou extintos na área; 

V - promover a eliminação de cercas e outras barreiras à livre movimentação de a-

nimais; 

VI - fazer uso de fogo controlado no manejo e para fins de pesquisa; 

VII - promover a fiscalização e prevenção de incêndios; 

VIII - apresentar, anualmente, ao Conselho Supervisor da APA, um relatório das ati-

vidades desenvolvidas;  

IX - elaborar projetos anuais de trabalho. 

Art. 8o - Caberá ao Corpo de Bombeiros de Santa Maria – CBSM dar o apoio técnico 

necessário ao planejamento, treinamento e implementação de atividades de preven-

ção e combate aos incêndios e colaborar na supervisão do uso de fogo controlado, 

autorizado pelo Conselho Supervisor da APA. 

Art. 9o - Caberá ao ................ participar ativamente dos projetos de reintrodução de 

animais ameaçados de extinção e de restauração de áreas alteradas. 

Parágrafo único - Na restauração das áreas alteradas somente poderão ser utiliza-

dos plantas e animais nativos da região. 

Art. 10 - Fica criado o Grupo Coordenador de Pesquisa e Educação Ambiental da 

APA da Barragem Saturnino de Brito, subordinado ao Conselho Supervisor da APA 

e integrado por representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

I - ..........................................; 

II - .........................................; 

III - ........................................; 
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IV - ........................................; 

V - .........................................; 

VI - ........................................; 

VII -......................................... 

Parágrafo único - Para integrar o Grupo Coordenador a que se refere este artigo  

seram convidados a indicar representantes os seguintes órgãos e entidades: 

- I - .........................................;  

- II - .........................................; 

- III - .......................................; 

- IV – Universidade Federal de Santa Maria – RS (UFSM). 

Art. 11 - Ao Grupo Coordenador de Pesquisa e Educação Ambiental da APA da Bar-

ragem Saturnino de Brito compete: 

I - Planejar, orientar, apoiar, incentivar e integrar e gerenciar programas e projetos 

de pesquisa e educação ambiental prioritário para o manejo da APA. 

II - propor ao Conselho Supervisor a adoção de normas e procedimento para a reali-

zação de pesquisas e visitação. 

III - facilitar a cooperação interinstitucional para pesquisa e educação ambiental na 

APA. 

IV - integrar o acervo e coleções botânicas, zoológicas e bibliográficas das institui-

ções interessadas; 

V - intermediar pedidos de financiamento de pesquisas e educação junto à fonte de 

financiamento; 

VI - Apresentar, anualmente, ao Conselho Supervisor da APA relatório das ativida-

des desenvolvidas e proposta de projetos a serem implementados em cada exercí-

cio; 

Art. 12 - O Conselho Supervisor da APA coordenará a elaboração de um zoneamen-

to ambiental mais detalhado e um plano de manejo da APA, que será realizado, no 

prazo de dois anos mediante convênio a ser celebrado entre o Estado do Rio Gran-

de do Sul, a Universidade de Santa Maria e a CORSAN, com a participação, ainda, 

da .................... e .......................... 
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Art. 13 - O Conselho Supervisor da APA apresentará, no prazo de noventa dias, a 

Governadora do Rio Grande do Sul, estudos propondo o elenco de atividades proi-

bidas. 

Art. 14 - É da competência privativa do Conselho Supervisor da APA, criada por este 

Decreto, a expedição de autorização para a realização das seguintes atividades: 

I - plantios experimentais de interesse para preservação e manejo; 

II - reintrodução de plantas e animais localmente extintos ou ameaçados de extinção; 

III - caça, pesca e coleta animal e vegetal de interesse para pesquisa e manejo; 

IV - realização de obras de interesse para a pesquisa, manejo e fiscalização; 

V - atividades de turismo e lazer. 

Art. 15 - São considerados usos compatíveis e merecedores de incentivos as seguin-

tes atividades: 

I - culturas perenes; 

II - construção de viveiros e produção de mudas; 

III - hortas biológicas ou orgânicas;  

IV - culturas de plantas nativas da região 

V - educação ambiental; 

VI - lazer e turismo; 

VII - recuperação de áreas alteradas, principalmente erodidas; 

VIII - restauração de matas; 

IX - pesquisa agrícola florestal e estudos de impacto ambiental; 

X - desenvolvimento de tecnologia não poluente. 

XI - pesquisa ambiental, florestal, botânica, zoológica, limnológica e de manejo do 

ecossistema e dos recursos naturais locais, inclusive educação ambiental; 

XII - restauração de matas perturbadas. 

Art. 16 - Ficam restritas e sujeitas à autorização do Conselho Supervisor da APA as 

seguintes atividades: 

I - expansão de parcelamentos e adensamento da área urbana; 

II - abertura de estradas e obras de terraplanagens e aterros; 

III - uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos, condicionados ao uso de Receituário 

Agronômico e ao acompanhamento da EMATER/RS; 

IV - uso de fogo na vegetação nativa e em culturas.  
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Art. 17 - O Conselho Supervisor da APA da Barragem Saturnino de Brito estabelece-

rá em seu Regimento Interno o procedimento a ser seguido para expedição das au-

torizações a serem concedidas aos interessados, conforme determina o artigo 20 e 

23 deste Decreto. 

§ 1o - É atribuição da Coordenação de Assuntos do Meio Ambiente do Rio Grande 

do Sul a fiscalização e observância dos dispositivos deste Decreto e das resoluções 

do Conselho Supervisor da APA, em estreita articulação com o IBAMA, CORSAN, 

UFSM, SEMA, Brigada Militar e Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Santa 

Maria – RS. 

Art. 18 - Aplicam-se aos infratores dos dispositivos deste Decreto as sanções previs-

tas no artigo 9º da Lei nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981 e nos art. 36 e 45 do De-

creto no 88.351, de 01 de junho de 1983. 

Art. 19 - Aplicam-se à APA os critérios de preservação estabelecidos pela Resolução 

CONAMA no 04/85, e as disposições do artigo 1º do Decreto nº. 107, de 06 de se-

tembro de 1961. 

Art. 20 - A Coordenação de Assuntos do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul fica 

autorizada a realizar convênios com outros órgãos para viabilizar a implementação 

deste Decreto, ouvindo-se o Conselho Superior da APA. 

Art. 21 - O Governo do Estado do Rio Grande do Sul destinará, em cada exercício, 

recursos orçamentários para financiamento de seus projetos que visem assegurar 

conhecimentos científicos básicos, necessários ao manejo do patrimônio ecológico, 

e dos recursos naturais existentes na APA da Barragem Saturnino de Brito, bem 

como de atividades voltadas a oferecer à população do Rio Grande do Sul a disposi-

ção e fruição da APA em consonância com seus objetivos de preservação ecológica. 

Art. 22 - As despesas com a implantação da APA, de que trata o presente Decreto, 

serão custeadas com recursos especialmente abertos ao Gabinete Civil do Gover-

nador. 

Art. 23 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-

posições em contrário. 

JUSTIFICATIVA 

A presença de árvores é fundamental para a manutenção do equilíbrio do ambiente. 

Magalhães e Crispim, 2003, abordam os vários aspectos positivos da presença de 
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árvores em ambientes urbanos: estabilização da temperatura, diminuição do consu-

mo de energia (menor uso de aparelhos de ar condicionado), absorção de gás car-

bônico, umidificação e purificação do ar, ambiente para a sobrevivência de membros 

da fauna (biodiversidade), diminuição do impacto das chuvas e as conseqüências 

das enxurradas, áreas de lazer (diminui o stress), promove locais para o convívio 

social (feiras, festas, shows), entre outros. Rezende e cols, 2000, salientam que a 

absorção de água pelo solo com cobertura florestal é 40 vezes maior do que em so-

los sem vegetação. 

Costa, 2003 salienta a importância de pequenos remanescentes florestais, que além 

de abrigar espécies vegetais e animais residentes próprias, podem compor, juntos, 

um grande e valioso arquipélago regional, facilitando o trânsito e a migração entre 

remanescentes maiores e mais afastados, aumentando as chances de persistência 

em longo prazo de várias espécies. Além disso, terá influência positiva na qualidade 

do ambiente da região, próxima a uma estação de tratamento de água, auxiliando na 

purificação do ar. 

Damschen e cols, 2006, demonstram que, quando interligados por corredores, áreas 

naturais possuem maior número de espécies nativas do que áreas isoladas e essa 

diferença aumentam com o tempo, além dos corredores não promoverem a instala-

ção de espécies exóticas. 

A criação dos corredores facilitará o trânsito de seres vivos entre os diferentes ambi-

entes, aumentando sua biodiversidade, e garantirá o fluxo de alunos e professores 

nas aulas de educação sócio-ambiental, possibilitando que o processo de conscien-

tização ecológica dos jovens seja mais efetivo, além da melhoria da qualidade de 

vida de toda a comunidade.  

Projeto de Lei adaptado por Cleonir Carpes Daltrozo e José Sales Mariano da Rocha 

a partir da Lei que criou a APA – do Corredor Ecológico Lago Paranoá/Centro de 

Ensino Médio Setor Leste (CEMSL)/ Parque de Uso Múltiplo da Asa Sul – Brasília – 

DF. 
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Figura 10 -  Mapa da APA a ser criada por Decreto Lei 
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ANEXO 4 

    FOTOS ILUSTRATIVAS DA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS DA DISSERTAÇÃO 

Vista parcial da montagem dos trabalhos 

 

 

                         Mesa digitalizadora com hexágonos usados como unidade ambiental de trabalho. 
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                 Aferição dos dados tabulados 

         
 

         
 
               Levantamento dos dados na mesa digitalizadora.             
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              Visualização da Micro Bacia Hidrográfica estudada 

              
 
 
               Digitação final dos dados da dissertação. 
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