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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a inserção de cursos d‟água em perímetro urbano objetivando sua 

perenização e a manutenção de serviços ambientais com reflexos na sustentabilidade e bem 

estar urbano focando como estudo de caso na analise critica da incorporação da paisagem 

periurbana do Córrego Jaó, em Frutal (MG). Apesar da água ser um recurso natural de suporte 

à vida e fator determinante da capacidade de desenvolvimento de uma comunidade, os cursos 

d‟água sempre foram tratados como empecilhos à urbanização, resultado de uma visão 

mercantilista e compartimentada que comanda o processo de inserção de novas áreas rurais 

nas cidades preocupando-se com a maximização do espaço comercializável. A governança 

existente, por sua vez, não é capaz de garantir um eficaz respeito ao meio ambiente, sendo 

constantemente contornada por outros interesses que tratam os cursos d‟água apenas como 

áreas legalmente protegidas. Com base em dados do estudo pelo Diagnóstico de Microbacias 

para a Sustentabilidade, realizado pela extinta Fundação HidroEx (MG) ; em informações 

prestadas por órgãos públicos e por profissionais envolvidos na urbanização da bacia; e em 

vistorias técnicas qualificadas na bacia do Córrego Jaó, oferece-se uma proposta sobre a 

urbanização de bacias hidrográficas periurbanas em cidades médias com a inclusão 

sustentável de cursos d‟água a partir da premissa da bacia hidrográfica como unidade básica 

de planejamento da urbanização e as vulnerabilidades ambientais como referências para 

maximizar sua proteção. Propõe-se que a Sustentabilidade seja promovida através da criação 

de parques urbanos lineares ao longo das áreas legalmente protegidas lindeiras aos cursos 

d‟água como forma de agregar em estoque de terras públicas passíveis de manejo sempre que 

necessário; criar espaços verdes públicos capazes de promover o bem estar da população 

agregando qualidade de vida; e ainda assumindo a função ambiental de corredores de fluxo 

gênico capazes de promover a estabilidade ecológica dos sistemas existentes, com 

manutenção de seus serviços ambientais. 

 

Palavras-chave: Inserção Urbana Sustentável, Serviços Ambientais, Bacia Hidrográfica, 

Vulnerabilidade Ambiental, Urbanização, Parque Linear Urbano, Espaço Verde Público, 

Sustentabilidade. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This paper debates the watercourses insertion in the urban perimeter aiming at its perpetuation 

and maintenance of environmental services wich reflects in sustainability and urban well-

being. It focuses on the critical analysis of the periurban landscape incorporation of Jaó 

Stream in Frutal (MG) as a case study. Although water is a support for life natural resource 

and decisive factor for the community development capacity, the watercourses have always 

been treated as urbanization obstacle, resulted in a compartmentalized and mercantilist vision 

that commands the new areas insertion process in the cities, spending attention for the 

marketable space maximization. Existing governance, on the other hand, is not able to 

guaranteeing an effective respect for the environment, being constantly circumvented by other 

interests that treat watercourses only as legally protected areas. Based on data from a study 

“Diagnostico de Microbacias para a Sustentabilidade” performed by the extinct HidroEx 

Foundation (MG); information provided by governmental organizations and professionals 

involved in the process of watershed urbanization; and qualified technical inspections on the 

Jaó Stream watershed, it offered a purpose about periurban watershed urbanization for 

medium size cities with watercourses sustainable insertion from the premise of that watershed 

considered as the basic planning unit of urbanization and environmental vulnerabilities 

considered as references to maximize their protection. It proposes that sustainability should be 

promoted by the creation of linear urban centers along legally protected areas bordered by 

watercourses as a form of aggregate public lands that may be managed in a stock when 

necessary; create public green spaces capable of promoting the well-being of the population 

by adding quality of life; and still assume the environmental function of gene flow corridors 

able to promote ecological stability of existing systems with maintenance of their 

environmental services. 

 

Keys Words: Sustainable Urban Insertion, Environmental Services, Watershed, 

Environmental Vulnerabilities, Urbanization, Linear Urban Centers, Public Green Space, 

Sustainability 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde que o homem deixou de ser nômade para fixar-se sempre próximo a uma fonte de 

água por necessidade biológica, suas aglomerações crescem transformando agrupamentos em 

vilas, vilas em cidades e algumas em metrópoles, se não em um percurso linear e determinista 

ao longo da história, ao menos um caminho possível de se percorrer. 

A paisagem, antropizada em função de abrigar o homem e seus interesses, tornou-se 

relegada em seu equilíbrio e persistência a um plano mais que secundário, passando as 

cidades a ser o foco principal, num urbanocentrismo dominante.   

 A sustentabilidade é discutida sempre do ponto de vista da urbe, partindo do 

planejamento que converge interesses políticos e de mercado, ocupando o espaço num conluio 

entre ambos, cuja finalidade é proporcionar o melhor arranjo aos interesses políticos e ainda 

agradar ao mercado em sua maximização pelo lucro. Assim, o uso do espaço é pela 

perspectiva da cidade, de sua perenização no ambiente, em atendimento às suas necessidades 

projetadas e não com foco na inserção no ambiente. 

A inversão do processo, viabilizando ocupações espaciais que priorizem a 

sustentabilidade agregará valor socioambiental ao espaço. A transição de rural para urbano, na 

forma como é feita atualmente, pode ser a raiz de muitos problemas das cidades. 

Este processo de transição rural-urbano se dá de diferentes maneiras, dependendo do 

tamanho territorial, espacial e demográfico da cidade; de seu desenvolvimento sócio político; 

da legislação que rege a ação, dentre outros motivos. 

Em grandes cidades ou metrópoles a tendência à cornubação, a dimensão e distribuição 

geográfica da periferia e as demandas sociais aliadas com ausência de fiscalização por parte 

de autoridades e interesses econômicos de mercado terminam por produzir ou acelerar 

ocupações clandestinas e alheias ao poder público, sem planejamento ou preocupações outras 

senão a simples ocupação do espaço e a maximização do lucro. Essas por sua vez, em terrenos 

desvalorizados ou rejeitados pelo mercado pelas mais diversas razões, passam a se 

constituírem em áreas de vulnerabilidade socioambiental.    

As cidades pequenas e médias, por sua vez, crescem em diferentes ritmos e escalas, sem 

que isso signifique maior acuidade ambiental. Enquanto as grandes cidades ocupam enormes 

áreas, muitas vezes medidas em microbacias, as pequenas e médias cidades crescem ao ritmo 

de unidades de loteamento. 
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Ainda que ocorra o licenciamento ou a autorização pública para a realização de 

empreendimentos, é apenas cumprido o que a legislação vigente exige, sendo que esta muitas 

vezes apenas disciplina os interesses de mercado. 

Seja nos âmbitos municipal, estadual ou federal, a legislação ambiental tem atualmente 

um caráter marcadamente fundiário em consonância com os ditames do mercado, garantindo 

o mínimo possível para a manutenção da hidrografia. 

Questões como a drenagem pluvial natural, manutenção da biodiversidade, perenização 

de fragmentos florestais, espaço verde livre, espaços públicos qualificados não são elencados 

em prioridades ou sequer preocupação legal quando analisados projetos de ampliação do 

perímetro urbano. 

Enquanto nas grandes cidades a intervenção urbana menos sustentável ocorre sobre 

áreas ambientais frágeis ou fragilizadas por ocupações desordenadas ou incipientes, numa 

transição de rural para urbano sem controle; nas cidades menores e menos densas em termos 

de população essa transição é clara e demarcada temporalmente, sendo possível seu 

acompanhamento e planejamento.   

A ausência de planejamento público em escala maior do que a unidade de 

empreendimento, sem a percepção da paisagem, produz uma transformação legalizada, mas 

nem sempre sustentável do ponto de vista da cidade ou mesmo da paisagem, culminando na 

maioria das vezes, em graves problemas socioambientais futuros, agravados pelo que se pode 

chamar de condensação da população pela diminuição do tamanho dos lotes com aumento 

significativo da densidade demográfica. 

A releitura da inserção da paisagem na urbe, com uma transformação calcada na 

sustentabilidade ambiental, poderá alterar as perspectivas atuais. 

  



17 
 

2 OBJETIVOS 

 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar e discutir a inserção sustentável de 

espaços rurais na paisagem urbana a partir da unidade de bacia hidrográfica, visando a 

perenização de corpos d‟água com manutenção de serviços ambientais que resultem em 

melhoria de vida urbana. Frutal foi escolhida por ser icônica em suas características, 

representando grande parte das cidades brasileiras pelo seu porte, sua crescente urbanização, 

sua economia e sua estrutura de poder público. A bacia do Córrego Jáo apresenta as principais 

características de um processo de transição rural-urbano, recebendo os primeiros 

parcelamentos de solo.  

Através da comparação entre a visão técnica atual, representada por empreendimentos 

legalmente aprovados para implantação na bacia hidrográfica do Córrego Jáo, em Frutal 

(MG), com uma proposta embasada em princípios técnicos que poderiam ter sido aplicados 

visando proporcionar uma inserção sustentável do curso d‟água em malha urbana através da 

minoração dos impactos ambientais negativos na paisagem natural e antrópica, ofereceu-se 

um modelo de ocupação da paisagem com propostas assertivas que aprimorem o olhar técnico 

sobre cursos d‟água nas cidades. 

Pretendeu-se ainda: 

Propor a concepção de inserção sustentável de paisagens rurais para cidades de médio e 

pequeno porte com preservação de seus recursos hídricos, ecossistemas existentes e 

manutenção de serviços ambientais. 

Propor a bacia hidrográfica como escala de planejamento urbano, com ênfase em 

minimização de impactos e analise de vulnerabilidades ambientais. 

Propor novas concepções para o licenciamento municipal de empreendimentos 

imobiliários e oferecer argumentos técnicos a órgãos ambientais deliberativos visando a 

sustentabilidade da paisagem. 

Propor uma visão sustentável e um novo olhar técnico sobre inclusão de áreas rurais em 

perímetro urbano a profissionais que atuem diretamente na temática, conscientizado sobre a 

importância de cursos d‟água no desenvolvimento de cidades e bem estar de populações. 

Propor distribuição de espaços verdes públicos em empreendimentos com finalidade de 

otimização de serviços ambientais e ganho no bem estar urbano. 

Subsidiar atores envolvidos em processos de urbanização da necessidade de preservação 

do recurso água.  
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3 JUSTIFICATIVA 

 

É característica das cidades brasileiras terem cursos d‟água inseridos na malha urbana 

como um mero acidente geográfico, um entrave à urbanização ou usando-os como dreno 

natural ou escoadouro de efluentes não tratados, independente da época na qual foram 

„urbanizados‟. São áreas muitas vezes sem vida, sem função ambiental ou social. Sua 

descaracterização ecológica transforma-lhes em empecilho em detrimento à importância que 

possuía quando elemento da paisagem rural (SILVA, 1998; VILLAÇA, 1999; PORTO-

GONÇALVES, 2006). 

A legislação ambiental tem encontrado dificuldade na proteção dos recursos naturais ao 

permitir uma desfiguração ambiental (VALENTE, 2012; BRANCALION ET AL, 2016), 

quando de sua inserção nas cidades, justificada muitas vezes como interesse público. O 

incremento na densidade populacional em novos empreendimentos, a verticalização do 

espaço, o desleixo com o verde público tornam-se regras na administração pública que 

pretende minimizar custos de manutenção com seu espaço urbano, vindo ao encontro do 

interesse do mercado na maximização da área loteável de um empreendimento. Esse descaso 

com recursos naturais e seus serviços ambientais reflete no bem estar sócio ambiental da 

cidade e sua própria capacidade de desenvolvimento (TUCCI, 1997 e 2008; LEFEBVRE, 

2000; ALVES, 2006; ROLNIK., 2009; LOPES E MENDONÇA, 2010; BRITO E SOUZA, 2015) 

 A preservação dos corpos d‟água como identidade ambiental, estrutura ecológica e de 

prestador de serviços ambientais é essencial para garantir uma qualidade de vida urbana mais 

elevada, em sintonia com o lúdico, o rural e a natureza. (ROLNIK, 2009; COSTA ET AL, 

2013; FERRARA, 2013) 

Os estudos relativos à inserção de áreas no perímetro urbano são realizados na maioria 

das vezes do ponto de vista urbanístico e em grandes cidades do país, normalmente onde se 

localizam os maiores centros de pesquisa, e quase sempre com o aspecto de reparação do 

dano causado por um planejamento compartimentado. (FRIEDRICH, 2007; CASTELNOU, 

2009; MENEGHETTI ET AL, 2009; TRAVASSOS E SHULT, 2013; CARDOSO ET AL, 2015).  

Tendo a premissa da inserção de paisagens rurais com sustentabilidade a partir de um 

planejamento que leve em conta as vulnerabilidades ambientais de bacias hidrográficas 

lindeiras ao perímetro urbano, esse estudo pretendeu dotar de argumentação capaz de 

conscientizar sugerindo novas diretrizes técnicas que, respeitando as características naturais, 

sociais e de urbanização das cidades, sejam capazes de produzir estruturas urbanas mais 

harmoniosas com seus recursos hídricos e ecossistemas a serem incorporados; com melhor 
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distribuição de espaços públicos, notadamente os verdes; proporcionando ambientes urbanos 

mais harmônicos capazes de promover uma inserção social, cultural e de lazer de seus 

habitantes e uma preservação ambiental aos seus recursos naturais.  

Representando 89,07% das cidades brasileiras (IBGE, 2015), as cidades com menos de 

50 mil habitantes podem ter uma concepção tal que possibilite não repetirem os erros de 

urbanização praticados até o presente (SANTOS, 2008; OSEKI E PELLEGRINO, 2004) 

procurando corresponder a uma cidade menos impactante ao meio, viabilizando seu 

crescimento e desenvolvimento com o menor custo possível de mitigação de impactos 

(LACERDA ET AL, 2005; MAGNOLI; 2006; LOPES, E MENDONÇA, 2010) 

Frutal torna-se icônica pela sua população e importância que os corpos d‟água têm para 

seu desenvolvimento devido à captação de água da cidade ser superficial, além de contar com 

um trabalho de pesquisa multidisciplinar desenvolvido pela Fundação UNESCO-HidroEx 

realizando o diagnóstico de duas das principais bacias hidrográficas do município, numa das 

quais se localiza o Córrego Jaó, objeto deste estudo (BRITO ET AL, 2011). 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 Água e História 

 

Não existe vida que prescinda de água. 

Ela está presente em todos os ciclos e processos antropocêntricos, podendo afirmar que 

as aglomerações humanas basearam-se em torno de uma fonte de água ou de um rio, com 

tamanha importância que era considerada um bem sagrado (FONSECA, 2004).   

Habitando beiras de rios e lagos, as populações matavam a sede, criavam animais, 

pescavam, manipulavam ferramentas, criavam processos civilizatórios e giravam a vida. 

Também, jogavam seus dejetos e rejeitos, contraiam doenças e encerravam ciclos (SILVA, 

1998). A água modificava o próprio curso da História.  

O controle dos recursos hídricos traduzido por meio do domínio da água, através do 

conhecimento de tecnologia de construções de armazenamento e transporte e manuseio e 

conhecimento da água saudável, significava poder. As grandes civilizações dependiam ou 

estavam próximas de rios, e sempre esta convivência resultou em conhecimento e tecnologia. 

Os sumérios, a 4.000 AC já tinham documentos falando de irrigação; os egípcios tratavam 

suas águas com sulfato de alumínio; em Nippur na Índia existiam galerias de esgotos 

construídos por volta de 3.750 a.C; por volta de 3200 a.C., no Vale do Indo existiam ruas e 

passagem com canais de esgoto. (SILVA, 1998). 

O Império Romano cercou Roma com aquedutos e fontes, a fim de manter sua 

população saciada e seus processos de produção ativos, tendo criado uma legislação sobre o 

tema que influenciou toda administração sobre o tema no mundo ocidental (FONSECA, 

2004) sendo que muitas obras se tornaram relíquias históricas, como pode ser observado na 

Figura 1.  
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Figura 1 – Foto das Ruínas de Aqueduto Romano em Barcelona 

 

Foto do autor, 2014 

 

A sobrepujança da Natureza pelo Homem, a partir da Idade Média, é calcada na 

ocidentalização da Ciência pela religião judaico cristã, dando um sentido apenas material à 

Natureza, visão potencializada pela Revolução Industrial, que tinha a água como fonte de 

energia para a máquina a vapor (WHITE, 2009). Durante a Idade Média, a água era a grande 

força motriz responsável pelo andamento da economia, iconicamente representado pelos 

moinhos; e avanço da civilização, na forma de meio de transporte para as grandes navegações 

(SILVA, 1998). 

Se White (2009) aponta a religião como antropocêntrica e incentivadora de um projeto 

agressivo e dominador da Natureza, ela tem Deus feito Humano como seu dogma sagrado, 

retirando da natureza seu papel de divindade. 

Atualmente, desprovida totalmente de seu sentido sagrado como divindade, a água 

tornou-se um bem de valor estratégico inestimável, determinante do processo civilizatório e 

marco de inserção econômica no panorama industrial. 

Podemos notar a correlação entre o domínio do recurso água e desenvolvimento 

econômico ao compararmos a África, que embora conte com 9% dos recursos hídricos da 

água potável do planeta, sofre um terço das catástrofes mundiais causadas pela água ou sua 

ausência, na forma de secas e inundações; com os Estados Unidos que utilizam cerca de 49 % 
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de sua água doce em irrigação e são o segundo produtor em hidroeletricidade do planeta com 

cerca de 10 a 12 % da produção mundial (NUNES, 2009). 

A Organização das Nações Unidas (ONU), na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 e na proclamação da Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 

1977, subscreveu o princípio de que “todos os povos... têm direito ao livre acesso a água 

potável em quantidades e de qualidade iguais às das suas necessidades básicas”. 

Essa necessidade básica é satisfeita, ainda segundo a ONU, com uma quantidade 

recomendada de 110 litros de água por pessoa por dia, e vem apontando reiteradamente a 

disparidade do consumo planetário por diferentes populações. 

 

Figura 2 - Gráfico de Consumo de água/habitante/dia/país 

 

Fonte: United Nations Development Program. 2006.  

 

Os recursos hídricos constituem um bem natural de caráter coletivo, renovável, porém 

limitado. Com cerca de 70, 8% da superfície do planeta recoberta por água, criou-se uma 

sensação de abundância, que não corresponde à realidade, de um recurso inesgotável 

(MACEDO, 2001). 

Contrario da antiguidade, atualmente tem água quem detém poder, usando-a como bem 

lhes provém em processos industriais, irrigação ou em demandas urbanas com desperdícios 

exorbitantes.  

 

4.2 Cidades e suas águas  
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As cidades brasileiras não têm tratado bem suas águas. 

A intensa urbanização pelo qual ainda passam as cidades do planeta, causada por fatores 

políticos e econômicos, justifica uma crescente preocupação com o ambiente urbano 

principalmente seus recursos hídricos, elo imprescindível a ser mantido entre o ambiente 

antrópico e a natureza. 

A urbanização acelerada que sofreu o país a partir da década de 50 agravou a percepção 

dos conflitos em torno do bem água. Segundo Porto-Gonçalves (2006), a mesma mudança 

que ocorreu no equilíbrio cidade campo também afetou significativamente a relação da 

sociedade com a natureza, principalmente a demanda do recurso água. 

 

Figura 3 - Gráfico da Curva populacional Urbana e Rural no país 

 

Fonte: Censo IBGE, 2015. 

 

Essa urbanização acelerada produziu uma concentração demográfica alta em reduzido 

espaço, criando grande competição por recursos naturais, principalmente solo e água, e 

destruindo a biodiversidade; num organismo em constante mudança que é o meio formado 

entre o ambiente natural e o socioeconômico urbano (TUCCI, 2008). 

As cidades surgiram da necessidade do Homem se proteger e auxiliar mutuamente em 

seu sustento através da convivência.  Na Idade Média o comércio foi o fator agregador, 

quando os burgos cresceram na proporção que ressurgia o comércio e na mesma medida que 

fenecia o feudalismo. A Revolução Industrial, através da atração da mão de obra antes 

camponesa para tocar os teares a vapor, foi a primeira catalisadora da urbanização 

(HUBERMAN, 1981). 

Segundo Tucci (2008), a intensidade da urbanização é a motivação econômica, que se 

dá em ciclos 
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A urbanização aumenta com o crescimento econômico, quando o perfil da 

renda se altera e o emprego se concentra mais nos serviços e na indústria do 

que na agricultura. 

 

A urbanização intensa ocorrida no Brasil na década de 50 foi resultado da 

industrialização forçada do pós-guerra, para a inserção na nova ordem mundial. As cidades 

cresceram com a mão de obra que saiu do campo e foi ocupar-se nas fábricas diversas que 

floresciam sem nenhuma organização, atingindo em 2010 a concentração de 84,4 % da 

população brasileira vivendo em cidades (IBGE, 2015). 

A velocidade do processo de urbanização brasileira foi superior à de muitos países mais 

desenvolvidos. Somente na segunda metade do século 20, a população urbana passou de 19 

milhões para 138 milhões, multiplicando-se 7,3 vezes, com uma taxa média anual de 

crescimento de 4,1%. (BRITO E SOUZA, 2005). 

Com crescimento acelerado e muitas vezes desordenado, as cidades avançaram sobre as 

áreas naturais sem planejamento ou algum tipo de controle, destruindo ambientes e 

ecossistemas, gerando periferias em descontrole e desprovidas de infraestruturas, sendo as 

águas urbanas e recursos hídricos um de seus maiores problemas. E esse processo foi continuo 

a partir do pós guerra, com industrialização planetária resultante do conflito, que criou a 

necessidade de novos mercados predominantemente urbanos para seus produtos. 

Esse processo de urbanização planetária tem o ano de 2008 como referência, quando 

cerca de 3,3 bilhões de seres humanos passaram a viver em áreas urbanas, segundo o UNFPA 

- Fundo de População das Nações Unidas, tendo a América Latina como maior expoente, com 

suas cidades eviscerando imensos problemas socioambientais (LOPEZ E MENDONÇA, 

2010). 

As cidades maiores têm ainda o agravante da ocupação de espaços vulneráveis 

ambientalmente serem os mais desordenadamente ocupados como, por exemplo, áreas de 

várzeas e terrenos declivosos. Estes são desinteressantes, do ponto de vista comercial 

capitalista, o que os tornam acessíveis aos despossuídos, numa ocupação que ocorre sem 

interferência do poder público e de uma forma desordenada, sem infraestrutura e serviços 

(FERRARA, 2013). 

Concomitante ao fluxo campo cidade, ainda ocorreram crises econômicas cíclicas, com 

surtos hiperinflacionários e recessivos, que fizeram agravaram os investimentos públicos 

minorando-os em áreas como habitações populares, empurrando os novos habitantes da 

cidade para a periferia e ilegalidade fundiária, ocupando as áreas marginalizadas, até mesmo 
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consideradas de fragilidade ambiental, quiçá de risco ambiental, muitas vezes relacionada a 

recursos hídricos (LOPEZ E MENDONÇA, 2010).  

As sucessivas crises, a ausência ou negligencia do poder publico aliado à demanda 

reprimida por espaço tem criado situação nova definida por Simon et al (2015) como peri 

urbano,  uma zona não tão definida entre o urbano e o rural, sem uma concepção definida de 

paisagem, com inicio de urbanização incipiente e espontânea e ainda entorno com uso 

agrícola. Origina-se nas condições de crescimento rápido e desordenado, ausência de 

planejamento e reestruturação econômica com forte impacto de políticas locais.  

A interface periurbano é caracterizada por fortes influências urbanas, fácil acesso a 

mercados, serviços e outros insumos, oferta de trabalho, mas relativa falta de terra, e os riscos 

de poluição e crescimento urbano. Pode ser dividida em duas zonas: 

• uma zona de impacto direto - que experimenta os impactos imediatos da 

demanda de terra s de para crescimento urbano, a poluição e similares;  

• uma zona de influencia mais ampla relacionada com o mercado - reconhecível 

em termos de manuseamento de produtos agrícolas e de recursos naturais. 

Normalmente esta zona Peri urbana está associada a áreas delicadas ambientalmente, 

que depois de consolidadas podem vir a se tornar áreas de vulnerabilidade socioambiental, 

definida como  

 ...a coexistência ou sobreposição espacial entre grupos populacionais muito 

pobres e com alta privação (vulnerabilidade social) e áreas de risco ou 

degradação ambiental (vulnerabilidade ambiental) (ALVES, 2006). 

 

Não é por acaso que as áreas de risco e degradação ambiental também são, na maioria 

das vezes, áreas de pobreza e privação social, podendo-se chegar a este status por ausência da 

atuação do poder público. 

As cidades brasileiras de médio e grande porte são as que apresentam problemas 

ambientais mais graves, quer no meio urbano, quer periurbano ou rural já próximo da malha 

urbana. Estas cidades apresentam, em sua grande maioria, tendência a urbanização 

fragmentada e dispersa, produzindo uma maior ocupação de território com baixa densidade 

demográfica, uma dispersão espacial por serviços públicos, infraestruturas e demanda maior 

por recursos naturais (LACERDA ET AL, 2005) 

Por outro lado, as cidades menores, cujo ritmo de crescimento é mais lento, podem ter 

um processo de urbanização distinto, mais planejado ou minimamente controlado, submetido 

à legislação vigente, que em tese, deveria impedir o florescimento de uma periferia 
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descontrolada.  Com isso será possível garantir o desenvolvimento mais sustentável, com 

melhor qualidade de vida. 

O Brasil possui 5.570 municípios em 27 estados brasileiros, com Minas Gerais 

respondendo por 15,5 % do total, com 853 municípios (IBGE, 2015). Do total de municípios 

brasileiros, temos 89,07% com menos de 50 mil habitantes (IBGE, 2015). 

 

Figura 4 - Gráfico da Porcentagem das cidades brasileiras por população 

 

Fonte: IBGE, 2015. 

 

O IBGE (2015) aponta numa projeção da população brasileira que deveremos atingir 

próximo a 230 milhões de brasileiros em 2035 vivendo com taxa de urbanização, que é a 

percentagem da população da área urbana em relação à população total, ligeiramente acima da 

atual, da ordem de 84,36%. 

Confirmada a tendência esperada pelo IBGE (2015) de crescimento da população, 

urbanização ainda crescente e aglomeração em áreas urbanas, não será difícil prever a 

conurbação de grandes áreas pelo país, agravando os problemas socioambientais urbanos, 

principalmente da ausência ou negligência do poder público. 

 

4.3 Impactos Ambientais da Urbanização 

 

A urbanização provoca impactos ambientais nos recursos hídricos, podendo ser 

relacionados como principais o aumento das vazões máximas devido ao aumento da 

capacidade de escoamento através de condutos e canais e a impermeabilização da área de 

contribuição; aumento da produção de sedimentos causados pela desproteção das superfícies e 

produção de resíduos sólidos urbanos; contaminação de lençol freático por depósitos de 
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resíduos sólidos, regulares ou não; e a deterioração da qualidade da água, devido a lavagem de 

ruas, carreamento de materiais sólidos e ligações clandestinas de esgoto nas águas pluviais, 

segundo Tucci (1997).  

Quando tratada da ótica da preservação de recursos hídricos, a urbanização tem se 

mostrado impactante em si mesma, capaz de alterar profundamente um ambiente natural.  

Altera, em analise de uma mesma área, a vazão, escoamento superficial e concentração do 

volume ao longo do tempo, como pode ser apreciado no gráfico a seguir. 

Aumenta também a velocidade da água e o carreamento da produção de sedimentos e 

dos resíduos sólidos, sem coleta apropriada, que escoam para a drenagem natural. Estes 

sólidos não coletados funcionam como obstáculos físicos, reduzindo a capacidade de 

escoamento e aumentando a poluição também devido à lavagem das impurezas das ruas 

(TUCCI, 2009). 

Podemos diferenciar as águas urbanas em sistema de abastecimento de água e esgotos 

sanitários; a drenagem urbana e as inundações ribeirinhas; e a gestão dos sólidos totais, 

objetivando a saúde publica e conservação ambiental (TUCCI, 2008). Do ponto de vista de 

preservação de recursos hídricos as águas urbanas podem ocasionar: 

 Escassez, quando de uso desenfreado de córregos ou nascentes na ausência de 

um sistema de abastecimento planejado;  

 Erosão e desagregação física de corpos d‟água, quando ocasionados por 

drenagens urbanas inexistentes ou mal planejadas;  

 Inundações provocadas pela impermeabilização das bacias hidrográficas; 

 Contaminação de recursos hídricos por carreação de sólidos ou poluição 

difusa. 

A própria malha urbana, com sua estrutura viária e de organização, pode contribuir para 

a deterioração dos recursos hídricos nas cidades. Estruturas de estradas, obras, construções de 

contenções, erosões de encostas, ausência de vegetação ciliar, ocupação de áreas ribeirinhas 

são alguns exemplos de como as artérias de uma cidade podem ser degradadas, impactando 

negativamente a qualidade das águas em ambiente urbano. 

Para agravar, a gestão publica tem entendido que o processo de combate a enchentes 

deve ser realizado através de canalizações, que apenas transferem de um ponto a outro as 

enchentes, acelerando a velocidade dos rios e criando novos problemas a jusante. 
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Figura 5 – Típica evolução da drenagem de uma bacia hidrográfica. 

 

Fonte: UFMG, 2008. Adaptado de Vargas et al, 2008. 

 

Analisando uma bacia hipotética vemos que no estágio 1 da Figura 1, a urbanização está 

em seu estágio inicial, produzindo inundações pontuais e determinadas. No estágio 2 a 

urbanização avança a montante, provocando inundações em mais pontos e, com canalização 

parcial, transferência de áreas de inundação a jusante. No estágio 3 nota-se o avanço da 

urbanização e a continuação do processo de canalização implicando em maiores vazões 

iniciais de escoamento seguida de queda da capacidade de drenagem da bacia, com 

inundações maiores a jusante (VARGAS ET AL, 2008). 

Nos dias de hoje, além do impacto negativo causado pela urbanização nos recursos 

hídricos existentes, além da gestão ser apenas paliativa aos problemas ambientais, temos o 

agravante da crise hídrica cuja solução deve aproveitar todos os recursos disponíveis. Por este 

motivo, começa-se a prestar a tenção nos corpos de água poluídos, canalizados, escondidos 

sob a malha urbana, a pretexto de desenvolvimento a qualquer custo. 

Embora a maioria das principais estradas rurais se localize nos divisores de água, 

segundo Tucci (2009) o desenvolvimento urbano é um processo geográfico e tende a ocorrer 

de jusante a montante nas bacias. Aponta ainda, que o suprimento de água é obtida a 
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montante, em bacias vizinhas ou da água subterrânea. Assim, num processo natural, a 

captação se dá a montante, para onde flui a urbanização, sempre comprometendo as captações 

e poluindo a jusante, com esgotos lançados, comprometendo a bacia. 

Outro agravamento em termos de abastecimento urbano é a competição com a água de 

irrigação, ainda necessária em áreas agrícolas, paisagens naturais nas franjas das cidades, cujo 

retorno ao lençol muitas vezes carreia poluentes.   

Assim, a malha urbana cria uma espiral continua de degradação, ampliando sempre sua 

área de atuação à medida que a cidade avança sobre o campo. 

 

Figura 6 – Ciclo da contaminação urbana 

 

 Fonte: Tucci, 2009. 

 

A sensível diminuição da cobertura vegetal é um dos impactos mais visíveis na 

ocupação urbana de uma paisagem rural, atingindo diretamente a qualidade das águas, através 

do aumento da toxidade, reduzindo o nível dos rios e sua vazão devido a assoreamento e 

elevando a turbidez, com consequências diretas no aumento do custo de tratamento de água 

que deverá servir a essa mesma população urbana. (COSTA ET AL, 2013). Essa diminuição é 

mais sensível nas matas ciliares, com funções biológicas especificas e imprescindíveis, que 

sofrem com a ocupação urbana e dilapidação de seu patrimônio genético, fruto de um modelo 

urbanístico predatório motivado por interesses privados que tendem a não respeitar a gestão 

pública, as diretrizes do município e até normas e legislação de loteamentos. (ROLNIK, 

2009). 
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4.4 Frutal e o Diagnóstico de Bacias 

 

Frutal é emblemática da realidade brasileira das cidades de porte médio.  

Segundo o IBGE (2015) em dados de 2011, 70,33% dos municípios brasileiros reúne 

até 20 mil habitantes e cerca de 19 % da população brasileira encontram-se em cidades com 

até 50 mil habitantes.  

Localizada no Triângulo mineiro, no baixo vale do Rio Grande, é uma cidade com 

temperatura média de 25,2° C com máximas em torno de 31º C (CÂMARA FRUTAL, 2013). 

Segundo o IBGE, Frutal tem uma população atual de 56.720 habitantes localizado no 

sudoeste de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro a 620 km de Belo Horizonte, 

estrategicamente servida pelas rodovias BR-153 e BR 364, lindeira ao Rio Grande, próxima à 

confluência com o Rio Paranaíba.  

 

Figura 7 – Localização de Frutal 

 

Fonte: IBGE, 2015 

 

Possui diversos corpos d‟água contribuintes do Rio Grande, podendo ser considerada 

uma região rica em recursos hídricos de qualidade, estando em ponto geopolítico estratégico 

pelo cruzamento das rodovias existentes na região e por ser banhada pelo Rio Grande, 

represado para produção de energia elétrica em suas divisas (CÂMARA FRUTAL, 2013).  
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Com uma economia majoritariamente agrícola, possui cerca de 2.201 propriedades 

rurais, sendo que 78% destas propriedades possuem área inferior a quatro módulos fiscais, 

numa região onde o módulo possui 30 hectares. Tem predominância atual na produção de 

cana de açúcar, possuindo destaques ainda os cultivos de abacaxi, soja milho e laranja. A 

pecuária, ainda presente, foi desbravadora agrícola da região (CARDOSO, 2008). 

A vegetação local é classificada como bioma Cerrado, com áreas de transição para Mata 

Semi Decidual, considerada Mata Atlântica (CÂMARA FRUTAL, 2013), encontrando-se 

abundantemente o Cerradão (Savana Florestada) mais abundante próximo ao Rio Grande e o 

Cerrado stricto sensu (savana) mais ao norte do município (BRITO ET AL, 2011).  

 

Figura 8 – Foto panorâmica do Cerrado stricto sensu. 

 

Foto do autor, 2013. 

 

O solo predominante é o latossolo, característico do cerrado, ácido com alta taxa de 

alumínio e baixa fertilidade. A matriz de areia e a boa profundidade caracteriza-o como de 

alta erodibilidade, mais significativa em áreas mais declivosas, embora não ultrapasse aos 7%. 

(CARDOSO, 2008). 

Estas características aliada a uma agricultura com tendência à monocultura produz 

paisagens com forte presença de erosão, seja laminar sejam ravinas e voçorocas. Essa 

agricultura hoje se moderniza com a cana de açúcar, que embora tenha tendências predatórias 

ao ambiente, possui uma conservação e manejo de solo melhor que a pecuária extensiva 

(CARDOSO, 2008). 

O abastecimento de água da cidade de Frutal é oriundo do Ribeirão Frutal, que serve 

não apenas para a captação da COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais) 

(CÂMARA FRUTAL, 2013), empresa responsável pela captação, tratamento e distribuição na 

área urbana; mas também a todos os proprietários rurais a montante e a jusante da cidade até a 

foz do corpo d‟água no Rio Grande, para uso humano ou de produção agrícola (EMATER E 

CENEP, 2004).  
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Isso torna o Ribeirão Frutal e sua área de contribuição como estratégicos direta ou 

indiretamente para toda a população urbana ou rural do município, que seria afetada por 

quaisquer desequilíbrios ambientais, estruturais ou sociais que ocorram na microbacia 

(CARDOSO, 2008). 

Essa Importância estratégica do Ribeirão Frutal originou o projeto de pesquisa 

intitulado "Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade", referente ao Termo de 

Cooperação Técnica nº 17.049/2011, firmado entre SECTES, UNESCO HIDROEX, 

FAPEMIG e FAUF (processo TCT 17049/11), iniciado em 07/12/2011 e encerrado em 

06/12/2014. O diagnóstico em questão é parte de um programa de maior abrangência 

denominado Programa Água pra Toda Vida, da UNESCO-HidroEx, que pretende através da 

preservação do Ribeirão Frutal a restauração do equilíbrio entre o desenvolvimento e a 

melhoria na qualidade de vida da população do município de Frutal e a conservação dos 

recursos naturais hídricos da região, proporcionando conhecimento que possa ser replicado 

por toda Minas Gerais. Foram desenvolvidos vários trabalhos, dentre eles, com relevância 

para o tema desenvolvido, temos drenagem e manejo de águas urbanas, vegetação residual no 

município, qualidade e tipificação da vegetação, uso e adequação do solo e qualidade de água 

do Ribeirão Frutal. Estes trabalhos aguardam publicação de seus resultados. 

Seus dados possibilitaram conclusões acerca da atual situação das bacias em estudo, 

sendo relevante a situação da vegetação nativa, que depauperou-se em quantidade e 

conservação nos últimos 15 anos, através de seleção antrópica negativa e abertura de novas 

áreas agrícolas, estimando perdas que variam entre 15 a 40% da cobertura vegetal original. 

Restando menos de 10% da área total, as matas ciliares correspondem a aproximadamente 

52% da vegetação residual (BRITO ET AL, 2011). 

As Áreas de Preservação Permanente existentes nas bacias estudadas somam um total 

de 355,90 ha nas faixas marginais de cursos d‟água, que são ocupadas por 200,22 ha de 

vegetação nativa, 97,25 de cultivo e 58,43 não agricultáveis. Devido à transição de culturas na 

maioria das propriedades, de bovinicultura para cana de açúcar, as propriedades apresentam 

alto grau de degradação ambiental, com solo impactado em função das estradas mal alocadas 

e sem conservação e de manejo agropecuário antiquado, inadequado e impertinente. Em todas 

as propriedades, o solo já perdeu o horizonte A, tem alto índice de compactação e baixos 

níveis de matéria orgânica, com alto índice de erosão laminar, chegando a apresentar ravinas e 

voçorocas (BRITO ET AL, 2011). 

A cidade de Frutal conta em sua malha urbana com um baixo índice de áreas verde, 

chegando a uma relação de 4,95 m² de área verde por habitante, contra os 15 m² recomendado 
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pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU, 1996) chegando a atingir 2,38 m² 

de área verde por habitante para a área verde efetiva, ou seja, aquela realmente utilizada para 

a finalidade de verde urbano. A arborização de ruas existente apresenta um baixo índice de 

ocupação, contando com 68 % dos lotes urbanos com algum tipo de arborização em um índice 

de uma árvore por lote, independente do tamanho do mesmo; e um altíssimo índice de 

dominância de espécies, tendo o Oiti (Licanea tomentosa) e predominante em 54% dos 

indivíduos plantados na cidade (BRITO ET AL, 2011). 

A análise das águas urbanas concluiu que existe degradação das águas dos corpos 

d‟água que cortam a malha urbana devido a carga de poluentes, causando impactos que 

ocasionam a perda da biodiversidade, a perda da qualidade da água que inviabiliza seu uso 

para fins agrícolas a jusante da cidade, além do risco à saúde da população. O trabalho de 

Manejo das águas urbanas, dentro do Diagnóstico concluiu da necessidade de intervenções 

urbanas que são necessárias novas intervenções urbanas para corrigir o modelo até hoje 

empregado, onde os córregos são tratados como meros elementos de drenagem. Canalização, 

ausência de mata ciliar ou vegetação significativa, poluição difusa e mesmo pontual e 

ocupação de várzeas foram práticas que devem ser alteradas pela gestão publica (BRITO ET 

AL, 2011). 

 

4.5 Paisagem e bacia hidrográfica  

 

Santos (1988) conceitua paisagem como sendo tudo aquilo que se vê. 

Podemos, portanto afirmar, que a paisagem pode ser tanto mais próxima do ambiente 

natural, admitindo que não exista mais locais intocados e sem presença do Homem, quanto 

cultural e construída em processos antropocêntricos, dentro os quais podem ser classificadas 

as cidades.  

As paisagens se transformam inevitavelmente, por processos naturais ou ação antrópica, 

alterando os ecossistemas nela inserida. A forma como os elementos de uma paisagem - lagos, 

relevo, rios, cidades, etc., são utilizados refletem a cultura de seus habitantes (OSEKI E 

PELLEGRINO, 2004). 

A Natureza é estudada e analisada segundo as origens e objetivos de cada área do 

conhecimento. Assim, enquanto para a visão biológica ela encerra inter-relações, seres e 

processos, para uma visão mais antropocêntrica pode significar tão somente relações 

econômicas e usos. Para Lima (2013), para que se faça uma análise da sociedade, deve se 
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levar em conta a influência dos elementos físicos e biológicos que compõem a natureza 

através de sua apropriação inserida no seu sistema econômico.  

Assim, compreender a paisagem é conhecer seus elementos e processos históricos, 

numa constante inter-relação Homem-Ambiente na construção da sociedade com a natureza. 

Para o estudo cientifico da paisagem, convencionou-se sua fragmentação em áreas 

menores, variando segundo a escala necessária para sua realização. Para este estudo de 

inserção da malha urbana na paisagem, usaremos o dimensionamento dado pela bacia 

hidrográfica como unidade hidrológica. 

Bacia hidrográfica é a área definida topograficamente, drenada por um curso d‟água ou 

um sistema conectado de cursos d‟água, de modo que toda a vazão efluente seja descarregada 

através de uma saída simples (BARBOSA JR, 2015). 

O estudo de sua estrutura, forma e disposição de elementos na paisagem pode 

proporciona indicação de sua qualidade ambiental e possível ocupação antrópica. Podem ser 

consideradas urbanas ou rurais, dependendo de sua ocupação antrópica e uso e ocupação do 

solo.  

As bacias rurais apresentam cultivo ou pastagens em sua área de recobrimento, com 

solos caracteristicamente permeáveis e as precipitações pluviais alimentando o lençol freático, 

podendo apresentar alterações na qualidade de suas águas ocasionadas por poluição agrícola, 

normalmente caracterizada como difusa. Seus corpos d‟água são identificáveis e visíveis, com 

ou sem a presença de vegetação ciliar ou lindeira (BARBOSA JR, 2015). 

Bacias urbanas estão inseridas na malha urbana de uma cidade, constituída por divisões 

determinadas, planejadas ou não, com solos impermeáveis e acentuada runoff ou deflúvio 

pluvial direto. Muitas vezes sua drenagem natural é determinada apenas pela localização do 

talvegue na topografia, sem nenhuma referencia visual a existência de corpos d‟água. 

Apresentam poluição de diferentes fontes, difusas ou pontuais. 

Porém, tanto a urbana quanto rural possuem seus limites físicos em seus divisores de 

águas, ou seja, sua cota mais alta, que a define, separando da bacia hidrográfica subsequente. 

O grande diferencial, que alterará as características de cada bacia e consequentemente o 

comportamento das precipitações nas mesmas, será a impermeabilização de suas áreas 

contribuintes ou encostas, produzindo hidrogramas distintos para cada caso, como visto na 

Figura 9. 
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Figura 9 - Hidrogramas de áreas urbanizadas e não urbanizadas. 

 

Fonte: UFMG, 2008. Adaptado de Vargas et al, 2008. 

 

Essa impermeabilização do solo proporciona principalmente um escoamento mais 

rápido e uma maior concentração do volume de chuvas precipitado (TUCCI, 1998), 

consideradas como alterações quantitativas da bacia. As alterações qualitativas significativas 

são apontadas na qualidade da água da bacia, causadas pela poluição produzida 

principalmente por esgotos domésticos, atividades industriais e carreamento de resíduos 

sólidos urbanos. O Ministério das Cidades (2006) aponta que a quantidade de material 

suspensa na drenagem pluvial é superior à do esgoto in natura, sendo esse volume mais 

significativo no inicio das enchentes. 

Considerando a urbanização como uma impermeabilização, podemos afirmar que uma 

bacia é capaz de suportar apenas 10% de impermeabilização em sua área sem alterar suas 

características, considerada impactada com 25% de cobertura impermeável e sem capacidade 

de suporte acima deste valor, como demonstrado em Gráfico da Figura 10. (Center for 

Watershed Protections, 2003), devendo ser minimizado todo e qualquer impacto possível. 
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Figura 10 – Gráfico da Capacidade de Suporte de uma bacia hidrográfica a partir da análise de 

impermeabilização de suas áreas contribuintes  

 

 

 Fonte: Adaptado de Center for Watershed Protections (CWP), 2003. 

 

A ocupação das bacias rurais pela malha urbana se faz muitas vezes de modo 

desordenado e sem a participação da gestão publica. Esta é caracterizada por interesses outros 

que não os ambientais, impactando desmesuradamente e desnecessariamente o ambiente, em 

função de interesses particulares com caráter econômico. 

 

4.6 Cerrado 

 

Segundo IBGE (2015), Frutal se encontra em uma área de ocorrência do Cerrado, bioma 

resultante de dois fatores determinantes, o clima com duas estações demarcadas chuvas e 

secas características; e gênese e fertilidade dos solos, ocorrendo normalmente em terrenos 

areníticos fortemente lixiviados e fortemente aluminizados (VELOSO ET AL, 1991).   

O Cerrado ocupa 22% do território nacional, sendo considerado um dos hotpost, ou 

seja, centros prioritários para a preservação da biodiversidade do planeta. Estima-se que cerca 

de 20% das espécies nativas e endêmicas já não ocorram em ares protegidas, sendo o segundo 

bioma brasileiro mais ameaçado e que mais sofreu com a ocupação antrópica, com crescente 

pressão por novas áreas agrícolas e demanda de madeira para carvoaria (MMA, 2015). 

Serra Filho et al (1974), assim descreveu o Cerrado em suas subdivisões florística, 

aceito até hoje:  

 

 Cerrado – Formação de fisionomia peculiar caracterizada por 
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apresentar indivíduos de porte atrofiado (que podem atingir 

aproximadamente 6 metros de altura) enfezados, de troncos retorcidos 

(tortuosos), cobertos por casca espessa e fendilhada, de esgalhamento baixo 

e copas assimétricas, folhas na maioria de grandes e grossas, algumas 

coriáceas, de caules e ramos encortiçados, com ausência de acúleos e 

espinhos, bem como de epífitas e lianas. De um modo geral apresentam-se 

três estratos: estrato superior, constituído por árvores esparsas de pequeno 

porte (4 a 6 metros de altura); estrato intermediário, formado por arbustos de 

1 a 3 metros de altura e estrato inferior, constituído por gramíneas e arbustos, 

em geral até 50 cm de altura, pouco denso, deixando espaços intercalares 

onde o solo pode se apresentar pouco ou desprovido de revestimento. 

 Cerradão – Formação vegetal constituída de três andares distintos: o 

primeiro apresenta espécies ombrófilas rasteiras ou de pequeno porte; o 

segundo, arbustos e pequenas formas arbóreas, constituindo sub bosque, e o 

terceiro não ultrapassando a altura de 5 a 6 metros de alturas, de troncos 

menos tortuosos, não ramificados desde a base com predominância de 

madeiras duras 

 Campo Cerrado – Campos com pequenas árvores e arbustos esparsos, 

disseminados num substrato graminóide. Vegetação constituída por uma 

flora mais alta arbóreo-arbustiva (até 3 metros) integrada por indivíduos 

bastante espaçados entre si, com porte geralmente atrofiado, distribuídos no 

estrato herbáceo, baixo, graminóide, onde frequentemente encontram-se o 

capim barba-de-bode e o capim gordura. 

 

Já o Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 2012) aponta que o termo Cerrado 

foi usado pelo Projeto RADAM pelo período de 1973 até 1986, adotando a partir de sua 

publicação o termo Savana como prioritário e Cerrado como regionalista, subdividindo-a em 

Savana florestada (Cerradão); Savana arborizada (Campo cerrado); Savana parque e Savana 

gramíneo lenhosa. No meio científico adotam-se ambas denominações. 

Para Coutinho (2006) o Cerrado 

 

.. não é um bioma único, mas um complexo de biomas, formado por um 

mosaico de comunidades pertencentes a um gradiente de formações 

ecologicamente relacionadas, que vai de campo limpo a cerradão. 

 

Veloso, Rangel e Lima (1991) produziu um corte esquemático do Cerrado, apresentado na 

Figura11. 
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Figura 11  – Perfil esquemático da Savana (Cerrado). 

 

Fonte: IBGE, 2012 adaptado de Veloso, Rangel e Lima (1991). 

 

Ribeiro e Walter (1998) propuseram uma classificação do bioma Cerrado que  permite 

separar as Veredas, as Matas de Galeria, as Matas Ciliares, os Campos Limpos e os Campos 

Sujos 

Ribeiro e Walter (2008) dividiram as formações florestais do Cerrado com 

predominância de espécies arbóreas, com a formação de dossel contínuo que acompanham a 

drenagem natural entre Mata Ciliar, que acompanha os rios de médio porte em que a 

vegetação não forma galerias; e Mata de Galeria, como a vegetação florestal que acompanha 

os rios de pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores 

fechados, as chamadas “galerias” sobre o curso d‟água. 

A fitofisionomia da mata verde de galeria sempre verde, são de maior porte e 

complexidade estrutural, estrato herbáceo ombrófilo, de troncos mais retilíneos e de maior 

diâmetro fauna de sombra, solos mesotróficos a eutróficos, mais argilosos e com maior 

retenção hídrica, tendo suas bordas em contato com Cerrados. Estas características levaram à 

procura de madeiras de uso mais nobre e terras mais férteis, agravando seu desflorestamento. 

(COUTINHO, 2006).  

A degradação ambiental, notadamente a ciliar, também é fruto do processo de 

colonização agrícola, por si ambientalmente predatório quer seja pelo antropocentrismo quer 

pela degradação implícita e seleção negativa do ambiente. Este processo de degradação do 

cerrado acentuou-se a partir de 1970, principalmente com a agropecuária, característica da 

região (SANTOS, 2010). 

As alterações da vegetação paisagem interferem nas propriedades do solo e da água dos 

rios e consequentemente, a presença ou não de vegetação pode influir no ciclo hidrológico e 

qualidade de um manancial, fundamental para a sustentabilidade do ambiente.   (RANZINI E 

LIMA, 2002). 
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As mesmas ações antrópicas que atingiram as matas galerias, também provocaram 

danos em outra fitofisionomia ciliar mais frágil ecologicamente, as Veredas. 

As veredas são, segundo Ferreira (2003), áreas brejosas de ocorrência no Cerrado, 

lindeiras aos corpos d‟água, em cuja composição fitopaisagística esteja, sempre, a presença de 

buritis (Mauritia vinifera e/ou M. flexuosa). Ribeiro e Walter (2008) consideram-na como um 

ecossistema que se desenvolve sobre condições específicas de umidade, ocorrendo 

naturalmente na cabeceira ou ao longo dos cursos, cuja característica principal é o lençol 

freático aflorante ou muito próximo da superfície.  

Pela delicada condição hídrica, das veredas depende o equilíbrio dos mananciais do 

cerrado, através expansão ou contração de sua área saturada resultado direto da precipitação 

pluvial e da capacidade de retenção e escoamento do solo (FERREIRA, 2008). 

Brandão et al (1991) atribui às veredas ainda uma função primordial no bioma, sendo 

responsável pela preservação da fauna do Cerrado, tanto terrestre quanto aquática, através das 

funções de maternidade e manutenção. Extremamente sensível às alterações do entorno, com 

pequena ou nenhuma capacidade auto regenerativa., mediante a degradações severas. As 

ações antrópicas aceleram ou estancam o processo de evolução natural, induzindo o sistema à 

degradação e finitude. 

Enquanto as matas de galeria confundem-se com as áreas protegidas pela legislação 

ambiental denominadas Áreas de Preservação Permanentes, as veredas não encontram na 

prática, a mesma proteção. Objeto de dúvida de identificação, aliado ao desinteresse em 

identificá-las, estas são tratadas como meras extensões das matas ciliares, quando muito. 

Drenada e objeto de seleção negativa, tem sua fauna e flora depauperada e sua área restringida 

ao longo de todo Cerrado.  

 

4.7 Proteção legal à vegetação 

 

Desde a década de 30 do século XX existe na legislação brasileira proteção aos 

mananciais, floretas e a áreas sensíveis ambientalmente, presentes no Decreto 24.643 de 10 de 

julho de 1934, Código das Águas e no Decreto n° 3.793, de 23 de janeiro de 1934, Código 

Florestal. Neste último é possível ler em seu artigo 4°: 

 

Serão consideradas florestas protectoras as que, por sua localização, 

servirem conjuncta ou separadamente para qualquer dos fins seguintes: 

a) conservar o regimen das aguas;  
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b) evitar a erosão das terras pela acção dos agentes naturaes; 

g) asilar especimens raros de fauna indigena. 

 

E ainda 

 

Art. 8º Consideram-se de conservação perenne, e são inalienaveis, salvo se o 

adquirente se obrigar, por si, seus herdeiros e successores, a mantel-as sob o 

regimen legal respectivo, as florestas protectoras... 

 

Determinando aos proprietários que  

 

Art. 22. É prohibido mesmo aos proprietários: 

g) cortar arvores em florestas protectoras ... mesmo em formação, sem 

licença previa da autoridade florestal competente,  

 

É possível perceber a preocupação com a vegetação ciliar existente com a criação das 

florestas protetoras, para garantir a perenidade e proteção de rios e lagos e áreas de risco 

ambiental. (SENADO FEDERAL, 2011). 

Em 1965, com objetivo de aprimorar a Lei de 1934, foi promulgada a Lei 4.771 de 15 

de setembro de 1965, o Código Florestal Brasileiro (VALENTE, 2012). Embora contestado, o 

antigo Código Florestal cumpria seu papel, com uma efetiva proteção às áreas ambientais 

mais sensíveis, notadamente as matas ciliares, agora chamadas de Áreas de Preservação 

Permanente. Interessante notar que o texto indicava a área como protegida, independente da 

vegetação nela existente, como apontado em sua definição no Artigo 1°, § 2°, II 

 

...área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2
o
 e 

3
o
 desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 

bem-estar das populações humanas. 

 

As Áreas de Preservação Permanente protegiam não apenas as áreas ciliares, mas toda 

área ambientalmente sensível ou de risco, independendo de sua localização geográfica ou 

disposição na paisagem, não levando em conta ainda o tamanho da propriedade na qual se 

localizava. 
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Em 2012 foi promulgado o Novo Código Florestal, Lei Federal 12.651 de 25 de maio de 

2012, que adicionou a questão fundiária no trato ambiental. Além de repetir as definições 

existentes no Código de 1965, cria a dependência da Área de Preservação Permanente ao 

tamanho da propriedade e não mais ao ambiente a ser protegido. 

Determina a proteção ciliar aos corpos d‟água, em seu artigo 4°: 

 

Art. 4
o
  Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 

urbanas, para os efeitos desta Lei: 

I - as faixas marginais de qualquer curso d‟água natural perene e 

intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, 

em largura mínima de 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d‟água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

 

E ainda protege veredas, no mesmo artigo: 

 

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 

brejoso e encharcado... 

 

As Áreas de Preservação Permanente foram reduzidas na paisagem, pois se antes eram 

contadas a partida do maior leito sazonal no Código de 65 amparado pela Resolução 

CONAMA 04/85, agora se iniciam no leito regular, assim definido no Novo Código: 

 

...leito regular: a calha por onde correm regularmente as águas do curso 

d‟água durante o ano 

 

Com a criação do conceito de “área rural consolidada”, definida em Lei como uma área 

desobrigada de recuperação ambiental, mesmo de Preservação Permanente, por ter sido 

ocupada antropicamente anteriormente a 2008, termina por diminuir efetivamente a proteção 

legal efetiva às áreas ciliares em imóveis menores de 4 módulos fiscais, contando assim em 

seu Artigo 61A : 

 

Art. 61-A.  Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, 

exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de 
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ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 

2008. 

§ 1
o
  Para os imóveis rurais com área de até 1 (um) módulo fiscal que 

possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao longo 

de cursos d‟água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas 

faixas marginais em 5 (cinco) metros, contados da borda da calha do leito 

regular, independentemente da largura do curso d´água 

§ 2
o
  Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de 

até 2 (dois) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de 

Preservação Permanente ao longo de cursos d‟água naturais, será obrigatória 

a recomposição das respectivas faixas marginais em 8 (oito) metros, 

contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura 

do curso d´água 

§ 3
o
  Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de 

até 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas de 

Preservação Permanente ao longo de cursos d‟água naturais, será obrigatória 

a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 (quinze) metros, 

contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura 

do curso d‟água.  

§ 5
o
  Nos casos de áreas rurais consolidadas em Áreas de Preservação 

Permanente no entorno de nascentes e olhos d‟água perenes, será admitida a 

manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo 

rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 (quinze) 

metros. 

 

Efetivamente, atrelou a proteção ciliar ao tamanho da propriedade, como se a Natureza 

identificasse divisões antrópicas na paisagem, e dela pudesse prescindir os corpos d‟água 

(BRANCALION ET AL, 2016). 

Ferreira (2008) já alertava para a fundamental importância da proteção dos mananciais e 

nascentes para a manutenção da qualidade e quantidade de um curso d‟água, essenciais ainda 

mais na preservação das veredas, dada sua fragilidade ambiental. Ainda assim, o Novo 

Código reduz a efetiva proteção de veredas segundo o tamanho da propriedade: 

 

§ 7
o
  Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a 

recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a 

partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de  
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I - 30 (trinta) metros, para imóveis rurais com área de até 4 (quatro) módulos 

fiscais;  

 

Minas Gerais em seu Código Florestal Mineiro, Lei nº 20.922 de 16 de outubro de 2013, 

retoma a concepção do Código de 1965, que aponta o solo hidromórfico como referencia, 

dando a seguinte redação ao artigo 9° : 

 

IX - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 

mínima de 50m (cinquenta metros), a partir do término da área de solo 

hidromórfico. 

 

Preserva a concepção de área consolidada e a recuperação com viés fundiário, apenas 

repetindo o que a Lei Federal determina, quando exigida a recomposição florestal. Entretanto, 

faz a ressalva para áreas de agricultura familiar, no artigo 16: 

 

§ 6º No caso de vereda ocupada por agricultor familiar, nos termos do art. 3º 

da Lei Federal nº 11.326, de 2006, fica garantida a continuidade das 

atividades econômicas relacionadas com as cadeias da sociobiodiversidade 

na área de recomposição a que se refere o inciso I do § 5º deste artigo, 

observadas as seguintes condições:   

 I - manutenção da função de corredor ecológico e refúgio úmido exercida 

pela vereda no bioma Cerrado e nos ecossistemas associados; 

 

Assim, subordina a proteção ambiental não apenas ao tamanho mas também ao modo de 

produção (BRANCALION ET AL, 2016). 

Da mesma forma, prevaleceu o viés fundiário na questão da obrigatoriedade da Reserva 

Legal. Conceito originado no Código de 34 tinha a função de prover de madeira e lenha não 

apenas a propriedade, mas os centros urbanos que surgiam. Com a devastação florestal 

provocada à época pela expansão da cafeicultura, que distanciava os produtos cada vez mais, 

obrigou-se a manutenção de estoque em todas as propriedades. A lei incentivava a conversão 

das matas nativas dede que pelo menos 25% de lenha fosse preservado ou replantado, não 

importando com quais espécies fosse feito (SENADO FEDERAL, 2011). 

Atualmente, toda propriedade ou posse deve ter uma reserva com cobertura florestal de 

no mínimo 20% a área de sua propriedade, objetivando assegurar o uso econômico de modo 

sustentável dos recursos naturais do imóvel; auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
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processos ecológicos e da biodiversidade; e abrigar a fauna silvestre e proteger a flora nativa 

(FIEMG, 2013), sendo admitidas Áreas de Preservação Permanente para computo da Reserva 

Legal. 

Assim como as Áreas de Preservação Permanente, a Reserva Legal também te restrições 

fundiárias em suas exigências.  

Todo imóvel rural que possuía até quatro módulos fiscais até 22 de julho de 2008, e que 

tenham remanescentes de vegetação nativa, mesmo que inferiores ao mínimo exigido de 20% 

constituirá sua Reserva Legal com a área ocupada com a vegetação nativa existente àquela 

data. 

Segundo o Novo Código Florestal, a natureza da Reserva Legal não se altera perante a 

urbanização da área, modificando apenas sua função que passa a ser de área verde de 

parcelamento de solo.  

 

Art. 19.  A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante 

lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da 

área de Reserva Legal,  

 

A Reserva Legal, quando implantada, passa ater um papel ecológico de destaque na 

paisagem. A quantidade de vegetação florestal necessária para adequar as propriedades rurais 

frente à legislação ambiental, na forma de Reserva Florestal, deve ser distribuída 

espacialmente na paisagem de forma a conectar os fragmentos existentes, formando os 

chamados corredores ecológicos, interligando principalmente fragmentos isolados com áreas 

ciliares, proporcionando acesso à água. 

Esses corredores, uma vez formados ou recuperados, estarão aptos para facilitar o 

transito de animais e sementes, favorecendo o crescimento das populações, as troca gênicas e 

a manutenção das espécies (MACEDO, 1993). São definidos na Lei Federal 9.885/00, que 

criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) como: 

 

...porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 

conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 

biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 

sobrevivência áreas com extensão maior do que aquelas das unidades 

individuais. 
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Mitigando a fragmentação dos ecossistemas, possibilita o deslocamento de animais; 

dispersão de sementes; aumento da cobertura vegetal com suas consequentes implicações no 

microambiente e a dispersão gênica, garantindo a não uniformização genética das espécies, 

tendendo a perenizar os fragmentos existentes, possibilitando-lhe uma maior diversidade no 

futuro (VIANA E PINHEIRO, 1998). 

Intrinsecamente ligado à fauna, prescinde de estudos de sua população, hábitos e 

deslocamentos, além de profunda análise da paisagem para que possa atingir os objetivos 

ambientais pretendidos, amenizando os impactos antrópicos gerados pela atividade econômica 

(M.M.A., 2014). 

O intuito é intervir na paisagem com uma ação antrópica positiva, ordenando 

espacialmente o território; adequando o passivo ambiental criando a integração entre as 

biocomunidades com valorização da sociobiodiversidade e práticas sustentáveis (ICMB, 

2014). 

 

4.8 Parcelamento de solo e licenciamento 

A inserção de áreas rurais na paisagem urbana é feita a partir do interesse da ordenação 

urbana, obedecendo a legislação pertinente a parcelamento de solos, regrados primeiramente 

pela Lei Federal 6.766 de 19 de dezembro de 1979. 

A diferenciação entre área rural e urbana é tributaria, com incidência de tributos 

diferenciados; de natureza e uso, próprias para a agricultura e pecuária e com produção 

agrícola ou não; e ainda de finalidade urbana, quando destinada a moradia, circulação, lazer e 

trabalho.  

A Lei nº 9.785, 29.1.99 deu a redação final ao artigo 3° da Lei 6.766/79, determinando 

que só seja admitido parcelamento de solo em áreas em zonas urbanas, de expansão urbana ou 

de urbanização específica, assim definida pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal. 

Ou seja, a inserção de áreas de paisagem rural na urbe depende do poder executivo ou 

legislativo municipal, ou mesmo ambos. 

Por parcelamento de solos a Lei 6.766/79 distinguiu a divisão da área em lotes, 

obrigatoriamente com abertura de ruas, e com porção dedicada a uso público, podendo 

afirmar que loteamentos criam, obrigatoriamente, espaços públicos. 

Uma área parcelada em lotes só é considerada urbanizada se possuir equipamentos 

urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, 

abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. 
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Dado o grau de investimento necessário, muitos parcelamentos são feitos à margem do poder 

público para fugir destas obrigações determinadas pela legislação, tornando-se irregulares. 

Para disciplinar o parcelamento de solo, o artigo 4° da Lei determinou que o lote 

mínimo deva possuir 125 metros quadrados, com 5 metros de frente mínima, sendo a 

distribuição no desenho urbano critério do Plano Diretor. 

Interessante ressaltar ainda que o artigo 4° determina uma faixa não edificável de 15 

metros ao longo das águas correntes e dormentes, o que resguarda e salvaguarda áreas ciliares 

de corpos d‟água em uma faixa mínima, em solo urbano. 

A legislação sobre o parcelamento urbano é de competência concorrente entre 

Federação e Estados, sendo responsáveis os Municípios quando assunto tratar de interesse 

local. Dentre os vários aspectos observados para a legalização de um empreendimento 

imobiliário de parcelamento de solos, por exigências de estados e municípios, o aspecto 

ambiental é apenas um deles, determinado através de licenciamento ambiental.  

Na esfera estadual Minas Gerais chama para si o licenciamento de loteamentos com 

mais de 25 hectares de área, segundo Deliberação Normativa COPAM nº 01/90  mediante 

licenciamento na COPAM – Conselho de Política Ambiental da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, órgão normativo, colegiado, consultivo 

e deliberativo. (SEMAD, 2015). 

A COPAM, através da Deliberação Normativa COPAM nº 58/2002 classificou o 

licenciamento segundo os instrumentos de análise necessários para sua apreciação técnica, 

proporcionando o enquadramento dos loteamentos em uma de 3 classes, cada uma 

subdividida em outras duas, sendo exigido um tipo de estudo ambiental para cada um segundo 

sua Densidade Populacional Bruta, expressa em habitantes por hectare da área do 

empreendimento; e a área total da gleba. 

Segundo o impacto gerado, poderá ser exigido para a analise do licenciamento um 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) com seu respectivo Relatório de Impacto no Meio 

Ambiente (RIMA); Relatório de Controle Ambiental (RCA); Relatório de Controle Ambiental 

simplificado (RCAS) ou ainda um Plano de Controle Ambiental (PCA). 

A condição inicial para o licenciamento pelo COPAM é a declaração da Prefeitura da 

legalidade da propositura frente à legislação do uso do solo, conformidade com Plano Diretor, 

normas ambientais ou Lei de parcelamento própria, se houver. 

Por sua vez, o município também legisla sobre o tema. 
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A Lei 5.977 de 30 de maio de 2012, que versa sobre parcelamento de solo urbano, após 

repetir os ditames da Lei Federal 6.766/79, aponta uma proteção a áreas verdes determinando 

em seu artigo 3° que: 

 

III – Área Verde – compreendem as praças, jardins públicos, parques 

urbanos, hortos florestais, áreas arborizadas de clubes esportivos e sociais, 

de chácaras urbanas e de condomínios e área de lazer, áreas estas previstas 

nos projetos de parcelamento e urbanização onde serão utilizados os mesmos 

recursos e usos do paisagístico para garantir o conforto ambiental e o 

equilíbrio do microclima, devendo ser mantida em 15% da área total do 

loteamento.(grifo nosso) 

 

Já, a mesma lei, em seu artigo 7° diz: 

 

Art. 7° - Os loteamentos deverão atender pelo menos os seguintes requisitos: 

I – Área verde projetado em no mínimo 7% da área total do loteamento. 

.(grifo nosso) 

IV – No caso da existência de Área de Preservação Permanente no 

loteamento, a soma desta área com a área verde não poderá ser inferior a 7% 

da área total do loteamento. 

V - Os loteamentos que confrontam com córregos, lagos ou ribeirões 

deverão dispor de sua área verde no mínimo parcialmente contigua à faixa 

de preservação dos córregos, cursos d‟águas e lagos; 

VI - A Área de Preservação será computada como área verde e no projeto 

será denominada de área verde; 

 

Dessa forma, percebemos que a legislação é ordenada para a inclusão de áreas na urbe, 

e não a proteção da paisagem, do ambiente ou dos recursos d‟água existentes em áreas objeto 

de parcelamento a serem inclusas no perímetro urbano. 

Em termos ambientais e urbanísticos, temos ainda que esta lei determinava em seu 

artigo 8° que a área mínima de um lote era de 250m², e em seu artigo 9° dizia que os lotes 

destinados a habitação popular poderiam ter no mínimo 160 m², passaram a ser escritos, 

segundo a Lei Municipal 6.006 de 13 de setembro de 2012 como: 

 

Art. 1° - O art. 8° da Lei 5.977 de 30 de maio de 2012, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 
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Art. 8° Os novos loteamentos deverão ter lotes de terrenos destinados para 

fins urbanos e terão áreas mínimas de 160,00m², com testadas mínimas de 

8,00 metros. 

 

Essa intensificação da densidade populacional interessa tanto ao interesse privado, que 

faz mais lotes em menor área, quanto ao interesse público, que para atender uma mesma 

população desprenderá de menos serviços públicos em função da menor área a ser coberta, 

ainda conseguindo viabilizar mais facilmente para seus eleitores o sonho da casa própria 

devido a um custo minimamente menor do lote, comparado ao preço que deveria ter caso 

tivesse uma área maior. 

O impacto ambiental desta intensificação de densidade populacional é maior comparado 

com um mesmo empreendimento com lotes maiores, causado por uma maior taxa de 

ocupação e impermeabilização, crescente a partir da explosão imobiliária ocorrida 

principalmente a partir da década de 60. Esta propiciou a perda de jardins nas residências, 

com crescente impermeabilização dos terrenos particulares, ficando o verde urbano restrito 

cada vez mais arborização de ruas e praças. (MILANO E DALCIN, 2000). 

O Estatuto das Cidades, ou Lei Federal nº 10.257 de 10 de julho de 2001, foi uma lei 

criada especificamente para aperfeiçoar e ordenar a ocupação urbana, que se tornava caótica, 

prevendo a regularização de um instrumento criado na Constituição de 1988, o Plano Diretor. 

Seu artigo 40 atrelava a aprovação do Plano Diretor mediante lei municipal, caracterizando-o 

como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, para dentre 

outras, reger a inclusão de novas áreas ao perímetro municipal. 

O Plano Diretor é de caráter público e deve ser revisto a cada dez anos como objeto de 

audiências publica, sendo obrigadas às cidades maiores de 20 mil habitantes. Visa orientar 

ações de desenvolvimento municipal, como instrumento estratégico de planejamento, devendo 

para isso atuar no âmbito público ou privado, articulando todos os atores sociais envolvidos. 

Deve ter como ambição a combinação das dimensões técnicas e políticas, afirmando-se que a 

atuação do município tem competência suplementar, com a União estabelecendo diretrizes e 

normas gerais da política urbana enquanto municípios legislarão supletivamente, 

estabelecendo a política urbana local (LACERDA ET AL, 2005). Ele engloba todo o território 

do município, conforme especificado no parágrafo 2 do artigo 40 do Estatuto que diz que o 

plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo. 

Entende-se que o município deva legislar em questões que, embora no meio rural, 

reflitam diretamente na cidade, sua conformação e desenho, tornando-se imprescindíveis para 



49 
 

o uso social do espaço urbano, e consequentemente, para o bem estar da população 

(LACERDA ET AL, 2005). 

 

4.9 Áreas Verdes 

 

A Lei n° 12.983 de 2014 incluiu no artigo 42 do Estatuto, a preocupação com as áreas 

verdes urbanas, originadas: 

 

VI - identificação e diretrizes para a preservação e ocupação das áreas verdes 

municipais, quando for o caso, com vistas à redução da impermeabilização 

das cidades. 

 

Estas áreas verdes tem origem na preservação de espaços não impermeabilizados em 

áreas rurais, quando de sua incorporação como empreendimento imobiliário. 

A primeira manifestação sobre área verde urbana ocorreu no Código Florestal Lei 

Federal 4771/65, atribuindo ao município o dever de zelar pelas mesmas de acordo com o 

artigo 2º parágrafo único: 

 

No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 

perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas 

e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o 

disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo respeitados os 

princípios e limites que se refere este artigo. 

 

O tema foi tratado novamente na Lei 6766/79, tratando sobre parcelamento do solo, 

impondo a existência de praças e espaços livres para o registro de parcelamento a constituição 

e integração ao domínio público das vias de comunicação. 

Novamente, tratou-se indiretamente do tema na Lei Federal 6.766/79, que 

regulamentava o parcelamento do solo, onde em seu artigo 4°, determinava: 

 

Art. 4º - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes 

requisitos:  

I – as áreas destinadas a sistema de circulação, a implantação de 

equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso 

público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista para a gleba...  
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§1º - A percentagem de áreas públicas prevista no inciso I deste artigo não 

poderá ser inferior a 35% (trinta e cinco por cento) da gleba.... 

 

Assim, deixou a cargo dos municípios a determinação de seus índices urbanísticos, 

tanto em relação à dimensão dos lotes quanto às reservas e destinação pública de áreas, 

mediante leis específicas. Os municípios podiam, a partir de então, determinar o uso do 

espaço segundo seu planejamento urbano, sem poder alterar o somatório de 35% da área total 

da gleba que deveria ter finalidade pública. 

Pela primeira vez determinou-se que as áreas públicas deveriam ter um percentual da 

área total do parcelamento. Deste total de 35% a ser destinado ao uso publico, estavam 

inclusas as área necessária para ruas e avenidas; área institucional, destinada a equipamentos 

ou uso publico pelo município; e um percentual que varia a cada município, ficando algo em 

torno de 10 a 15% para destinação a área pública verde ou de lazer.  

A Constituição Federal de 88 em seus artigos 30 e 183 transferiu a responsabilidade 

sobre a criação e manutenção das áreas verdes à esfera municipal, ao determinar que cabe ao 

poder público municipal em sua política de desenvolvimento urbano, entre outras atribuições, 

criar, preservar e proteger as áreas verdes de uma cidade, bem como regularizar o sistema de 

arborização, mediante leis específicas. 

Em 2001, o Estatuto das Cidades, tratando o urbanismo pela ótica da função social, 

interliga áreas públicas e verdes com preservação ambiental,  

 

Art. 2
o
  A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

g) a poluição e a degradação ambiental; 

XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 

construído.... 

 

E prioriza ao Poder Público o destino de áreas, inclusive para função ambiental. 

 

Art. 26. O direito de preempção será exercido sempre que o Poder Público 

necessitar de áreas para: 

V – implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

VI – criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
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VII – criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 

interesse ambiental; 

VIII – proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 

 

Áreas verdes foram definidas no Art. 8º da Resolução CONAMA Nº 369/2006, sendo 

considerada área verde de domínio público.  

 

§ 1º ..o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, 

paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, 

funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres 

de impermeabilização. 

 

Recentemente, com a aprovação do novo Código Florestal, Lei n° 12.651 de 2012, 

aponta a exigência de Reserva Legal para áreas rurais, mesmo quando de sua inserção no 

perímetro urbano. 

 

Art. 19.  A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante 

lei municipal não desobriga o proprietário... da área de Reserva Legal, ... que 

só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo para 

fins urbanos... 

 

E mais, em seu artigo 25 aponta a instrumentalização legal para o estabelecimento e 

manutenção de áreas verdes urbanas. 

 

Art. 25.  O poder público municipal contará, para o estabelecimento de áreas 

verdes urbanas, com os seguintes instrumentos: 

I- o exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes 

florestais relevantes.... 

 II- a transformação das Reservas Legais em áreas verdes nas expansões 

urbanas  

III- o estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, 

empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura; e 

IV - aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação 

ambiental. 
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Podemos entender que a partir do Novo Código Florestal toda gleba que tenha exigência 

legal de possuir Reserva Florestal deverá destinar no mínimo 20% de sua área total vegetada 

ou em processo de revegetação, resultando que qualquer empreendimento urbanístico, quando 

de sua inserção no perímetro urbano, tenha no mínimo 20% ou correspondente fração ideal da 

área total, em área verde.  

 

4.10 Urbanização 

A urbanização é tida como domínio da Arquitetura, partindo da ótica da extensão da 

cidade ou de seu gerenciamento, relacionando com meio ambiente pela analise do impacto 

causado de sua implantação ou a necessidade mínima da mitigação dos danos gerados. 

A expansão urbana na paisagem rural é um processo de apropriação e ocupação de 

espaços revelando, na forma de novas paisagens urbanas, as relações da sociedade com o 

meio natural. A fragmentação do espaço sendo feito propriedade, resultando num modelo 

econômico onde a Natureza é vendida em lotes (LEFEBRVE, 2000). 

Essa apropriação se faz levando-se em conta interesses urbanos do ponto de vista da 

administração publica, permeada por interesses políticos dos agentes públicos e interesses 

econômicos privados. Segundo Barbosa e Nascimento Junior (2009), a cidade possui um 

valor de uso ou troca, ficando evidente para o capital que a cidade é um objeto para 

reprodução do lucro, independente de outros valores, de apropriação pelos atores envolvidos 

em sua concepção, sejam os donos de terras, os investidores, sistemas financeiros e empresas 

imobiliárias e de construção civil. 

A convergência destes interesses sobre um mesmo espaço relega a sustentabilidade e o 

interesse ambiental da paisagem rural para planos secundários no planejamento. Normalmente 

o planejamento tende a escamotear tais interesses onde o poder público local, o capital 

privado e os agentes financeiros possam atuar para a sua legitimação (BARBOSA E 

NASCIMENTO JR, 2009). Segundo Santos (2008) as normas de mercado tendem a 

configurar as normas públicas e o espaço resultante é sempre intencional, de uma utilização 

mais privativista. 

O paradigma da relação natureza-sociedade resultou numa artificialização, acentuada na 

paisagem urbana que, por uma série de fatores, resultam em ambientes de baixa qualidade 

ambiental. Poluição de rios e córregos, enchentes recorrentes, aumento da temperatura do ar e 

desconforto térmico, ausência de espaços públicos verdes, dentre outros, são as consequência 

corriqueiras. (SANTOS, 2008) 
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A concentração constante das populações em área urbana fez surgir uma série de 

problemas ambientais, e consequentemente preocupação com o limite de desenvolvimento e 

suporte do ambiente. Estas preocupações vieram no bojo da conscientização da esgotabilidade 

dos recursos, nas décadas de 60 e 70, que também concentraram o ápice da migração no país. 

Surge a necessidade de reflexão sobre os valores e paradigmas da dicotomia sociedade-

natureza, numa revisão ideológica científica do conceito de ambiente, interferindo 

diretamente no olhar da sociedade para a natureza (LIMA, 2013). 

O espaço urbano, muitas vezes caótico e sobreposto, não mais satisfaz as necessidades 

sociais de espaços públicos. O crescente aumento da densidade populacional via minimização 

das unidades destinadas às construções unifamiliares em parcelamentos de solo, não 

proporcionou incremento da área comum, notadamente a verde. 

Atualmente cidade tem duas lógicas distintas de crescimento e acréscimo de áreas com 

intuito de evitar o crescimento vegetativo e desordenado das cidades. Uma mercantilista, onde 

as pessoas adquirem espaços urbanos segundo sua capacidade de investimento, e outra social, 

subsidiando a população de mais baixa renda a oportunidade de moradia em uma área com 

mínimo de planejamento, sendo esta última a responsável por enorme incremento nas áreas 

das cidades. 

O modelo pós 64 de planejamento e fomento habitacional para casas chamadas 

populares foi considerado um fracasso quali e quantitativamente, findando-se na década de 80 

pelo endividamento externo e interno do Estado e deixando um vácuo na condução de 

políticas pública federais para habitações. Atuações passaram a ocorrer no plano estadual e 

municipal, sem diretrizes claras definidas para tanto, com diversas formas de financiamento e 

organização, sendo em 2005 é criado pela Lei Federal n° 11.124/05 o Plano Nacional de 

Habitação (PlanHab), que culminaria com o “Minha Casa Minha Vida” destinado a famílias 

de baixa renda, assumindo um caráter de financiamento ao mercado privado para construção 

em grandes empreendimentos que reproduzem o extinto modelo de periferia organizada e 

monofuncional sem espaços urbanos condizentes, onde o lucro determina a função social 

(FERRARA, 2013). 

As cidades ainda crescem informalmente, sejam através de parcelamentos irregulares, 

que muitas vezes mantém apenas na estrutura viária como referência do desenho urbano, 

sejam na chacarização de sua área rural nas franjas da cidade. Os termos rural e urbano, 

normalmente tratados de forma excludentes, apontam uma concepção definida para cada um 

na paisagem. Entretanto, nas grandes cidades ocorre um fenômeno de entrelaçamento entre 

ambos, muitas vezes com a ausência do ordenamento de Estado, onde não são claras as 
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funções e uso do solo, bem como sua organização social fruto de um rápido crescimento 

urbano, aumento da área construída, reestruturação econômica global, rápida mudança 

tecnológica e impacto das políticas macroeconômicas locais. Esta ocupação sem uma função 

tipicamente definida, aparentemente urbana, mas indefinidamente rural, foi conceituada como 

Área Peri urbana. (SIMON ET AL, 2004). 

Muitas vezes são áreas de chácaras ou pequenos sítios de recreios, retalhação de 

propriedades maiores com função rural de fato, que parcelados em áreas nunca inferior a um 

módulo rural, circundam os perímetros urbanos legais. Forma de comercializar terras 

próximas às cidades de uma maneira mais valorizada, estas propriedades, embora em áreas 

ainda denominadas rurais, já nada produzem em termos agropecuários servindo como lazer e 

recreio, sempre com uma taxa de impermeabilização maior quando comparadas a uma área 

rural e com urbanização apenas incipiente, distante das exigências legais para um 

parcelamento de solo urbano padrão. 

Em grandes empreendimentos urbanos, em parcelamentos irregulares ou em processo 

de chácaras, a área pública de uso comum, notadamente as áreas verdes, tem assumido papel 

secundário na concepção de inserção de novas glebas à urbe. Chamadas de Parques e Áreas 

Verdes tem um papel socioambiental fundamental nas cidades, reconhecido 

institucionalmente pelo Ministério de Meio Ambiente (MMA, 2014) onde podemos entender 

área verde urbana como:  

 

... o conjunto de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, 

arbórea (nativa e introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que 

contribuem de modo significativo para a qualidade de vida e o equilíbrio 

ambiental nas cidades. 

 

A transição rural-urbana recria a natureza apenas como símbolo. O Urbano, paisagem 

construída, constitui-se de muitas outras paisagens fragmentadas com usos diversos, denso ao 

mesmo tempo induzidas e indutoras de comportamento e usos sociais, podendo ser utilizada 

em planejamentos, projetos e gestão de espaços. Na cidade „moderna‟, o espaço é planejado 

para que o interesse sócio cultural e ambiental seja transmutado em consumista, gerando 

„receitas‟. A sociedade se modifica pelo consumo, produzindo hábitos que alteram sua 

paisagem construída ou a construir, perdendo a noção de cidade, urbanidade e cidadania 

(OSEKI E PELLEGRINO, 2004). 



55 
 

O planejamento urbano, essencial para qualidade de vida nas cidades, deve levar em 

conta a necessidade destes espaços, tendo como principio a preservação da natureza existente 

na paisagem rural, culturalmente algo estanque, para além das fronteiras urbanas em dois 

mundos e modos de vida que se particularizam e excluem, separados espacial e 

funcionalmente. A interdependência entre estes espaços é negligenciada no planejamento, 

sem uma estratégia que contabilize a interação ambiental entre ambos, reinserindo os 

processos ambientais que ocorrem na paisagem cultural: ilhas de calor, drenagem pluvial, 

alterações do solo, poluição, etc. (OSEKI E PELLEGRINO, 2004). 

 

4.11 Espaços livres urbanos 

 

Um dos elementos presentes na cidade, entremeados em sua estrutura e muitas vezes 

irregularmente distribuídos, os espaços livres são reconhecidamente importantes, a ponto de 

constar da legislação de parcelamento de solo como áreas públicas ou verdes. 

Seu valor reside em suas funções podendo salientar a ecológica, pela preservação de 

elementos naturais e pela minimização do impacto do entorno; estética, calcada na integração 

de espaços construídos e em sua beleza cênica e social, ligada à oferta de lazer à população. 

Possuindo identidade própria na urbe, sendo muitas vezes referencia de localização com 

características próprias, normalmente é um espaço verde entre as edificações circundantes 

(LOBODA E DE ANGELIS, 2005). 

LIMA ET AL (1994) conceitua os espaços livres em áreas urbanas como contraponto de 

espaço construído, qualificando-os como Áreas Verdes quando arborizadas, categorizando-as 

como Parques Urbanos e Praças. Estas últimas com função principal de lazer podem ser 

impermeabilizadas, possuindo ou não vegetação, quando então passam a ser chamadas de 

Jardins. Parques Urbanos são obrigatoriamente arborizados com função ecológica, estética e 

de lazer, com extensão maior que as denominadas Praças e Jardins Públicos. 

Como recurso de manutenção de paisagem rural e da própria natureza; ou ainda recurso 

de planejamento urbano, os parques urbanos justificam um olhar técnico para atender a um ou 

outro como justificativa. Surgidos na Europa, a partir dos grandes espaços de guarda de 

animais caça da nobreza ou como espaço de recreação às grandes cidades, foram recriados e 

adaptados nas Américas por Frederick Law Olmested na concepção do icônico Central Park, 

no século XIX, capacitando-se a conciliar necessidades sociais, recreativas, lúdicas e 

ambientais. 
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MAGNOLI (2006) conceitua o espaço livre de parques urbanos como referencia de 

espaço e não apenas a solo e água não cobertos por edifícios públicos, ressaltando sua 

fragmentação na amplitude urbana e nas políticas públicas urbanas e culturais, relegados a 

papéis complementares a objetos arquitetônicos.  

Não há entre os autores um consenso de que deve ser constituída uma área verde 

urbana, principalmente na determinação de uma área mínima e se devem ou não ser contígua 

ou somar a área de corpos d‟água. Entretanto, devem ser permeáveis e com cobertura vegetal, 

preferencialmente naturais, independente de seu porte. (CASTELNOU, 2009). 

A crescente conscientização e preocupação ambiental tornaram os parques urbanos 

verdadeiros ícones em defesa do meio ambiente, tanto pela degradação urbana quanto ao 

espaço relegado a estas áreas públicas nas grandes cidades, fruto de um planejamento cuja 

preocupação ambiental é relegada ao segundo plano quando confrontadas com questões 

estratégicas, sociais e econômicas.   Constituindo-se em elementos imprescindíveis na malha 

urbana pelo bem estar proporcionado à população, influencia diretamente sua saúde física e 

mental (LOBODA E DE ANGELIS, 2005). 

Sendo o Passeio Público do Rio de Janeiro de 1783 considerado por alguns como o 

primeiro parque público brasileiro, foi o Parque do Anhangabaú na década de 10 do século 

XX o primeiro a ser planejado dentro do conceito do urbanismo espelhado nas intervenções 

europeias, ligando-se ao então futuro Parque do Carmo (atual Parque D. Pedro II), e ainda o 

Rio Tietê e Jardins Ipiranga, através de suas várzeas formando um grande parque linear a 

servir como cinturão à então cidade de São Paulo. como referencia e amplitude (OLIVEIRA, 

2010).  

Somente na década de 50 haveria destaque para nova intervenção urbana em áreas 

verdes, com a criação do Parque do Ibirapuera como forma de comemoração do quarto 

centenário da cidade de São Paulo. Atualmente foi considerado o melhor parque do mundo, 

segundo o jornal britânico The Guardian. (MIOZZO, 2015). 

Na década de 70 ganhou destaque nacional a cidade de Curitiba, criando grandes 

parques na cidade que, embasado em estudos que identificavam primordialmente as áreas de 

risco de inundação, tinham como objetivo principal proteger as nascentes e ocupar áreas mais 

susceptíveis às inundações. Além desta função de proteção às áreas ambientalmente sensíveis 

e de preservar maior permeabilidade do terreno, foi introduzido na cidade o conceito de 

aproveitamento das áreas verdes como recreação e lazer, tornando-se indicadores de bem estar 

e qualidade de vida urbana. O projeto inicial de controlar inundações através de lagos e 

represas evoluiu para o conceito de parques urbanos com sua amplitude conceitual, que além 
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da adequação das áreas de proteção, ofereceriam lazer, esporte e educação (CASTELNOU, 

2009). 

A chamada qualidade de vida urbana está atrelada a vários fatores de infra estrutura 

urbana, desenvolvimento econômico-social e ambientais, representados pelas suas áreas 

verdes e espaços públicos, notadamente. Amplidão, distribuição, estrutura e conservação são 

fatores que determinam a qualidade destes espaços com claras funções de preservação 

ambiental de recursos naturais e de sociabilização na vida urbana (LOBODA E DE 

ANGELIS, 2005).  

Para muitos, é a única oportunidade de reencontro com a Natureza e com o lúdico na 

urbe conturbada. Os esforços urbanísticos para adequar uma malha existente com a 

implantação de parques de fundo de vale visam dotar as cidades de estruturas negadas em seu 

planejamento e que façam o importante papel do contato com a Natureza e melhoria da 

qualidade de vida urbana, como comprovam Friedrich (2007); Anelli (2007); Meneghetti et al 

(2009); Castelnou (2009); Bovo e Conrado (2012); Travassos e Shult (2013) e Cardoso et al 

(2015), dentre outros. Parques urbanos sempre como uma releitura do existente, uma 

adaptação do possível em termos urbanos e não a partir de uma concepção de preservação da 

paisagem rural. 

Ferrara (2013) apontou as soluções utilizadas no programa Bairro Ecológicas de São 

Bernardo do Campo, somadas ao espaço verde público, como o emprego de conceitos como o 

uso de asfalto drenante, calçada ecológicas, aproveitamento de lotes vazios, hortas 

comunitárias urbanas, coleta seletiva de resíduos, reflorestamento de nascentes e corpos 

d‟água, acompanhados com intensa educação ambiental e conscientização da população, na 

tentativa de minimizar impactos urbanos no meio ambiente. 

A calçada ecológica ou calçada verde possibilita uma maior área de drenagem devido  a 

sua construção com áreas ou faixas permeáveis, ainda que em empreendimento urbano 

tradicional, sendo possível a todo tipo de loteamento. Possibilita ampliação da infiltração e 

retenção de água, possibilitando uma arborização de ruas mais planejada, melhorando assim a 

percepção ambiental da área urbana (ALTAMIRANO ET AL, 2008). Complementar a ela, o 

uso de pisos drenantes auxilia na função de melhorar a capacidade de infiltração de águas 

pluviais em ambiente urbano. 

 

4.12 Sustentabilidade Urbana 

Após todo processo de tomada de consciência ambiental ocorrido a partir dos anos 60, 

tendo como marco a Primavera Silenciosa, livro de Raquel Carson, os anos 80 do século XX 
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trouxeram três visões diferentes para a problemática ambiental, sendo a anarquista ambiental, 

proposta pelo Earth First com ações guerrilheiras contra os grandes geradores de impactos 

ambientais; a politizada representada pelo Partido verde alemão com sua proposta de nova 

ética ecológica e não crescimento do produto mundial bruto; e a que terminou-se 

sobressaindo, representada pela proposta de Sustentabilidade da ONU (MOREIRA, 1997). 

O conceito de sustentabilidade desenvolvido pela Comissão Bruntland (CMMAD,1988) 

relaciona o desenvolvimento humano e a necessidade de preservação do meio ambiente e seus 

recursos, tornando-os inseparáveis e cunhando o conceito de desenvolvimento sustentável, 

traduzido como o desenvolvimento que garante o atendimento das necessidades do presente 

sem prejudicar ou deixar de atender a necessidade das gerações vindouras, através da 

preservação e uso racional de recursos, primado pela visão ambiental, de tal forma que os 

conservando.  

O que se discute hoje é como atender as necessidades e quais sejam elas legítimas, 

devendo ser atendidas. A sociedade atual é conhecida como „sociedade de consumo‟, fruto da 

industrialização intensa pelo qual passou no século XX que resultou a produção em massa 

(mass production) com sua abundância de produtos, produzindo mudanças sensíveis de 

costumes e valores sociais que culminou numa cultura do consumo, necessidade crescente por 

bens e serviços. Essa ansiosa necessidade de atendimento de desejos calcada no imaginário 

coletivo promoveu alterações nos espaços e nas cidades, criando grandes centros de consumos 

que substituíram os espaços públicos como forma de convívio (CASTELNOU, 2009). 

Esse comportamento gera necessidades crescentes por poder econômico, intensificando 

um interesse no lucro crescente, refletindo na transformação do espaço e da natureza em 

simples mercadorias como elementos econômicos. As necessidades socioambientais quando 

confrontadas com os interesses econômicos relega o espaço público e as áreas verdes a 

segundo plano (LOBODA E DE ANGELIS, 2003).  

Assim, a apropriação da área é fruto do modo de produção e da visão da sociedade, que 

mercantiliza o espaço, reduzindo-o a lotes comercializáveis. A natureza é apropriada pelo 

capital, produzindo cidades onde a sustentabilidade não é premissa ou resultado. 

Em 2000 a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), surgidos da Declaração do Milênio, ratificados por 191 

países com objetivo de melhorar o destino da humanidade. Em 2015 apresentaram os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), metas a serem atingidas pelos 193 países 

que as elaboraram. Formou-se a Agenda 2030 como um plano de ação para pessoas, o planeta 

e para prosperidade (ONU, 2015).   
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Dividido em 17 objetivos e 169 metas seu intuito é ambicioso, segundo a ONU (2015) 

 

Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria 

colaborativa, implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça 

humana da tirania da pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso 

planeta. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e 

transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo 

para um caminho sustentável e resiliente... 

Seu Objetivo 11, Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis; refere-se diretamente à sustentabilidade das cidades . Destacamos os 

sub itens 

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades... 

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e verdes... 

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 

urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional 

de desenvolvimento 

 

A Organização das Nações Unidas apresenta assim sua preocupação com a 

sustentabilidade urbana, estabelecendo metas a serem atingidas até 2030 por todos signatários 

do acordo. 

 Uma cidade gera naturalmente impactos de tal ordem ao meio em que se insere que 

Rees (1992) introduziu o conceito Pegada Ecológica Urbana para referir-se ao impacto que 

uma área urbanizada causa no ambiente, tendo-se em conta a ecologia e os recursos naturais. 

Tais impactos vão muitas vezes além de suas fronteiras, alterando a capacidade de suporte do 

ambiente e suas características naturais, considerando-se tanto a entrada quanto saída no fluxo 

de bens naturais, matéria, energia e resíduos. 

Os impactos produzidos afetam a paisagem como um todo, refletindo nos serviços 

ambientais que poderiam ser proporcionados pelo ambiente. Estes serviços ambientais tem 

um caráter antopocentrico, condicionados às atividades e benefícios humanos adquiridos ou 

usufruído a partir de ecossistemas, havendo entendimento que devam sempre incorporar o 

conceito „bem estar humano‟ (ISA, 2008). 

Dentre as mais diversas classificações de serviços ambientais aponta-se a dada pela 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio (ONU, 2005), um programa das Nações Unidas 
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concebido para subsidiar decisões sobre a relação entre as mudanças nos ecossistemas e o 

bem estar humano, que os divide em: 

 Provisão - produtos obtidos diretamente dos ecossistemas, por exemplo, 

alimentos e água,  

 Regulação - controle de processos ecossistêmicos, por exemplo controle de 

pragas e de enchentes,  

 Culturais - benefícios não materiais como cultural e espiritualidade  

 Suporte - necessários para a manutenção de todos os outros serviços. 

Para a análise de áreas rurais em perímetro urbano faz sentido adotar o conceito de Born 

e Talocchi (2002), em que os serviços ambientais dizem respeito também aos benefícios 

indiretos gerados pelos recursos naturais, tais como produção e disponibilidade de água 

potável; regulação do clima; biodiversidade atual ou potencial futuro; paisagem; fertilidade do 

solo; entre outros. 

As florestas e áreas úmidas prestam ainda serviços ambientais específicos diretamente 

relacionados à água, com destaque para a oferta e regulação da vazão, proporcionada 

principalmente pelo aumento da capacidade de infiltração da água no solo devido à proteção 

da floresta; o controle de erosão e sedimentos, que podem atingir o corpo d‟água; e a 

qualidade da agua, por absorverem, filtrarem, processarem e diluírem nutrientes, poluentes e 

resíduos (ISA, 2008). 

A espécie humana se expande continuamente, ocupando território, independentemente 

do ecosssitema em que se encontre, impondo incrível pressão e demanda sobre o meio 

ambiente. Acredita-se que a ecologia, e a inter-relação entre a cidade e o meio, se tornarão 

fator preponderante nas políticas publicas num futuro próximo. 

E essa ocupação, essa expansão tem que ser revista, mudando o paradigma atual onde a 

visão urbana é preponderante ao meio. A inclusão de novas áreas na cidade deve ser 

produzida com um olhar consciente sobre a Natureza. Essa mudança deve ocorrer 

rapidamente, pois o planejamento urbano e o tecnicismo não produziram espaços mais 

sustentáveis, contrariando a fé implícita que temos que a tecnologia irá nos salvar das 

catástrofes que criamos, numa contínua negação da mudança de hábitos e paradigmas na 

busca de um ecocentrismo em detrimento ao antropocentrismo consumista vigente (WHITE, 

2009). 
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5 METODOLOGIA 

 

O estudo “Inserção sustentável de cursos d‟água em perímetro urbano. Estudo de caso: 

Córrego Jaó de Frutal (MG)” é uma pesquisa exploratória, por intencionar modificar e 

desenvolver conceitos, por explicitar o problema, levantar dados, introduzir um estudo de 

caso e promover entrevistas com os envolvidos; descritiva, uma vez pretender descrever uma 

situação atual e seu cenário possível; aplicada, por ter como objetivo gerar conhecimentos 

para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos; e qualitativa, por tratar-se 

de interpretação de fenômenos de um ambiente natural com atribuição de significados, através 

de métodos não estatísticos, onde o pesquisador é o instrumento chave (GIL, 2006). 

Adota no estudo de caso a bacia hidrográfica do Córrego Jaó assim denominada em 

cartografia oficial pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e que se 

encontra em processo de urbanização da cidade de Frutal (MG). 

A Pesquisa desenvolveu-se em etapas, a saber: 

 Revisão bibliográfica  

A partir do tema proposto, realiza-se uma revisão crítica da literatura, notadamente 

através de meios eletrônicos. Com apresentação em tópicos relativos a temas que 

estruturam o seu desenvolvimento, tem o intuito do aprofundamento do conhecimento 

já desenvolvido, procurando oferecer uma visão do saber que possibilite a construção 

de sua fundamentação teórica. 

 Análise de dados  

O “Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade” fornece dados específicos da 

bacia em tela, relacionando-a com o Ribeirão Frutal, apontando sua hidrografia, 

situação fundiária, uso e ocupação do solo, desenvolvimento sócio econômico e 

ambiental das propriedades, o estágio qualitativo e quantitativo de sua vegetação bem 

como dados da vegetação urbana e estrutura do município de Frutal. Constituiu a base 

da preocupação com o processo de urbanização da cidade. 

 Questionários 

Questionários formulados em perguntas dirigidas à Secretaria de Obras de Frutal 

(MG) na pessoa do Senhor Secretário, o Arquiteto e Urbanista João de Deus Braga 

Junior, a fim de obter informações do planejamento urbanístico para área em questão, 

o andamento do processo de urbanização da bacia, a inserção dos recursos hídricos na 

estrutura urbana, e o tratamento dado aos espaços público, notadamente o verde 

urbano; e ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) do Estado de Minas Gerais, na 
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pessoa do Gerente do Núcleo Operacional, o Técnico Ambiental Sr. João Floriano da 

Silva para subsidiar informações da conceituação ambiental dispensada à vegetação e 

recursos hídricos da região, da cidade de Frutal e em especial da bacia em questão. 

Objetivou subsidiar a visão formal de agentes públicos referente ao tema proposto, 

através de seus conhecimentos técnicos e de posições institucionais dos órgãos sob sua 

responsabilidade. 

 Entrevista 

Entrevista semi estruturada realizada de forma informal com o Topógrafo e 

Empreendedor Sr. Eleisson Menezes, com o intuito de obter dados e informações 

sobre o parcelamento de terras proposto para a bacia objeto do estudo. Foi esclarecido 

anteriormente sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos e métodos para garantir 

uma participação voluntária. 

Entrevista semi estruturada realizada informalmente com o Engenheiro Alexandre de 

Oliveira Furtado, da Prefeitura Municipal de Frutal, com intuito de obter informações 

sobre o processo histórico de urbanização de Frutal, bem como informações sobre as 

áreas verdes do município. 

 Estudo de campo  

Através de visitas a campo com observação sistemática, estruturada e documentada e 

não participante; com o intuito de verificar os fenômenos e ocorrências naturais ou 

antrópicas relevantes para a pesquisa, visando determinar as características da bacia e 

suas vulnerabilidades ambientais, bem como o uso e ocupação do solo, dados estes 

que foram confrontados com imagens de satélite disponíveis na web através de 

programas livres. 

A partir de dados levantados, traçou-se a atual concepção urbanística contrapondo-a 

com ocupação proposta atualmente para a bacia hidrográfica. 

As imagens deste trabalho foram capturadas com o software livre Google Earth e 

trabalhadas com o programa CorealDraw, e os mapas temáticos foram produzidos no 

programa AutoCad.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Frutal 

 

Frutal com sua população em torno de 50 mil habitantes, urbanização crescente, 

economia fortemente ancorada na produção rural e captação de água para o município de 

forma superficial, torna-se icônica e representativa de grande número de cidades brasileiras. 

Localizada no Sudeste do país e a sudoeste de Minas Gerais, no Planalto da Bacia 

Sedimentar do Paraná com solos denominados de Latossolos, apresenta topografia suave 

propícia à mecanização. O regime de chuvas é bem marcado e a vegetação é característica de 

Cerrado ou Savana (PREFEITURA MUNICIPAL, 2015). Com grande quantidade de rios e 

córregos em uma rica hidrografia, o seu solo com média alta erodibilidade, sua vegetação com 

facilidade para supressão mecânica, e sua aptidão econômica para a agropecuária, a região 

torna-se propícia a danos ambientais antrópicos.  

Frutal dista 620 km da capital Belo Horizonte. Situada no entroncamento das rodovias 

BR-153 e BR 364 está estrategicamente localizada no Triângulo Mineiro próxima à 

confluência dos rios Grande (o qual banha as terras do município) e Paranaíba, que se unem 

para formar o Paraná, rio que corre no eixo central norte-sul da Bacia de mesmo nome, dando 

expressão a uma das principais bacias hidrográficas brasileiras, com imenso potencial 

hidroelétrico, social e econômico para as populações que circundam a região (PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2015). 

A área total do município que é de 2.426.965 km² segundo dados do IBGE (2015), com 

a área urbana se dividindo atualmente entre duas bacias hidrográficas, sendo a maior porção 

localizada na bacia do Ribeirão Frutal, que lhe serve de manancial; e a menor porção na bacia 

hidrográfica do Ribeirão São Bento da Ressaca, onde a ocupação apenas principia como pode 

ser observado na Figura 12.  
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Figura 12 – Localização da cidade de Frutal entre bacias hidrográficas. 

 

Fonte: Fragmento do mapa IBGE, Folha Frutal, 1972. Escala 1:50.000 

 

A ocupação das bacias é mais visível na Figura 13 devido a defasagem da Carta do 

IBGE de 1972. 

 

Figura 13 – Ocupação de duas bacias hidrográficas pelo perímetro urbano de Frutal. 

 

Fonte: Google Earth. Escala: 1: 5.000.000. 2015 

 

O perímetro urbano contempla cerca de 3.780 quadras e aproximadamente 22.526 lotes, 

com a divisão geopolítica determinada pela Prefeitura demarcada por cores como no mapa 

apresentado na Figura 14. 
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Figura 14 – Mapa do perímetro urbano de Frutal.  

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Frutal; 2012. Escala 1:8.000.  
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A cidade de Frutal apresenta um desenvolvimento fundiário urbano comum a muitas 

cidades fora dos grandes centros urbanos, crescendo em ritmo e formas diversas segundo as 

ondas políticas e econômicas que trespassaram o país, culminando com desenhos urbanos de 

características especificas. Segundo Reis de Paula (2012), na década de 40 Frutal contava com 

3 mil habitantes, atingindo 54 ruas e 8 praças apenas em 69. Apesar de uma concentração 

significativa na sua microrregião com um fluxo campo cidade em ascendência na década de 

70, a cidade teria um crescimento sócio espacial somente a partir da década de 90, 

permanecendo praticamente estagnada até então. 

Até finais da década de 70 não existem registros fidedignos do crescimento espacial na 

Prefeitura Municipal, ocorrendo apenas a partir da promulgação do Código de Posturas 

Municipal ocorrido em 1978, não sendo possível a distribuição temporal dos loteamentos 

existentes em toda malha urbana. Por este motivo, Reis de Paula (2012) qualificou os 

parcelamentos de solos em até a década de 90, expansão na década de 2000 e na de 2010, 

como pode ser visto na Figura 15. 
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Figura 15 – Mapa temporal das expansões urbanas de Frutal até 2012. Escala na imagem.

 

Fonte: Reis de Paula. 2012, baseado em informações da Prefeitura Municipal. 
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Do ponto de vista ambiental e urbano, podem-se dividir os lotes gerados a partir de 

parcelamento de solos em padrões. Classificando-os em três grupos distintos em função da 

média de seu tamanho, nominando-os como grande, médio e pequeno. Não existem registros 

dos loteamentos mais antigos, motivo pelo qual não se pode fazer uma linha temporal precisa. 

Os terrenos antigos são os maiores e mais espaçosos, próximos ao centro comercial e às 

regiões mais antigas da cidade, como pode ser observado na Figura 16 podendo situá-los 

temporalmente até o início da migração gerada pela urbanização ocorrida pós anos 50. A 

maior parte da população encontrava-se na área rural com um modo de produção baseado na 

agricultura, e as casas na cidade eram dos grandes produtores rurais ou comerciantes, como 

pode ser visto na Figura 17. Estes terrenos possuíam grandes quintais, extensões culturais dos 

terreiros das fazendas, reafirmando seu costume e necessidade por espaço, com intensa 

arborização intramuros, normalmente representada por espécies frutíferas. 

 

Figura 16 – Bairro central com destaque para os lotes padrão. 

 

Fonte: Autor sobre imagem Google Earth, 2015. Escala na imagem 

 

 



69 
 

Figura 17 – Reprodução de antiga foto Rua Treze de Maio na década de 40. 

 

Fonte: Calendário cultural da Unesco HidroEx (2014). 

 

Muitos destes terrenos foram posteriormente subdivididos para adensamento de 

residências ou mesmo uso comercial. 

O próximo grupo pode ser caracterizado como terrenos médios, com pouco ou nenhum 

quintal, com área construída ocupando a maior porção do terreno, e consequentemente com 

alto índice de impermeabilização da área, podendo ser observado na Figura 18. Pode ser 

considerado como produto da migração campo-cidade, onde a valorização do terreno urbano 

definiu seu novo tamanho, fruto de uma pressão demográfica. Milano e Dalcin (2000) 

relataram que a explosão imobiliária ocorrida principalmente na década de 60 propiciou a 

perda de jardins e crescente impermeabilização dos terrenos particulares, ficando o verde 

urbano restrito cada vez mais a arborização de ruas e praças. 
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Figura 18 – Bairro N. S. Aparecida com destaques para os lotes padrão. 

 

Fonte: Autor sobre imagem Google Earth, 2015. Escala na imagem 

 

Atualmente os terrenos são menores, resultado da valorização originada pela pressão 

econômica e alteração social do campo com o domínio da agricultura monoculturista. Nestes 

terrenos, as construções ocupam cerca de 75% de sua área total, impermeabilizando-o quase 

que totalmente, normalmente disponibilizados em condomínio horizontal ou em construções 

sociais como demonstrado na Figura 19, do Bairro Jardim do Bosque do programa “Minha 

Casa Minha Vida”. 
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Figura 19 – Bairro “Minha Casa, Minha Vida” com destaque para lote padrão 

 

Fonte: Autor sobre imagem Google Earth, 2015. Escala na imagem 

 

Estes últimos surgiram com o Programa Minha Casa Minha Vida, originado na Lei 

Federal 11.77/09 (CONGRESSO NACIONAL, 2009), quando a metragem de lotes com 

interesse social diminui para 125 m², gerando um adensamento demográfico nas periferias das 

cidades. Com uma urbanização crescente e com alta densidade demográfica incentivada por 

financiamentos públicos diretos ou indiretos, as áreas verdes públicas adquirem um papel 

socioambiental muito mais importante chegando a extrapolar os conceitos de área verde 

urbana, além de adquirirem um papel preponderante na saúde mental e na convivência da 

população com a natureza. 

Seu caráter público passa a ser ressaltado pela necessidade de espaço recreativo para a 

população, bem como por seu caráter estratégico como estoque de terra capaz de produzir 

algum tipo de drenagem pluvial, aliviando a sobrecarga da drenagem urbana construída. 

No "Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade" (BRITO ET AL, 2011) foi 

desenvolvido um trabalho intitulado “Arborização Urbana” identificando as áreas públicas 

arborizadas, indistintamente de sua origem legal ser como área verde, área institucional ou de 
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lazer com caráter público. O levantamento e qualificação das áreas foram disponibilizados 

pela Secretaria de Obras do município com objetivo de determinar o índice de área verde por 

habitante do município, produzindo o mapa da Figura 20. 

Para ser considerada como Área Verde e entrar no computo, as áreas devem ter uma 

função sócio ambiental, de caráter recreativo, educacional ou lazer, excetuando-se as áreas de 

preservação permanente, pela origem e função distinta; bem como áreas verdes de caráter 

privados tais como clubes, áreas de esportes particulares, jardins internos e mesmo quintais 

particulares. 
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Figura 20 – Áreas Verdes públicas demarcadas em mapa da cidade. 

 
Fonte: Equipe de Vegetação Urbana do Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade, 2104 sobre mapa da Prefeitura Municipal, 2013.  

Escala 1:8.000.  
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A Sociedade Brasileira de Arborização Urbana recomenda 15 m²/por habitante (SBAU, 1996), 

como sendo o índice ideal de arborização de uma cidade chamado de Índice de Área Verde Total 

(IAVT), assim calculado: 

 

Equação 1 – Índice de Área Verde Total 

 
Fonte: Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, 1996. 

 

Calculou-se também o Índice de Área Verde Efetiva (IAVE), ou seja, toda área verde 

urbanizada e com função socioambiental, descontando-se as praças impermeabilizadas, ocupadas ou 

não implantadas. 

 

Equação 2 – Índice de Área Verde Efetiva 

 
Fonte: Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, 1996. 

 

Frutal obteve um índice de Área Verde Total de 4,394 m²/hab. 

Quando observado apenas a área verde efetiva, ou seja, que cumpre função socioambiental e 

não está ocupada ou destinada a outros usos e funções, este índice se altera para 2,38 m²/hab. 

Uma das características marcantes das áreas verdes de loteamentos existentes na malha urbana é 

sua fragmentação muitas vezes com áreas menores do que as dos lotes existentes ou de tal forma 

irregulares que terminam dificultando ou inviabilizando seu uso de forma pública, proporcionando 

ocupação por terceiros com interesses diversos dos interesses difusos e coletivos, naturais de uma área 

verde pública, como pode ser notado nas Figuras 21 e 22.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somatório em m² áreas verdes públicas

N° habitantes da área urbana
IAVT = 

IAVE =
Somatório em m² área verde urbanizada

N° habitantes da área urbana
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Figura 21 - Foto da Praça Princesa Izabel 2 

 

 Foto do Autor. 2013. 

 

Figura 22 – Foto da Praça sem nome com ocupação indevida. 

 

Foto do Autor. 2013. 

 

 

6.2 Córregos Urbanizados em Frutal 

 

Frutal cresceu na bacia do rio que lhe empresta o nome, ocupando alguns de seus 

contribuintes e mesmo afluentes destes, como já pode ser notado em mapa oficial do IBGE de 

1972 na Figura 23. Sem um padrão urbanístico e ambiental definido com alguns cursos 

d‟água canalizados parcialmente, outros integralmente e até drenados, à mercê da legislação 

vigente ou mesmo da ausência de fiscalização, mas sempre segundo os interesses mobiliários 

da época. 
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Figura 23 – Cursos d‟águas em malha urbana.  

 

Escala 1:50.000. Fonte: Fragmento da Folha Frutal. IBGE (1972)  

 

Nos dias de hoje dentro da malha urbana existem além do Rio Frutal também seus 

contribuintes, os Córregos Vertente Grande e Marianinho com seus contribuintes, além de um 

córrego inominado, contribuinte do Frutal. Este, em sua maior parte drenado em malha 

urbana, como pode ser observado na Figura 24. 

Mudanças no uso e cobertura da terra são fatores reconhecidamente impactantes nos 

recursos hídricos, quer na qualidade ou quantidade dos mesmos, afetando sua dinâmica e 

carga de poluentes (ZAFFANI ET AL, 2015). 
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Figura 24 – Identificação e qualificação dos corpos d‟água em malha urbana. 

 

Fonte: Autor sobre imagem Google Earth, 2016. Escala na imagem 

 

Uma das principais características dos corpos d‟água em perímetro urbano é a ausência 

de cobertura florestal ciliar, que raramente coincide com a proteção legal exigida da Área de 

Preservação Permanente. Quando muito, como no caso do Vertente Grande, fornece suas 

margens como área para avenidas de fundo de vale, ocupando muitas vezes seu leito maior 

sazonal. 

O córrego, em malha urbana, é na maioria das vezes um transtorno urbanístico, a ser 

transposto ou canalizado para que ofereça uma maior área passível de parcelamento, com a 

impermeabilização de suas áreas contribuintes através de uma urbanização sem preocupação 

ambiental, resultando em alteração do curso d‟água, através da mudança da vazão e qualidade 

da água, interferindo até mesmo no nível do lençol freático e, por conseguinte, nos regimes de 

inundações como demonstrado na Figura 25 (TUCCI, 1997).  

Tucci (1997) apontou as inundações como reflexo da urbanização com a 

impermeabilização das áreas contribuintes de uma bacia. 
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Figura 25 – Interferência da urbanização no regime de águas de bacia. 

 

Fonte: Tucci, 1997. 

 

A impermeabilização total das bacias contribuintes ocorridas nos processos de 

urbanização somadas à drenagem urbanas ineficientes ou inexistentes nestas áreas resulta ao 

longo do tempo em enchentes ocasionadas por precipitações de maior volume (TUCCI, 1997, 

2009; VARGAS ET ALL, 2008) que tendem a ocorrer sempre a jusante das áreas 

urbanizadas, em pontos específicos de cotas mais baixas, leitos maiores sazonais 

indevidamente ocupados ou simplesmente na foz dos cursos d‟água. A urbanização muda não 

apenas a paisagem, mas toda dinâmica hidrológica, afetando os cursos d‟água em qualidade e 

em quantidade (TUCCI, 2008). 

Frutal inicia seu ciclo de inundações, como a ocorrida no período chuvoso de 2016. Em, 

8 de fevereiro, ao longo do Vertente Grande e seus contribuintes, conforme relatou o jornal 

Pontal OnLine.  

Nas Figuras 26 e 27 vemos inundação em áreas lindeiras a cursos d‟água, e na Figura 

28, em avenida lindeira a parque urbano. 
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Figura 26 - Inundação em área urbana lindeira a curso d‟água. 

 

. Fonte: Pontal online. 2016 

 

Figura 27 - Inundação em área urbanizada em Frutal 

 

Fonte: Pontal online. 2016 
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Figura 28 - Inundação em contribuinte do Córrego Vertente Grande. 

 

Fonte: Pontal online. 2016 

 

Outra consequência decorrente da urbanização é a contaminação dos cursos d‟água com 

resíduos carreados por precipitações ou poluição (TUCCI, 1997), como apontada no Córrego 

Vertente Grande, próximo ao ponto de deságue no Ribeirão Frutal, que apresentou alto índice 

de poluição causada provavelmente por uma descarga poluidora pontual não identificada 

(ZAFFANI ET AL, 2015). 

 

6.3 Ribeirão Frutal 

 

O Ribeirão Frutal, um curso d‟água de 3ª ordem segundo a classificação Horton-

Strahler, possui uma bacia com área de 37,4 km² com 21,5 km de perímetro. (CARDOSO, 

2008). O município, através da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, 

utiliza-a como manancial com uma captação localizada à montante do deságue do Córrego 

Vertente Grande. Sete afluentes formam a bacia: Córregos da Matinha, inominado, Içara, Jaó 

ou do Poção Jaó, Vertente Grande, Marianinho e do Sol. Com um comprimento do curso 

d‟água principal de 29,62 km e uma declividade de 1,2% no talvegue, deságua diretamente na 

represa do Rio Grande. (EMATER E CENEP, 2004).  
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Figura 29 – Cabeceira do Ribeirão Frutal 

 

Foto do autor. 2014 

 

O Uso do solo é predominantemente de áreas de pastagem (53%), restando 19,5% de 

vegetação nativa, como demonstrado na Figura 30 (BRITO ET AL, 2011). 

 

Figura 30 - Uso e ocupação do solo na bacia do Ribeirão Frutal.  

 

Fonte: "Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade". 2015. 

 

O perímetro urbano é contido em sua maior parte na bacia do ribeirão Frutal, este 

fazendo sua atual divisa física entre as áreas rurais e urbanas, embora com urbanização 

incipiente em sua margem direita. 

A bacia é seccionada pela BR 364 também conhecido como Rodovia Juscelino 

Kubitscheck de Oliveira, formando uma barreira física antrópica para a continuidade da malha 

urbana e atuando como divisor de águas. Sua transposição exige obras de arte rodoviárias de 

custo relativamente elevados, o que direcionou o crescimento da malha urbana em outros 

sentidos, preservando a bacia do Jaó.  

A montante da BR 364, toda área do Ribeirão Frutal é denominada como “cabeceira do 

ribeirão”, com 3.580 hectares (EMATER E CENEP, 2004). Com predominância de 

agropecuária, é constituída por pequenas propriedades com lida familiar, com predominância 

de propriedades com menos de 4 módulos fiscais. Essa separação física determinada pela BR 

364 também delimita uma mudança de paisagem na bacia. A montante, área mais declivosa 

com predominância agrícola de agropecuária em uma fitofisionomia determinada como 
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cerrado stricto sensu ou savana. Com solos do tipo latossolo amarelo, álicos e de alta 

erodibilidade, a bacia carece de conservação de solos e manejo mais eficiente. (BRITO ET 

AL, 2011). 

A vegetação remanescente é encontrada predominantemente em Área de Preservação 

Permanente, com raros fragmentos isolados na paisagem, com pouca conectividade entre eles 

além da drenagem natural, como pode ser visto no Croqui de Vegetação da Bacia 

Hidrográfica do Ribeirão Frutal com sua cobertura vegetal, destacando o perímetro urbano, 

principais estradas e a demarcação da vegetação ciliar e de remanescentes florestais 

significativos na Figura 31. Esta vegetação ribeirinha é qualificada como Vereda na totalidade 

dos corpos d‟água da bacia, segundo o Instituto Estadual de Florestas (IEF). 
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Figura 31 – Croqui de vegetação remanescente do Ribeirão Frutal 

 

Fonte: Equipe de Diagnóstico de Vegetação do  Diagnóstico de Microbacias para a 

Sustentabilidade. Escala 1:20.000. 2013. 
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A jusante da BR 364 a paisagem muda, com uma topografia mais suave e apta à 

mecanização, tem como principal uso agrícola o cultivo de cana de açúcar. Pela atividade ser 

característica de uma agricultura de agronegócio, existe uma maior preocupação com a 

conservação de solo. Embora mantenha o padrão da maior parte da vegetação ser composta 

por floresta ciliar, encontram-se grandes fragmentos florestais isolados na paisagem com 

entorno com plantio de cana de açúcar, classificados como Cerradão ou Savana florestada, 

como registrado Figura 32. 

 

Figura 32 – Foto de Fragmento isolado na paisagem circundado por canaviais. 

 

Foto do autor. 2014  

 

6.4 Bacia do Córrego Jaó  

A bacia do córrego Jaó é o afluente do Ribeirão Frutal localizado imediatamente a 

montante da BR 364 como é possível observar na figura 33. 

 

Figura 33 – Recorte de mapa com denominação oficial do Córrego Jaó. 

 

Fonte: Carta Frutal – IBGE. Escala 1: 50.000. 1972. 
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Localizada na denominada “cabeceira do Frutal”, como observado na Figura 34, região 

que contempla pequenas propriedades familiares, a bacia se torna icônica no processo de 

urbanização por sintetizar não apenas os problemas decorrentes da urbanização em cidades 

pequenas e médias, mas por estar atravessando um processo de refreamento da intensidade do 

parcelamento de solo periurbano, fruto de um período econômico que alternou o aquecimento 

com um período recessivo e de estagnação de investimentos em lotes urbanos.  

 

Figura 34 - Destaque do Córrego Jaó a partir da cabeceira do Ribeirão Frutal.

 

 Fonte: Equipe de Uso do Solo do Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade -. Sem 

escala. 2013. 

 

Oficialmente denominado pelo IBGE como Córrego Jaó, é popularmente conhecido 

como Córrego do Poção por antiga existência de um barramento de suas águas feito por Raul 

de Paula e Silva com a finalidade de abastecer o Laticínio Luar, visto na Figura 35. Embora 

com objetivo econômico, era utilizado como lazer pela população da época, daí seu nome. 
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Figura 35 - Reprodução de imagem antiga do “Poção”. 

 

 Fonte: Calendário cultural da Unesco HidroEx. 2014. 

 

Com uma bacia com 497,96 ha, este corpo d‟água de segunda ordem, segundo a 

classificação Horton-Strahler, possui aproximadamente 20 propriedades com características 

rurais, sendo todas inferiores a quatro módulos rurais, que na região é de 30 ha por módulo, 

segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), perfazendo 120 ha 

totais por propriedade. 

Na Figura 36 temos a bacia hidrográfica do Córrego Jaó devidamente demarcada, com a 

divisão das propriedades e a vegetação existente. 

 

Figura 36 – Bacia Hidrográfica do Córrego Jaó 

 

Fonte: Equipe de Topografia do Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade –     

Escala 1:13.000. 2014. 
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A bacia do Ribeirão Frutal como um todo possui Latossolos Vermelho sem sua maior 

porção, com Argissolo Vermelho em sua cabeceira, na porção de maior declividade. A bacia 

do Jaó encontra-se totalmente imersa na mancha de Latossolo, possuindo características 

uniforme em suas áreas contribuintes, como é possível notar na Figura 37. Estes, em 

condições de ocupação inadequada são susceptíveis a rápido processo erosivo (ARRAES ET 

AL, 2010). 

 

Figura 37 – Recorte do Mapa de Solos 

 

Fonte: Mapa de solos. IBGE, 2010. 

 

Ao longo do Córrego Jaó, encontram-se manchas de solos hidromórficos, característico 

de Veredas, e em sua foz encontram-se solos com características aluvionais, naturais em leito 

maior sazonal ou área de inundação, inerentes à topografia suave existente nestas áreas. 

Inserido em uma área de cerrado, possui manchas remanescentes classificadas como 

Savana ou Cerrado stricto sensu contíguas a vegetação ciliar, como é possível observar na 

Figura 38.  
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Figura 38 – Foto de Fragmento de cerrado. 

 

Foto do autor, 2015. 

 

Esta vegetação ciliar é classificada como Vereda devido aos solos hidromórficos existentes ao 

longo dos cursos e presença de Buritis (Mauritia flexuosa) em suas florestas ribeirinhas 

notadamente nas cabeceiras e esparsas ao longo do percurso, como é possível notar na Figura 

a 39.  

Figura 39 – Foto do Córrego Jaó, com presença de Buritis. 

 

Foto do autor, 2015. 

 

Esta vegetação ciliar não coincide com a determinação legal da Área de Preservação 

Permanente (APP) definida pela Lei de Proteção a Vegetação Nativa (CONGRESSO, 2012) 

como sendo de 50 metros a partir do limite da área úmida, apresentando-se menos como 
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questão ecológica e muito mais como uma questão fundiária, dependente do tamanho da 

propriedade em relação ao módulo fiscal da região. 

Essa ausência de vegetação florestal ciliar tende a ser ignorada com a permissão, na 

atual legislação, da manutenção das áreas desvegetadas antes de 2008 consideradas como área 

rural consolidada, que atrela a obrigatoriedade de sua recuperação do tamanho da 

propriedade, seu uso agrícola, seu histórico agrícola e também seu histórico fundiário.  

Determina o Novo Código Florestal uma recuperação parcial da Área de Preservação 

Permanente (APP), quando em pequenas propriedades: 

 

§ 7
o
  Nos casos de áreas rurais consolidadas em veredas, será obrigatória a 

recomposição das faixas marginais, em projeção horizontal, delimitadas a 

partir do espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de:  

I - trinta metros, para imóveis rurais com área de até quatro  módulos fiscais; 

e 

II - cinquenta metros, para imóveis rurais com área superior a quatro 

módulos fiscais.   

§ 8
o
  Será considerada, para os fins do disposto neste artigo, a área detida 

pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008.  

 

Vale salientar que a obrigatoriedade de recuperação de 30 metros da Área de 

Preservação Permanente (APP) para pequenas propriedades não descaracteriza a proteção 

ambiental do curso d‟água, na totalidade de seus 50 metros. Apenas faculta ao pequeno 

proprietário uma recuperação parcial obrigatória mínima. 

A Bacia apresenta uma vegetação remanescente composta da soma de aproximadamente 

33,78 ha, entre vegetação ciliar e remanescentes de cerrado. 

Uma característica comum ao Cerrado, a bacia foi submetida à degradação florestal 

através de seleção negativa de espécies de maior valor econômico e aplicabilidade da 

madeira; uso de sub bosque como pastagem para bovinicultura, tanto em áreas ciliares quanto 

fragmentos isolados; forte efeito de borda presente na quase totalidade dos fragmentos; e a 

conservação de fragmentos paludosos ciliares ou ripários, conservados justamente pelo seu 

inapropriado uso agrícola devido à lamina d‟água permanente ou o solo hidromórfico de 

veredas. 

Para urbanização da bacia a Prefeitura Municipal considerou no bairro Jardim Europa, 

já implantado na bacia, a Área de Preservação Permanente do Córrego Jaó como sendo de 30 

metros a contar da margem do córrego, como é possível notar na Figura 48. Entretanto, no 

levantamento topográfico realizado para o "Diagnóstico de Microbacias para a 



90 
 

Sustentabilidade" (2013), considerou-se essa mesma Área de Preservação Permanente como 

sendo de 50 metros, por tratar-se da fitofisionomia Vereda. 

A diferença entre as duas Áreas de Preservação Permanente pode ser analisada como 

dimensão da proteção ao curso d‟água; da proteção à vegetação remanescente, na forma de 

fragmento florestal, fora de Área de Preservação Permanente; e de estoque de terra não 

parcelável e consequentemente do estoque de lotes possíveis no empreendimento, visualmente 

comprovado na Figura 40. 

 

Figura 40 – Comparação entre APP de 30 e 50 metros, no Córrego Jaó. 

 

Fonte: Trabalho do Autor sobre levantamento do "Diagnóstico de Microbacias para a 

Sustentabilidade"- Equipe de Topografia. Escala 1:13.000. 2014. 
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Como apresentado na Figura 41, a proteção em hectares na bacia hidrográfica chega a 

ser de aproximadamente 45% maior. 

 

Figura 41 – Tabela comparativa entre diferentes Áreas de Preservação Permanentes.  

 

 

Fonte: Dados sobre planta técnica do "Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade"- Equipe de 

Topografia, 2014. 

 

É possível notar através das Figuras 41 e 42 que a maior Área de Preservação 

Permanente significa maior proteção à vegetação existente como forma de inclusão em área 

legalmente protegida e ampliação da área não parcelável na bacia e ampliação da proteção ao 

curso d‟água. Com Área de Preservação Permanente de 50 metros há uma proteção de 

vegetação nativa arbórea aproximadamente 28% maior, por incluir fragmentos florestais na 

faixa de proteção legal, ampliando sua chance de preservação. 

 

Figura 42 - Gráfico Comparativo entre diferentes Áreas de Preservação Permanente  
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. Fonte: Dados sobre planta técnica da Equipe de Topografia do Diagnóstico de Microbacias para a 

Sustentabilidade, 2014. 

 

APP 30 metros APP 50 metros

Área APP na Bacia 29,96 43,65

Vegetação em APP 17,29 21,97

Área a revegetar de APP 12,67 21,68

Fragmento Florestal fora de APP 16,49 11,8

Áreas em ha 
Definição APP
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Todas as 20 propriedades localizadas na bacia, como apresentado na Figura 43, 

considerando-se a área total da propriedade ainda que apenas em parte na bacia, são inferiores 

a quatro módulos fiscais da região, correspondentes a 120 hectares e, portanto dispensadas de 

constituírem Reserva Florestal Legal, segundo o Novo Código Florestal ou a Lei de Proteção 

da Vegetação Natural (CONGRESSO, 2012), que ainda prevê o uso agrícola das áreas 

consolidadas em Área de Preservação Permanente. 

 

Figura 43 – Delimitação das propriedades existente na bacia do Jaó. 

 

Fonte: Equipe de Adequação Ambiental do Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade, 2013. 

 

Em estudos de Adequação Ambiental das propriedades da bacia do Frutal no (BRITO 

ET AL, 2011), foram encontradas apenas seis propriedades consideradas adequadas 

ambientalmente, segundo o critério de possuir Área de Preservação Permanente preservada, 

Reserva Florestal devidamente averbada em matrícula ou por não pesar sobre a mesma 

nenhuma das exigências legais, como apontadas na Figura 44. 
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Figura 44 – Propriedades adequadas ambientalmente na bacia do Jaó. 

 

 Fonte: Equipe de Adequação Ambiental do Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade, 

2013. 

 

As demais apresentam pendências ou exigências ambientais formalizadas em um dos 

dois parâmetros. 

Vale ressaltar que se levássemos em conta apenas a área da bacia hidrográfica para fazer 

cálculo de Reserva Legal da ordem de 20% da área total, mesmo havendo propriedades que 

extrapolam a bacia, e houvesse a exigência legal de reservação independentemente de 

questões fundiárias, teríamos numa bacia de 497,96 ha um total reservado de 

aproximadamente 99,6 ha. 

Ainda que houvesse a inclusão da Área de Preservação Permanente como parte da 

Reserva Legal de cada propriedade, ainda teríamos uma preservação de fragmentos florestais 

ou de áreas em recuperação florestal para serem incluídas como áreas verdes urbanas da 

ordem de aproximadamente 69,6 ha, caso a Área de Preservação Permanente fosse de 30 

metros ou de aproximadamente 56 ha caso a Área de Preservação Permanente fosse de 50 

metros.  

Assim, caso todas as propriedades da bacia possuíssem Reserva Legal, haveria um 

acréscimo em torno de aproximadamente 14% do total de sua área, caso a Área de 

Preservação Permanente fosse de 30 metros ou 11% do total de área da bacia, caso a Área de 

Preservação Permanente fosse de 50 metros, passíveis de serem preservadas como espaços 

públicos urbanos. 

 

6.5 Fragmentação da Paisagem na Bacia Hidrográfica 
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A condição periurbana da bacia propicia torná-la uma das vertentes da expansão 

imobiliária da cidade. São áreas relativamente pequenas, com ocupação por pastagem ou 

cultivo de cana de açúcar, sem vegetação florestal significativa e sem exigência de Reserva 

Legal conforme a legislação e, portanto, atraentes ao parcelamento. 

Vários fatores contribuíram para essa expansão, como a transposição da rodovia BR 

364, que havia sido um limite físico anteriormente, numa crescente urbanização do entorno; a 

nova política federal habitacional, que através do Governo Federal subsidia loteamentos 

chamados de populares destinados à classe baixa; ou ainda a possibilidade de uma maior 

concentração de serviços públicos, devido ao maior número de lotes por empreendimento, 

possibilitado pela diminuição da área de cada lote determinado pela política do Programa 

Minha Casa Minha Vida; fatores que aliados ao interesse de um lucro maior pela venda de 

espaço por metro quadrado ao invés de sua negociação por alqueire confluíram para 

transformar a bacia do Jaó em uma área com grande potencial de lucro. 

Sua ocupação, até o presente, se dá na margem esquerda do curso d´água, lindeira à 

rodovia BR 364, tendo a Estrada Boiadeira, como é conhecida a Estrada Frutal - Pirajuba, em 

sua cabeceira, facilitadores do acesso à bacia, como apontado na Figura 45.  

 

Figura 45 – Localização da bacia do Córrego Jaó em relação às estradas.  

 

 Fonte: Google Earth, 2016. Escala na imagem 
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O primeiro parcelamento se deu quase na foz da Bacia, como é possível constatar na 

Figura 46, com abertura de ruas em 2015, como registrado na Figura 47 . 

 

Figura 46 – Delimitação do Jardim Europa. 

 

Fonte: Informação do Empreendedor sobre Mapa da Equipe de Adequação Ambiental do Diagnóstico 

de Microbacias para a Sustentabilidade. 2013. 

 

Figura 47 – Foto da abertura de ruas no Jardim Europa, em outubro de 2015

 

Foto do autor. 2015. 

 

Devidamente licenciado e implantado com a denominação de Jardim Europa, está em 

processo de comercialização. As informações, plantas técnicas e croquis deste e demais 
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empreendimentos apresentados nas Figuras 48 e 49, foram cedidas pelo empreendedor, Sr. 

Eleisson Menezes. 

 

Figura 48 – Qualificação de áreas do Jardim Europa. 

 

 Fonte: Empreendedor, 2015. Escala 1:1500 

 

Este empreendimento considerou Área de Preservação Permanente com 30 metros a 

partir das margens leito do córrego, delimitando esta área com uma rua apenas, de menor 

largura que as ruas internas do empreendimento, como é possível notar na Figura 48. Vale 

destacar que este projeto foi o pioneiro na bacia, aprovado pelos órgãos ambientais e pela 

Prefeitura Municipal, e que deverá determinar a orientação nos demais empreendimentos a 

serem implantados. 

Na qualificação das áreas representadas na Figura 48, toda Área Verde do 

empreendimento exigida legalmente coincidiu com a Área de Preservação Permanente do 

córrego, não existindo áreas que comportem outros espaços verdes públicos e que possam ser 



97 
 

consideradas como áreas verdes urbanas. Com isso, tende a ocorrer não apenas uma 

diminuição e empobrecimento da flora pela diminuição da área e quantidade de indivíduos 

arbóreos; uma ausência de espaços públicos de convívio social para os cidadãos; mas também 

uma redução de pontos permeáveis ao longo desta porção da área de contribuição da bacia, 

induzindo runoff ou deflúvio pluvial direto e consequentemente, tendendo a gerar inundações 

a jusante.    

Por falta de informação da Prefeitura Municipal, desconhecem-se mitigações exigidas 

para minimizar a impermeabilização que o empreendimento está sujeito. Poderiam ser 

tomadas medidas para atingir este objetivo, tais como exigir uma taxa de impermeabilização 

máxima de cada lote; reservação pluvial para reuso e caixas ou bacias de retardamento pluvial 

em cada lote.  

O depauperamento da flora, e consequentemente da fauna, por falta de espaços verdes, é 

de difícil mitigação. 

Poderiam ter sido tomadas medidas no projeto visando proteger o curso d‟água e sua 

vegetação ciliar, transformando toda a Área de Preservação Permanente em um corredor de 

fauna e flora através de seu reflorestamento, protegidos por uma avenida que delimitaria seu 

perímetro. Qualquer acréscimo de área contigua à Área de Preservação Permanente 

significaria maior proteção ao córrego com perenização do fragmento florestal ciliar mediante 

a diminuição de efeito borda na vegetação; espaço verde público passível de urbanização; e 

um maior estoque de terra pública. 

Segundo o empreendedor já estão em estudos, com um dos empreendimentos em 

processo de licenciamento, mais três empreendimentos na bacia seguindo o mesmo padrão, 

conforme apresentado na Figura 49, onde se pode observar o Jardim Europa, colorido, e os 

demais empreendimentos em processo de estudos ou licenciamento. 

Ressalta-se que o traçado da rua simples delimitando o final do parcelamento tem um 

desenho simétrico, apesar do leito irregular do córrego, como é possível constatar nos 

projetos. 
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Figura 49 – Processo de ocupação da margem esquerda da bacia do Jaó. 

 

Fonte: Empreendedor, 2015. 

 

6.6 Vulnerabilidades ambientais da Bacia do Córrego Jaó  

 

Um dos aspectos que devem ser levado em conta na análise de uma bacia são suas 

vulnerabilidades ambientais, objetivando sua proteção. De controversa e variada 
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conceituação, utilizaremos como vulnerabilidade a situação limite no qual se encontra um 

determinado parâmetro ambiental, havendo risco de sua alteração definitiva ou mesmo 

comprometendo sua existência na paisagem.  

Destacamos as seguintes na bacia do Jaó, relacionadas a partir de visitas técnicas. 

 

6.6.1 Desflorestamento e a fragmentação da paisagem 

 

A fragmentação da paisagem e o desflorestamento afetam diretamente a vegetação 

florestal nativa da bacia, depauperada pela conversão de áreas para agricultura, seleção 

negativa de espécies com intuito de uso ou venda da madeira e pela prática comum de 

ocupação de Áreas de Preservação Permanente para uso agrícola, agora regulamentada por 

força de lei, diminuindo a proteção ciliar ao córrego. 

São poucos os fragmentos florestais de cerrado existentes na bacia, e tendem à 

supressão, licenciada ou não, para transformação em áreas loteáveis. Os fragmentos ciliares 

encontrados ao longo da bacia podem ser qualificados como resquícios de vegetação lindeiras 

á vegetação ripária e circundado por cana de açúcar, como na Figura 50. Esta vegetação ciliar 

na maioria das vezes é incapaz de atender a legislação ambiental de forma a coincidir com a 

Área de Preservação Permanente. 

 

Figura 50 - Foto de remanescente de Cerrado contíguo a vegetação ciliar. 

 
 Foto do autor. 2014. 

 

Os incêndios, comuns em áreas de cerrado, se tornam recorrentes devido à proximidade 

com rodovias e estradas, a existência de plantio de cana de açúcar na bacia e a fragilidade da 



100 
 

vegetação, com forte efeito de borda devido à sua fragmentação. Com isso, depaupera-se 

ainda mais a vegetação remanescente como pode ser observado na Figura 51. 

 

Figura 51 – Foto de marcas de incêndio na vegetação ciliar do Córrego Jaó 

 

 Foto do autor, 2014. 

 

Com a urbanização da bacia, estes fragmentos florestais, caso não sejam protegidos por 

medidas efetivas, tendem ao desaparecimento pela ocupação antrópica, uso agrícola e efeito 

de borda. 

 

6.6.2 Erodibilidade 

 

A erodibilidade intrínseca dos latossolos, aliada à ausência de medidas efetivas de 

combate à erosão, tornam o carreamento de partículas para os talvegues e áreas de menor 

declividade um problema ambiental, quer na implantação de empreendimentos com seus 

movimentos de terra intrínsecos, quer na própria forma de exploração agrícola incipiente da 

propriedade. 

A ausência de investimentos numa exploração tecnificada e na preservação da 

propriedade, originando praticamente um estado de pousio com uma exploração agrícola 

marginal, se deve à valorização inerente da terra que a urbanização é capaz de proporcionar. 

Esta valorização se sobrepõe à lucratividade capaz de gerar uma propriedade agrícola, incapaz 

de fazer frente ao lucro de vender a terra em metro quadrado.  O lucro originado na 

valorização da terra loteada aliado à possível especulação financeira deste capital se sobrepõe 

a qualquer retorno possível que a atividade agrícola é capaz de proporcionar. 
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A erodibilidade neste estado marginal de subutilização agrícola, com incipientes 

medidas protetoras de solo pode comprometer a perenização dos cursos d‟água e suas áreas de 

inundação através do carreamento de partículas, agravado pela fragilidade do ambiente de 

veredas. 

 

6.6.3 Veredas 

 

A vulnerabilidade e importância ecológica da fitofisionomia Veredas foram relatadas 

por Lima (1991); Ferreira (2003 e 2008); Brandão et al (1991) dentre outros, sempre alertando 

para sua delicadeza e relações ecológicas, principalmente como refúgio fauno-florístico,  na 

importância como sistema produtor de águas, funcionando como um filtro, regulando o fluxo 

de água na bacia, e os sedimentos e nutrientes dos pontos mais altos para o ecossistema 

aquático. A preocupação se evidencia levando-se em conta os solos hidromórficos, fator de 

tipificação da fitofisionomia. 

Para ampliar a área agricultável drenam-se as áreas úmidas das nascentes à foz, ao 

longo do percurso, alterando suas características e sua proteção legal. 

Um dos maiores fatores de degradação das veredas é o processo de urbanização, que 

impermeabiliza suas áreas de contribuição, impossibilitando a infiltração das águas pluviais 

que alimentam o lençol freático, inviabilizando a sobrevivência do sistema e contaminando o 

curso e seus meandros com lançamento de poluentes e materiais carreados por lixiviação. 

Essa ocorrência está registrada na Figura 52 de fragmento ciliar próxima ao antigo lixão. 

 

Figura 52 - Foto de Buritis em Área ciliar próxima à cabeceira do córrego 

 

 Foto do autor. 2014. 
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A proposta urbanística feita até o presente, com a malha urbana não oferecendo maior 

proteção mecânica à Vereda existente, já deficitária em vegetação ciliar, com pontos de 

assoreamentos e outros em processo de erosão de suas margens, não é garantia de perenização 

do Córrego Jaó na qualidade e oferta de suas águas. 

 

6.6.4 Fragmentação do espaço rural  

 

A fragmentação do espaço rural, realizado ou não dentro da legalidade, com conversão 

das áreas em outras atividades econômicas, deu-se às margens da rodovia BR 364, 

impulsionada pelo acesso e logística. Esse parcelamento irregular surgiu anterior à 

urbanização de seu entorno, sem planejamento, gerando chácaras de lazer, empresas 

comerciais e industriais, como registrado na Figura 53. 

 

Figura 53 – Foto de Indústria localizada na BR 364. 

.  

 Foto do autor. 2015. 

 

O impacto ambiental que esta fragmentação pode ocasionar é indefinido, frente ao 

desconhecimento dos processos industriais e das atividades econômicas diversas exercidas, 

atuando como fontes pontuais de poluição, com especial atenção para destinações de resíduos 

e efluentes. Questionada, a Prefeitura, a quem em primeira análise deveria ser responsável 

pela atividade, não prestou informações. 

A chacarização é um processo periurbano de fragmentação da paisagem, comum a uma 

urbanização não planejada. A divisão em chácaras possibilita o parcelamento da propriedade 

sem um devido licenciamento, sendo considerado legal desde que a área resultante do 
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parcelamento seja maior ou igual o módulo fiscal da região, ou irregular, quando o produto da 

divisão é menor que este módulo. Já ocorre na bacia, ao longo das estradas, como registrado 

na Figura 54.  

 

Figura 54 – Foto de Chácaras à beira da rodovia BR 364 

 

Foto do Autor. 2014. 

 

6.6.5 Estradas  

 

As próprias estradas são vulnerabilidades devido aos riscos ambientais inerentes que 

acarretam com sua drenagem direcionada aos talvegues naturais, carreando poluentes e 

materiais suspensos; com processos erosivos naturais decorrentes da concentração de águas 

pluviais; seu necessário desflorestamento das áreas de domínio non edificandi; seu perigo 

inerente à fauna, quando em proximidade a fragmentos florestais; sua poluição do ar e sonora 

ocasionados pelo trânsito e seu potencial danoso provocado por incêndios lindeiros.  

Merece destaque maior para a BR 364 devido ao tráfego intenso, embora a Estrada 

Boiadeira recém-asfaltada, como se mostra na Figura 55, com semelhante potencial de 

impacto negativo e permanente, cuja tendência é de aumento do tráfego. 
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Figura 55 – Foto da Estrada Boiadeira, na cabeceira da bacia do Córrego Jaó 

 

Foto do Autor. 2015. 

 

No processo de urbanização da bacia contribuinte na margem esquerda foi possível 

notar uma preocupação estrutural e de circulação, com a criação de uma marginal entre a 

porção urbanizada e a BR 364, em todas as propostas de parcelamento apresentadas; com o 

conforto dos moradores, com uma faixa de revegetação entre a rodovia e o parcelamento; e 

com parte das águas pluviais, com um sistema de drenagem conjugado com bacias de 

retenção pluviais que, entretanto, continua desaguando nos talvegues naturais sem maiores 

tratamentos. Estes detalhes podem ser vistos na Figura 56. 

 

Figura 56 – Foto de bacia de retenção e vegetação entre a BR 364 e o Jardim Europa 

 

Foto do Autor. 2015. 
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6.6.6 Fauna  

 

Não foi observado nenhum procedimento específico de estruturas de proteção à fauna 

nos fragmentos florestais existentes ou ao longo das estradas periféricas da bacia, mesmo com 

a criação de bolsões de vegetação que poderão se tornar refúgio de fauna, notadamente a  

mata ciliar do Ribeirão Frutal no talvegue da bacia.  

 

6.6.7 Planície de inundação  

 

Pela forma de urbanização proposta, é possível antever a ocupação planície de 

inundação do Córrego Frutal, na foz do Córrego Jaó. Definido pela Lei de Proteção a 

Vegetação Natural (CONGRESSO, 2013) como sendo áreas marginais a cursos d‟água 

sujeitas a enchentes e inundações periódicas. Define-se como área plana, de topografia suave 

e baixa cota topográfica delimitada entre as margens do córrego e a linha de ruptura da 

paisagem, onde a cota se altera mais abruptamente. Considerada apta a parcelamento, torna–

se um problema socioambiental à medida que avança a urbanização com impermeabilização 

da bacia e consequente inundações periódicas. 

 

6.6.8 Aterro Sanitário  

 

Dentre as vulnerabilidades encontradas, a maior e de mais difícil mitigação é o Aterro 

Sanitário existente na cabeceira do córrego, antigo Lixão. Segundo Lanza e Carvalho (2006) o 

Aterro Sanitário controlado é um nível acima do lixão urbano, uma técnica de disposição de 

resíduos sólidos urbanos com menor risco à saúde pública e à segurança, embora se mantém 

como uma fonte de poluição localizada. A Norma Brasileira 8419 (ABNT-NBR, 8.419, 1992) 

que assim determina como sendo um Aterro: 

 

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo sem causar 

danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos 

ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao 

menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na 

conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se for 

necessário.  
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Pela sua localização na cabeceira do Córrego Jaó, contribuinte do Frutal e produtor de 

água para disposição urbana deveriam atentar para as exigências legais de controle ambiental, 

principalmente em relação à contaminação do solo e aos líquidos percolados. Dentre as 

exigências para a preservação do meio ambiente estão o sistema de drenagem superficial e um 

sistema de coleta, remoção e tratamento do percolado (CORDEIRO ET AL, 2013). Como é 

possível notar na Figura 57 o sistema é ineficiente ou inexistente na área. 

 

Figura 57 - Foto do acúmulo de água pluvial em área de aterro 

 

Foto do Autor, 2014. 

 

A mitigação existente é a compactação e cobertura dos resíduos sólidos urbanos com 

terra, sem nenhum tratamento prévio, ainda existindo deposição de material e circulação de 

pessoas agindo como „catadores‟ de material reciclável ou reutilizável, como pode ser 

comprovado na Figura 58.  
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Figura 58 - Foto do Aterro ainda em atividade, com presença de catadores. 

 

Foto do Autor. 2014. 

 

Na Figura 59 é possível ver que o isolamento incipiente da área não impede a ação de 

pessoas no local, não tendi sido observada fiscalização ou segurança no local. É possível ver a 

vegetação ciliar das nascentes do Córrego Jaó, ao fundo da foto. 

 

Figura 59 - Foto de deposição de resíduos na área, com atividade de „catadores‟

 

Foto do autor. 2014. 

 

O lixão nasceu espontaneamente de descarte de resíduos e animais mortos pela 

população, sem nenhum tipo de preocupação ambiental, aproveitando apenas a facilidade de 

acesso dado pela Estrada Particular ou mesmo a Boiadeira, à época sem pavimentação e com 

erosões, que eram „preenchidas‟ com lixo como é possível notar neste flagrante na Figura 60.  
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Figura 60 – Foto de descarte de resíduos sólidos na Estrada Particular 

 

Foto do autor. 2014. 

Numa clara deformação de boas práticas de preservação ambiental, como ainda ocorre, 

é possível constatar o risco de contaminação do lençol freático, não apenas pelo acúmulo de 

resíduos sem nenhum preparo na área para recebê-los, mas também pelo descarte incorreto de 

materiais contaminantes, tais como eletroeletrônicos, lâmpadas e carcaças de animais, como 

pode ser visto nas Figuras 61 e 62. 

Figura 61 - Foto de Descarte indevido de lâmpadas em área da cabeceira do Córrego Jaó 

 

Foto do Autor. 2014. 
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Figura 62 – Foto de descarte indevido de eletrônicos em área da cabeceira do Córrego Jaó. 

 

Foto do Autor. 2014. 

 

Podemos ilustrar as Vulnerabilidades Ambientais da bacia, como na Figura 63, que 

aponta espacialmente as vulnerabilidades na bacia. 

 

Figura 63 – Vulnerabilidades da bacia do Córrego Jaó. Escala na imagem 

 

Fonte: Autor sobre imagem Google Earth, 2016. Escala na imagem. 
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6.7 Governança  

 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é resultado da 

regulamentação da Lei das Águas, a Lei nº 9.433, de 1997 (CONGRESSO NACIONAL, 

1997), consequência de um envolvimento global no tema gestão de águas, surgido a partir do 

Fórum Mundial da Água em 2000, o “Global Water Partnership Framework for Action”; 

elencou a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Dentre as razões delineadas é possível 

destacar o fato de ser um ecossistema hidrologicamente integrado, com componentes e 

subsistemas interativos; por ser uma unidade com limites definidos, garantindo assim uma 

integridade institucional e por se acreditar que favorece parcerias para resolução de conflitos 

(TUNDISI, 2013). 

A visão institucional é, portanto um sistema físico a partir do recurso „água‟, 

objetivando-se o gerenciamento do recurso, acreditando-se na ocupação do espaço de uma 

forma estática, sem alterações senão de aptidões agrícolas. Quando transposta para o meio 

urbano, a preocupação é menos com o curso d‟água e mais com suas consequências para o 

meio urbano, quer na drenagem urbana quer no trato de enchentes (VARGAS ET AL, 2008; 

TUCCI, 2008 e 2009).  Apenas na última década passaram a surgir discussões da bacia 

hidrográfica como unidade de gestão urbanística (GALINDO, 2008; PERES E SILVA, 2008). 

A bacia hidrográfica passou a ser proposta como unidade de urbanismo num processo 

de ordenamento territorial, tendo o Plano Diretor como seu instrumento municipal. Frutal, 

atendendo exigências legais, possui um Plano Diretor, atualmente em processo de revisão e já 

disponibilizado para a sociedade no site da Prefeitura Municipal (PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2016). 

Exigido pelo Estatuto das Cidades (CONGRESSO, 2001) em 2001 e promulgado no 

município em 2006, a versão inicial do Plano Diretor de Frutal reconhecia a Bacia do 

Ribeirão Frutal como Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA), propondo a criação de 

uma Área de Proteção Ambiental (APA) que englobasse inclusive o Córrego Bebedouro, sua 

bacia vizinha. Contraditoriamente também propunha aproveitar o potencial econômico da 

rodovia BR-364 para fins de indústria e comércio atacadista, ao mesmo tempo em que afirma 

como diretriz e objetivo do Plano Diretor “Buscar a diminuição, a mitigação, a eliminação 

dos impactos negativos do processo de urbanização e do processo produtivo”, num controle 

de uso e ocupação de áreas ambientalmente frágeis. 

A revisão do Plano Diretor manteve a proposta de Área de Proteção Ambiental (APA), 

amparando-se na Lei 6938/81 e Decreto 1205/94, legislação que não define as características 
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e atributos de uma Área de Proteção Ambiental (PREFEITURA, 2016). Por se tratar de uma 

Área de Proteção Ambiental de caráter municipal, deve ser objeto de lei pertinente, com 

características próprias que lhes determine a feição protecionista. A área proposta como Área 

de Especial Interesse Ambiental (AEIA) pode ser observada na Figura 64. 

 

Figura 64 - Proposta de zoneamento ambiental no Plano Diretor-2016

 

Fonte: Revisão do Plano Diretor. Prefeitura de Frutal. 2016.  

 

Foi proposta ainda a transferência da captação de água à montante do Córrego Poção, 

como denominado no Plano. Exige ainda que as indústrias sejam consideradas não poluidoras, 

de acordo com a Lei 10793/1992. 

O Plano Diretor também apontava, e foi mantida em sua revisão, que quaisquer tipos de 

intervenções impactantes, em áreas tratadas como de interesse devam possuir aprovação 

prévia destas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e da Gestão Municipal, e 

dependendo do caso, deve ser exigido um “Estudo de Impacto de Vizinhança”, a ser definido 

nos termos da Lei Federal número 10.257, de 10 de julho de 2001. 
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Portanto, o Plano Diretor fornece instrumentação e base legal para uma intervenção 

direta, uma vez que propõe adotar políticas de intervenção e de investimentos por bacias 

visando promover um “desenvolvimento que considere as questões ambientais”; e também 

uma proteção de fundo de vale em consonância com a legislação ambiental. 

A revisão proposta comete um erro ao remeter em seu artigo 39, que define as Áreas de 

Especial Interesse Ambiental, ao Código Florestal de 1965 e demais Resoluções CONAMA, 

superadas pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, demonstrando uma dissonância ou 

desinteresse com o conhecimento ambiental.  

A despeito da estrutura gestora e legislação existente, a prática cotidiana aponta outra 

preocupação preponderante. Esta pode ser representada iconicamente tanto na indiferença em 

apresentar respostas ao questionário formulado para embasamento desta dissertação sobre a 

visão e atuação ambiental do poder público municipal, quanto à preocupação ambiental dos 

órgãos constituídos para gestão da expansão urbana, cuja atuação possibilita que floresçam 

discussões técnicas em ações no Ministério Público como que gerou o Inquérito Civil MPMG 

0271.10.000029-5, provocado por questionamento da extinta UNESCO-Hidroex, 

questionando a implantação de um loteamento, já consolidado, ocupando indevidamente 

Áreas de Preservação Permanente do Ribeirão Frutal. 

A gênese deste conflito pode ser apontada na discrepância da interpretação da legislação 

ambiental em área urbana e rural. Enquanto ao produtor rural é exigida a observância da lei 

pelos órgãos fiscalizadores, ao empreendedor urbano é permitida uma complacência, 

travestida de „interesse público‟, que permeia intervenções e mesmo a implantação de 

equipamentos públicos em áreas de proteção ambiental, aliando interesses não 

necessariamente coletivos. 

O mesmo Ribeirão Frutal e afluentes, que apresentam uma tipificação de vereda em área 

rural deixam de sê-lo em área urbana, como atesta o conflito entre o entendimento dos órgãos 

municipais licenciadores ambientais e as respostas ao questionário formulado para 

embasamento desta dissertação sobre a visão e atuação ambiental do poder público 

constituído, do representante do Instituto Estadual de Florestas (IEF) órgão responsável pelo 

licenciamento ambiental no Estado. 

Essa visão utilitarista das áreas destinadas à proteção ambiental dos cursos d‟água 

impede o surgimento de parques urbanos de fundo de vale, uma vez não haver área passível 

de intervenção urbanística, ainda que desflorestada ou degradada. A ocupação física destas 

áreas cria a desproteção e degradação ambiental, além de impossibilitar a oportunidade para 

sua utilização como equipamento urbano. 
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6.8 Perspectivas e Novos Paradigmas 

 

Extenuadas, exauridas e depauperadas ambientalmente, as grandes cidades reagem 

tentando recuperar seus recursos hídricos, seu meio ambiente e seu bem estar social urbano. 

Com esta perspectiva, Jaime Lerner, convidado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia 

do Estado de Minas Gerais para criação do projeto “Cidade das Águas” da Fundação 

UNESCO HidroEx (ANA, 2012) que abrigaria a sede da entidade, propôs a criação de um 

parque de fundo de vale no Córrego Vertente Grande, como forma de proteção, ocupação, 

recuperação e utilização comunitária de um curso d‟água, ligando-o ao Boulervard das Águas, 

parte integrante do processo urbanístico proposto, como é possível ver na Figura 65. 

Saudado como “o mais ousado e inovador projeto de sustentabilidade em implantação 

na América Latina" pelo então Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, Nárcio Rodrigues 

(ANA, 2012). A matéria da Agência Nacional de Águas traz ainda a informação que: 

 

A concepção Lerner de Frutal, formatada em 95 páginas, traz 

recomendações para o Plano Diretor da Cidade, sugestões de paisagismo, 

estruturação viária, de transporte e de iluminação, além de um projeto 

específico para uma ciclovia que corta toda a cidade.  

 

Este projeto, como pode ser observado na Figura 65, é implantado em área urbana, em 

quase sua totalidade, não prevendo nenhum tipo de orientação ou proteção aos afluentes do 

Ribeirão Frutal que estejam na iminência de serem incluídos no perímetro urbano. 
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Figura 65 – Proposta apresentada por Jaime Lerner – arquitetos associados. Escala na imagem 

 

 

Fonte: UNESCO HidroEx, 2013. 
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A tendência mundial é a recuperação de rios urbanos, através da sua despoluição, ou de 

suas áreas de entorno, como forma de ambientar e revitalizar suas cidades, num movimento 

pós Revolução Industriais, que devolvem às cidades áreas urbanizadas antes abandonadas, 

subutilizadas ou depauperadas.  

Cidades como Madri, na Espanha, Harbor Drive, Seattle e San Francisco nos Estados 

Unidos (GAETE, 2014) e a icônica Seul, com seu parque linear no recuperado Rio 

Cheonggyecheon (OTTERBOURG, 2016) tornam-se rapidamente referencias mundiais como 

exemplo de devolução à natureza e à cidade os rios antes vistos apenas como transtornos 

urbanísticos, como pode ser apreciado na Figura 66. 

 

Figura 66 - Reurbanização do Rio Cheonggyecheon, como estrada e Parque. 

 

Fontes: Montagem do Autor a partir de ArchDaily, 2014 e National Geographic, 2016. 

 

Proteger a natureza do entorno de uma cidade de pequeno médio porte é o caminho 

mais sensato para uma urbanização harmônica cujo interesse seja a sustentabilidade e a 

cidadania, a um custo muito menor para seus cidadãos. A preservação ambiental não é 

incompatível com grandes cidades ou mesmo desenvolvimento econômico como prova 

Londres, primeira cidade do planeta a reivindicar o título de Cidade Parque com seus 3 mil 

parques, 850 km de rios, 2 Zonas de Proteção e  Conservação, Reservas Naturais, e sítios de 

importância para a Conservação da Natureza, dentre outras qualidades, alguns dos quais pode 

ser observado na Figura 67, que representa  a cidade de Londres e suas áreas verdes de uso 

público. 
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Figura 67 – Mapa da cidade de Londres com seus espaços verdes. 

 

Fonte: Greater London National, 2015. 

 

Figura 68 - Foto do Parque Hampstead Heath, London City ao fundo. 

 

Fonte: Arquivo particular do Autor, 2011. 

 

As pequenas e médicas cidades, a grande maioria dos municípios brasileiros, tem a 

oportunidade de repensar o norteamento de seu desenvolvimento, escolhendo entre um 

modelo concentrado e mercantilista ou um que propicie um crescimento sustentável mais 

digno, participativo e justo socialmente. 
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6.9 Proposta Sustentável para a bacia do Córrego Jaó  

 

A bacia hidrográfica do Córrego Jaó poderia ter outro planejamento urbano, 

ambientalmente mais inclusivo, menos impactante e consequentemente mais sustentável, a 

partir de um planejamento que considerasse a bacia hidrográfica como unidade de 

planejamento e suas vulnerabilidades ambientais como parâmetros a serem mitigados. 

Embora a bacia já esteja parcialmente comprometida, a serem mantidas as 

incorporações apresentadas, ainda há tempo para reanálise da margem esquerda e a 

implantação desta concepção na margem direita. 

Apontamos as seguintes proposições técnicas a serem adotadas: 

 

6.9.1 Área de Preservação Permanente de 50 metros 

 

Como determina a legislação ambiental para a fitofisionomia Veredas.  

Como não haverá mais atividade agrícola, portanto sem a necessidade de área de 

pousio, toda a Área de Preservação Permanente deveria ser recuperada floristicamente, não 

havendo mais a figura de área rural consolidada.  

Embora sejam considerados Espaços Livres Urbanos, a Área de Preservação 

Permanente tem função distinta à de área verde pública, não devendo compor sob a rubrica de 

“Área Verde” no cumprimento da exigência legal de área pública num empreendimento. 

 

6.9.2 Parque Urbano  

 

A criação de um Parque Urbano linear, lindeiro e contiguo a Área de Preservação 

Permanente, dar-lhe-á proteção física, ampliando suas funções bióticas e abióticas, originando 

corredor gênico capaz de fazer a interligação com fragmentos florestais isolados.  

Pode compor sob a rubrica de “Área Verde” no cumprimento da exigência legal de área 

pública num empreendimento. 

 

6.9.3 Adequação do Aterro Controlado 

 

Todo aterro sanitário ao ter determinado o fim de seu uso, deve ser objeto de uma série 

de medidas de estabilização como exigência de mitigação. Como por exemplo, pode-se citar o 



118 
 

controle de gases e chorume, bem como a o plantio de grama em toda área, com possibilidade 

de plantio de árvores e até mesmo formação de bosques.  

Pode ser incorporado ao Parque Urbano como área verde, com uso público em áreas 

sem riscos para integridade física ou saúde e sem nenhum risco de contaminação. 

 

6.9.4 Leito de Inundação  

 

Deve ser declarada área non edificandi, podendo ser incorporada como estoque de terra 

pública ou mesmo ao Parque Urbano. Historicamente, devido a sua topografia suave, estas 

áreas são propícias a pratica de esportes.  

Pode compor a urbanização sob a rubrica de “Área Verde” no cumprimento da 

exigência legal de área pública num empreendimento, ainda que empregada como área 

comum a todos os empreendimentos, em frações proporcionais a cada um deles. 

 

6.9.5 Barreira vegetal 

 

Compreendendo uma faixa de largura de 15 metros objeto de plantio paisagístico a ser 

criada entre a faixa de domínio da Rodovia MG 364 e a Área Loteável da bacia hidrográfica, 

aplicável apenas na margem esquerda da bacia. 

Poderão ser plantadas espécies arbóreas, de preferência nativas de ocorrência fito 

regional e arbustivas. O plantio não necessariamente deve ocorrer como revegetação florestal 

ou em forma de bosque, mas obrigatoriamente sendo capaz de cumprir sua função de barreira 

de vento, de poeira e sonora. Pode compor sob a rubrica de “Área Verde” no cumprimento da 

exigência legal de área pública a cada empreendimento que o faceia. 

 

6.9.6 Passagem de Fauna  

 

Deve ser prevista entre a Área de Preservação Permanente e os fragmentos florestais 

isolados, quando estes não estiverem interligados pela área do Parque Urbano ou com 

barreiras físicas que impeçam a transposição segura. Essas passagens devem possibilitar a 

circulação de fauna silvestre entre os fragmentos, principalmente os que possuírem água. 
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6.9.7 Avenida de Fundo de Vale  

 

Esta avenida deve circundar, proteger e isolar todo o Parque Urbano.  

Deve ser prevista toda forma de mobilidade nesta avenida, interligando todos os acessos 

à bacia, sua malha urbana e possibilitando acesso ao Parque Urbano.  

Poderia compor sob a rubrica de “Área Pública” no cumprimento da exigência legal de 

áreas num empreendimento. 

 

6.9.8 Área Institucional Comum  

 

É a proposta de criação de áreas ao longo da bacia com função pública e de caráter 

comum a todos os empreendimentos, agrupando-as em áreas que possibilitem a implantação 

de maiores e diversos equipamentos públicos. 

Originam-se em áreas que se tornaram isoladas da Área Loteável por alguma razão 

específica, quer para compor o traçado da Avenida de Fundo de Vale como no caso da bacia 

em tela, quer por regularização de algum traçado urbanístico.  

É um estoque de áreas com finalidade pública a fim de atender a exigência legal de Área 

Institucional num empreendimento, podendo ser livremente negociado pelos empreendedores 

entre si.  

A livre negociação tem por objetivo efetivar toda área demarcada como Área 

Institucional Comum, compensando diversos empreendimentos. Assim um empreendedor 

negociará, em livre acerto com o proprietário cuja parte da propriedade se tornou Área 

Institucional Comum, uma fração ideal de área para compor sua exigência de terras públicas.  

Cabe à Prefeitura dar-lhe a melhor destinação como equipamento público. 

 

6.9.9 Bacias de Retenção  

 

Localizadas ao longo do curso d‟água podem desempenhar um papel preponderante no 

controle de cheias e inundações, sendo empregadas como bacias de retardamento pluvial. 

Devem ser criadas em espaços ambientalmente favoráveis, ocupando áreas desflorestadas, ou 

em locais planejados como travessia do curso d‟água. 
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6.9.10 Área loteável  

 

Toda área passível de comercialização na forma de lotes urbanos. 

Podem ainda ser aplicadas técnicas sustentáveis nestas áreas, tais como reservação de 

água pluvial por lote, emprego de telhados verdes, pisos drenantes em calçadas e passeios 

públicos, asfalto drenante, arborização de ruas e espaços verdes públicos, dentre outros; além 

de medidas urbanísticas para aumentar a capacidade de infiltração do terreno, como taxa 

máxima de ocupação e impermeabilização de lotes, por exemplo.  

Essas medidas visam principalmente minimizar o impacto criado pela 

impermeabilização com a implantação do empreendimento na área de contribuição da bacia, 

aumentando a capacidade de retardamento pluvial dos lotes e de infiltração da gleba, como 

um todo. 

 

6.9.11 Espaços verdes públicos  

 

É a área complementar necessária para atingir a exigência mínima legal de área verde 

por empreendimento, caso necessário além da área destinada como parque urbano.  

Deve ser distribuída no empreendimento, com a finalidade de incrementar a 

permeabilidade da bacia, com restrição à área passível de impermeabilização. Não deve ser 

inferior em área ao lote padrão do empreendimento, devendo possibilitar acesso em 50% de 

seu perímetro.  

 

A Figura 69 apresenta a proposta sustentável para a Bacia Hidrográfica do Córrego Jaó, 

com distribuição espacial das propostas elencadas. 
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Figura 69 – Proposta Sustentável para Bacia Hidrográfica do Córrego Jaó  

 

Fonte: Autor, 2016. Escala 1:13.000.  
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7 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Preservar recursos ambientais passa a ser estratégico para qualquer cidade que queira se 

desenvolver no século XXI, ainda que estes desejos estejam baseados em uma atuação 

política que remonta a séculos passados, como comprova a recente crise hídrica, 

demonstrando o quanto a água será essencial para o desenvolvimento, quiçá a sobrevivência, 

de cidades inteiras.  

As grandes cidades já enfrentam problemas sociais, ambientais e de espaço, dentre 

outros, necessitando atuações reparadoras e mitigadoras. As pequenas e médias cidades 

devem merecer atenção para um crescimento sustentável que evite repetir estes erros, 

merecendo especial atenção as que fazem uso de captação superficial de água para 

abastecimento urbano. 

A escolha de Frutal foi icônica neste aspecto, representando grande parcela das cidades 

brasileiras que crescem quase que vegetativamente, repetindo velhas fórmulas urbanísticas 

centradas em uma visão fragmentada de ocupação de espaços, sem a capacidade de gerar 

recursos financeiros para resolver os problemas oriundos deste sistema. 

Ao planejar o espaço disponível para seu crescimento sob uma ótica fundiária, 

fracionada e mercantilista, empregando a legislação ambiental e de urbanismo com intuito de 

maximizar o uso de espaço e o consequente lucro na comercialização da terra, muitas vezes 

em relações duvidosas com interesses velados, as cidades deixam de preservar seus recursos 

naturais, o meio ambiente e consequentemente seus serviços ambientais. Tendem à 

uniformização da concepção urbana, gerada por orientações semelhantes propondo as mesmas 

soluções ainda que para diferentes paisagens.  

Assim procedendo depaupera sua riqueza natural e seu bem estar socioambiental com 

uma visão restrita solapando o crescimento que poderia ser feito com de uma forma holística 

voltada para o interesse difuso e coletivo.  

A expansão da cidade deve ser pensada não apenas pontualmente, no próximo 

parcelamento de solo, mas a partir da premissa da sustentabilidade, utilizando a bacia 

hidrográfica como escala e referência de estudo e planejamento. Suas vulnerabilidades 

ambientais devem ser as diretrizes, determinantes primordiais de formas de ocupação cuja 

prevenção, minimização e mitigação são essenciais para torná-la sustentável.  

A bacia do Córrego Jaó demonstrou o tratamento que vem sendo dispensado ao meio 

ambiente, com o padrão de urbanização comumente praticado nas cidades médias e pequenas 

ao não prever espaços verdes públicos em maior quantidade e melhor distribuição, tampouco 
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uma maior proteção ao córrego existente a ao fundo de vale. Desperdiça a possibilidade de 

prevenir problemas futuros de impermeabilização da bacia, com suas consequentes 

enxurradas e inundações; de manter um estoque de terras públicas para ações necessárias; de 

uma estrutura viária de fundo de vale; de um corredor ecológico interligando as diversas 

bacias lindeiras e a possibilidade de estruturar a cidade com oferta de parques urbanos. 

O adensamento urbano crescente através da diminuição das áreas de lotes tem como 

justificativa a maximização dos serviços públicos e consequentemente, de recursos. 

Entretanto essa estratégia tem resultado na fragmentação das áreas verdes públicas e 

internalização de áreas verdes em espaços privados, subtraindo-os da vida do cidadão. 

Ganham a administração pública com a diminuição de custos e responsabilidades, os 

empreendedores com maior aproveitamento de suas áreas em lotes, mas perdem a população e 

o meio ambiente. Sob esta ótica o espaço é função apenas de maximização de recursos e 

lucros. 

A fragmentação dos espaços verdes públicos resulta não apenas na perda de sua função 

urbanística e ambiental, mas também afeta a identidade cultural e o bem estar dos habitantes 

com a inexistência de ambientes que poderiam contribuir na manutenção de elos históricos e 

sociais da comunidade, identificados com uma estreita relação campo-cidade existentes em 

cidades pequenas e médias. 

Face à desigualdade social do país, pode soar natural que questões socioeconômicas 

ditem o planejamento urbano, relegando a questão ambiental e de espaço verde urbano a 

planos secundário e vindo de encontro ao interesse das administrações municipais em 

minimizar suas responsabilidades sobre áreas verdes públicas. 

Parques urbanos surgem como uma proposta ao mesmo tempo urbanística e ambiental, 

por oferecer a cada nova bacia hidrográfica uma área verde contínua que protegerá o fundo de 

vale e o curso d‟água existente, criando um espaço desfrutável pela sociedade e ampliando a 

proteção às vulnerabilidades ambientais da bacia com uma percepção empírica da preservação 

de serviços ambientais, principalmente os originados pela contribuição de florestas.  

Estes parques devem ser circundados por avenidas restritivas da estrutura urbana, 

compostos por faixas de terra que extrapolem a obrigação de atender a legislação ambiental, 

formando um estoque de terras públicas que possam ser empregadas não apenas com intuito 

de preservação, proteção aos recursos e uso social, mas também com finalidade de 

estruturação urbana, de mobilidade urbana num primeiro momento, e  regulação da drenagem 

urbana, caso necessário. 
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Uma vez implantados parques ao longo dos cursos d‟águas de sub-bacias circundantes, 

estará criada uma interligação ecológica entre ambientes, formando corredores de fluxos 

gênicos a permear toda a malha urbana.  

Os empreendimentos devem internalizar custos sociais e ambientais que todo processo 

produtivo deveria computar, mas que na medida em que alguns não o fazem, devolvem à 

sociedade impactos e problemas como desajustes sociais e degradação ambiental, que serão 

pagos indiretamente por todos. Perpetua-se a máxima popular do lucro ser privado, e seu 

custo ser público e comum. 

A Governança deve ser aperfeiçoada, não no sentido de ampliar a legislação, mas de 

efetivar sua aplicação através do contínuo melhoramento de instituições licenciadoras e 

fiscalizadoras; com a isonomia do trato rural/cidade nas questões ambientais; efetiva 

participação cidadã nas questões ambientais e instrumentalização, preparação e sensibilização 

ambiental para os profissionais que atuem com urbanização de cidades pequenas e médias. 

Os órgãos responsáveis pelo licenciamento podem minimizar impactos nos cursos 

d‟água atentando que não se altera a tipificação e qualificação de um curso d‟água em sua 

transição de meio rural para urbano, e observando que a legislação ambiental permite a 

intervenção em Área de Preservação Permanente quando houver interesse público e desde que 

não haja alternativa técnica. 

Algumas medidas de caráter licenciatório podem ser adotadas pelas cidades, com 

minimização de impactos criados por parcelamentos de solo. A aplicação de técnicas 

sustentáveis como arborização urbana; drenagem urbana efetiva e não carreadora de 

poluentes; distribuição espacial no empreendimento de áreas permeáveis minimamente 

contínuas; política urbana efetiva com resíduos de construção civil a cada novo 

empreendimento; exigência de uma taxa de impermeabilização por lote; incentivo à 

reservação pluvial em lotes com possibilidade de reuso; exigência do uso de pisos drenantes 

em calçadas e se possível asfaltos drenantes nas ruas; dentre outras medidas, podem mitigar o 

impacto causado na transição para o urbano. 

Outra medida efetiva e simples é impedir que Área Verde de um empreendimento sejam 

sobrepostas a Áreas de Preservação Permanente, justificado por possuírem funções diversas e 

incompatíveis. Enquanto a Área Verde de um empreendimento pertence a uma relação 

antrópica do espaço urbano relacionada com direito difuso do cidadão, Áreas de Preservação 

Permanente pertencem ao curso d‟água, com funções ecológicas específicas que não devem 

ser confundidas ou perturbadas. 
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Para Frutal, a constituição efetiva de uma Área de Proteção Ambiental Municipal que 

proteja a cabeceira do Ribeirão Frutal, com definição clara de sua proteção através do não 

parcelamento urbano das áreas mais declivosas e o parcelamento restritivo nas demais sub- 

bacias é condição sine qua non de preservação do que se apresenta hoje como sendo seu 

maior recurso natural.  

Espera-se que este trabalho contribua para a inclusão de cursos d‟agua em áreas em 

processo de urbanização com qualidade e preservação do meio ambiente, proporcionando 

uma concepção de planejamento com premissas sustentáveis tendo na bacia hidrográfica sua 

unidade de planejamento. A “Inserção sustentável de cursos d’água em perímetro urbano. 

Estudo de caso: Córrego Jaó de Frutal (MG)” não teve a pretensão de ser uma leitura 

urbanista da ocupação de bacias hidrográficas, mas apresentar um olhar ecocentrista sobre o 

avanço das cidades em áreas rurais.  

Não se pretende com este trabalho esgotar os temas correlacionados, mas lançar uma luz 

que produza como resultados outras pesquisas dentro de uma temática que tem muito a ser 

explorado.  

Sugerem-se continuidade deste trabalho através de estudos com a aplicação de índices 

que possibilitem a mensuração de sua efetiva conservação ambiental na urbanização de 

bacias, propondo-se levantamentos florístico e faunística; mensuração de recuperação 

florestal; ou mesmo analises quali e quantitativas das águas; em períodos pré e pós-

urbanização que possam comprovar a manutenção de serviços ambientais proporcionada por 

esta proposta. 

  



126 
 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Projeto urbanístico da Cidade das Águas está entro os 

mais arrojados do País. 2012. Disponível em http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/geral/geral-

arquivo/Projeto-urbanistico-da-Cidade-das-Aguas-esta-entre-os-mais-arrojados-do-Pais.html Acessado 

em 20 de maio de 2016. 

ALTAMIRANO, G.; AMARAL J. R. A.; SILVA, P. S. Calçadas Verdes e Acessíveis. 2008. 

Disponível em  http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/2013/05/Cal%C3%A7adas-

Verdes-e-Acess%C3%ADveis.pdf .Acessado em 7 de setembro de 2015.  

ALVES, H. P. F. Vulnerabilidade socioambiental na metrópole paulistana: uma análise 

sociodemográfica das situações de sobreposição espacial de problemas e riscos sociais e ambientais. 

2006. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v23n1/v23n1a04 Acessado em 15 de março de 

2015. 

ANELLI, R.L.S. Sistema Viário e Recuperação de Recursos Hídricos (Córregos e Nascentes) em 

São Carlos (SP). 2007. Disponível em 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/topos/article/viewFile/2185/1989. Acessado em 01 de setembro 

de 2015. 

ARRAES, C.L.; BUENO, C.R.P.; PISSARRA, T.C.T. Estimativa da Erodibilidade do Solo para Fins 

Conservacionistas na Microbacia Córrego do Tijuco, SP. 2010. Disponível em 

http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/viewFile/7218/6604. Acessado em 20 de 

setembro de 2016. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (NBR) 8419. Apresentação de projetos de 

aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Rio de Janeiro, 1992. Disponível em 

https://pt.scribd.com/doc/61140879/NBR-8419-NB-843-Apresentacao-de-Projetos-de-Aterros-

Sanitarios-de-Residuos-Solidos-Urbanos Acessado em 10 de setembro de 2015. 

BARBOSA JR, A.R. Elementos de Hidrologia aplicada a Graduação. 2015. UFOP. 

BARBOSA, V. L.; NASCIMENTO JUNIOR, A. F. Paisagem, Ecologia Urbana e Planejamento 

Ambiental. 2009. Disponível em 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/download/3286/3235. Acessado em 30 de 

abril de 2015. 

BORN, R; TALOCCHI, S. (coord). Payment for Environmental Services: Brazil. 2002. 

Payment for Environmental Services in the Americas - Fundação FORD e Fundação 

PRISMA. Disponível em https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/66824 Acessado em 20 

de maio de 2017 

http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/geral/geral-arquivo/Projeto-urbanistico-da-Cidade-das-Aguas-esta-entre-os-mais-arrojados-do-Pais.html
http://www.iof.mg.gov.br/index.php?/geral/geral-arquivo/Projeto-urbanistico-da-Cidade-das-Aguas-esta-entre-os-mais-arrojados-do-Pais.html
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/2013/05/Cal%C3%A7adas-Verdes-e-Acess%C3%ADveis.pdf
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/municipioverdeazul/2013/05/Cal%C3%A7adas-Verdes-e-Acess%C3%ADveis.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbepop/v23n1/v23n1a04
http://revista.fct.unesp.br/index.php/topos/article/viewFile/2185/1989
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/viewFile/7218/6604
https://pt.scribd.com/doc/61140879/NBR-8419-NB-843-Apresentacao-de-Projetos-de-Aterros-Sanitarios-de-Residuos-Solidos-Urbanos
https://pt.scribd.com/doc/61140879/NBR-8419-NB-843-Apresentacao-de-Projetos-de-Aterros-Sanitarios-de-Residuos-Solidos-Urbanos
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/download/3286/3235
https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/66824


127 
 

BOVO, M.C.; CONRADO, D. O Parque Urbano no contexto da organização do Espaço da cidade de 

Campo Mourão (Pr), Brasil. 2012. Disponível em 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/viewFile/1845/1797 . Acessado em 01 de setembro de 

2015. 

BRANCALION, P.H.S.; GARCIA, L.C.; LOYOLA, R.; RODRIGUES, R.R.; PILLAR, V.; 

LEWINSOHN, T.M. Análise crítica da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (2012), que substituiu o 

antigo Código Florestal: atualizações e ações em curso. Disponível em 

http://www.naturezaeconservacao.com.br/en/analise-critica-da-lei-

protecao/articulo/S1679007316300032/ Acessado em 05 de setembro de 2016. 

BRANDÃO, M.; CARVALHO, P.G.S.; BARUQUI, F.M. Veredas: uma abordagem integrada. 

Daphne, v.1, n.3, p. 5-8. 1991. Disponível em 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epamig.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%2

6task%3Ddoc_download%26gid%3D2873&ei=zQsbVdjMNserU-

LHg9gI&usg=AFQjCNHn6cDt4j4gdXsYHAXimwh7oC3y8w&bvm=bv.89381419,d.d24. Acessado 

em 31 de março de 2015. 

BRITO, T. A. S.; ALVES. M.S.; AUDINO, V.; BRITO, L.E.P.F.; BRITO, S.L.; 

CASTANHEIRA, M.A.; CASTRO, N.L.M.; DOTOLI, S.L.; FERREIRA, A.S.; GRAPSA, E.; 

LEYH,W.; MARCATTI, G.E.; MENDIONDO, M.E.; MENEZES, E.; MENEZES, L.C.; 

OLIVEIRA, C.G.; SANTOS, C.A.; SAPORETTI, A.; TIEPPO, S.J.; ZAFFANI, A.G. 

Diagnóstico de Microbacias para a Sustentabilidade. Termo de Cooperação Técnica nº 

17.049/2011, firmado entre SECTES, FAPEMIG, FAUF e UNESCO HIDROEX . 2011. 

BRITO, F.; SOUZA, J. Expansão urbana nas grandes metrópoles o significado das migrações 

intrametropolitanas e da mobilidade pendular na reprodução da pobreza. 2005. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392005000400003 Acessado em 25 

de junho de 2015.  

CÂMARA MUNICIPAL FRUTAL. Lei Complementar 54 de 05 de outubro de 2006. Plano Diretor. 

2006. Câmara Municipal de Frutal, Minas Gerais. Disponível em 

http://www.frutal.mg.gov.br/index.php?option=com_fabrik&c=form&view=details&Itemid=61&fabri

k=2&tableid=2&rowid=401. Acessado em 20 de junho de 2016. 

CÂMARA MUNICIPAL FRUTAL. Lei 5.977 de 30 de maio de 2012. 2012. Câmara Municipal de 

Frutal, Minas Gerais. 

CÂMARA MUNICIPAL FRUTAL. Lei Municipal 6.006 de 13 de setembro de 2012. Câmara 

Municipal de Frutal, Minas Gerais. 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/cpg/article/viewFile/1845/1797
http://www.naturezaeconservacao.com.br/en/analise-critica-da-lei-protecao/articulo/S1679007316300032/
http://www.naturezaeconservacao.com.br/en/analise-critica-da-lei-protecao/articulo/S1679007316300032/
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epamig.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D2873&ei=zQsbVdjMNserU-LHg9gI&usg=AFQjCNHn6cDt4j4gdXsYHAXimwh7oC3y8w&bvm=bv.89381419,d.d24
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epamig.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D2873&ei=zQsbVdjMNserU-LHg9gI&usg=AFQjCNHn6cDt4j4gdXsYHAXimwh7oC3y8w&bvm=bv.89381419,d.d24
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epamig.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D2873&ei=zQsbVdjMNserU-LHg9gI&usg=AFQjCNHn6cDt4j4gdXsYHAXimwh7oC3y8w&bvm=bv.89381419,d.d24
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.epamig.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D2873&ei=zQsbVdjMNserU-LHg9gI&usg=AFQjCNHn6cDt4j4gdXsYHAXimwh7oC3y8w&bvm=bv.89381419,d.d24
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392005000400003
http://www.frutal.mg.gov.br/index.php?option=com_fabrik&c=form&view=details&Itemid=61&fabrik=2&tableid=2&rowid=401
http://www.frutal.mg.gov.br/index.php?option=com_fabrik&c=form&view=details&Itemid=61&fabrik=2&tableid=2&rowid=401


128 
 

CÂMARA MUNICIPAL FRUTAL. Dados sobre o município. 2013. Disponível em 

http://camarafrutal.mg.gov.br/index.php?pg=cidade&tipo=aspectosfisicos Acessado em 10/12/13  

CARDOSO, A.A.G. Diagnóstico e Implantação de Práticas Conservacionistas na Sub-Bacia do 

Córrego Frutal, Frutal (MG). 2008. Disponível em 

http://www.emater.mg.gov.br/doc/intranet/upload/conhec_tecnico/diagnostico_praticas_conservacioni

sta.pdf.pdf Acessado em 28 de outubro de 2016. 

CARDOSO, S. L. C.; SOBRINHO, M.C.; VASCONCELLOS, A. M. A.; Gestão ambiental de parques 

urbanos: o caso do Parque Ecológico do Município de Belém Gunnar Vingren. 2015. Disponível em 

www.scielo.br/pdf/urbe/v7n1/2175-3369-urbe-7-1-0074.pdf Acessado em 2 de setembro de 

2015.  

CASTELNOU, A.M.N. Parques Urbanos de Curitiba: de Espaços de Lazer a Objetos de Consumo. 

2009. Disponível em 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/832/804. Acessado em 18 

de julho de 2015. 

CENTER FOR WATERSHED PROTECTIONS (CWP) Impacts of Impervious Cover on Aquatic 

Systems. 2003. Disponível em http://clear.uconn.edu/projects/tmdl/library/papers/Schueler_2003.pdf 

Acessado em 01 de julho de 2015. 

CHIZOTTI, A. A Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais: evolução e desafio. Disponível 

em http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37416210 Acessado em novembro de 2016. 

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (CMMAD). Nosso 

futuro comum. 1988.  Disponível em http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm     

Acessado em 15 de junho de 2015. 

CONGRESSO NACIONAL, Lei Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1.965. Código Florestal. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm. Acessado em 10 de junho de 

2014.  

CONGRESSO NACIONAL, Lei Federal n°6.766 de 19 de dezembro de 1979.Lei de Parcelamento de 

Solos. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm Acessado em 10 de 

junho de 2015. 

CONGRESSO NACIONAL Lei Federal n° 9.433, de 1997. Lei das Águas. 1997. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm. Acessado em 05 de outubro de 2016. 

CONGRESSO NACIONAL Lei Federal n° 10.257, de 10 de julho de 2001.  Estatuto das Cidades. 

2001. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm. Acessado em 

05 de outubro de 2016. 

http://camarafrutal.mg.gov.br/index.php?pg=cidade&tipo=aspectosfisicos
http://www.emater.mg.gov.br/doc/intranet/upload/conhec_tecnico/diagnostico_praticas_conservacionista.pdf.pdf
http://www.emater.mg.gov.br/doc/intranet/upload/conhec_tecnico/diagnostico_praticas_conservacionista.pdf.pdf
http://www.scielo.br/pdf/urbe/v7n1/2175-3369-urbe-7-1-0074.pdf
http://periodicos.pucminas.br/index.php/Arquiteturaeurbanismo/article/view/832/804
http://clear.uconn.edu/projects/tmdl/library/papers/Schueler_2003.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37416210
http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6766.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm


129 
 

CONGRESSO NACIONAL Lei Federal n° 11.977, de 7 de julho de 2009. Lei Minha Casa Minha 

Vida. 2009. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm 

Acessado em 05 de outubro de 2016. 

CONGRESSO NACIONAL. Lei Federal n° 12.651 de 25 de maio de 2012. Lei de Proteção da 

Vegetação Nativa. 2012. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2012/lei/l12651.htm Acessado em 05 de outubro de 2016. 

CONSELHO DE POLÍTICA AMBIENTAL DE MINAS GERAIS – COPAM. Deliberação Normativa 

Nº 58. 28 nov. 2002. Belo Horizonte. MG. Disponível em 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do Acessado em 28 de julho de 2015.  

CONSELHO DE POLÍTICA AMBIENTAL DE MINAS GERAIS – COPAM. Deliberação Normativa 

Nº 74. 09 set. 2004. Belo Horizonte. MG. Disponível em 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do Acessado em 28 de julho de 2015. 

CONSELHO DE POLÍTICA AMBIENTAL DE MINAS GERAIS – COPAM. Deliberação Normativa 

Nº 167. 12 abr. 2005. Belo Horizonte. MG. Disponível em 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do Acessado em 28 de julho de 2015.  

CORDEIRO, R.S.; TRANNIN, I.C.B.; CARVALHO JUNIOR, J.A. Transformação de Lixão em 

Aterro Sanitário – O Caso de Cruzeiro (SP). IV Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental. 2013. 

Disponível em http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2013/III-012.pdf  Acessado em 20 de 

setembro de 2016. 

COSTA, C.W.; DUPAS, F.A.; CESPEDES, J.G.; SILVA, L.F. Monitoramento da Expansão Urbana, 

Cenários Futuros de Crescimento Populacional e o Consumo de Recursos Hídricos no Município de 

São Carlos, SP. 2013. Disponível em 

http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/GEOSP/article/view/7265  Acessado em 30 de junho de 

2015. 

COUTINHO, L. M. O Conceito de Bioma. 2006. Disponível em 

http://ecologia.ib.usp.br/ecovegetal/leituras/Coutinho_conceito_bioma_ACTA_20(1)_T_02.pdf. 

Acessado em 06 de julho de 2015. 

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO GOVERNO DE MINAS 

GERAIS (EMATER-MG); CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TIRADENTES (CENEP). 

Projeto de Manejo Integrado dos Recursos Naturais da Sub-Bacia do Ribeirão Frutal. 2004. 

EMATER-MG, CENEP, ASPARF. 21 pp. 

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FIEMG). Lei Florestal 

Mineira. 2013. Disponível em 

http://www7.fiemg.com.br/Cms_Data/Contents/central/Media/Documentos/Biblioteca/PDFs/FIEMG/c

artilha_Lei_florestal_mineira_BAIXAOK.pdf  Acessado em 10 de junho de 2014. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11977.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do
http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do
http://www.siam.mg.gov.br/sla/action/Consulta.do
http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2013/III-012.pdf
http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/GEOSP/article/view/7265
http://ecologia.ib.usp.br/ecovegetal/leituras/Coutinho_conceito_bioma_ACTA_20(1)_T_02.pdf


130 
 

FERRARA, L. N. Urbanização da Natureza: da Autoprovisão de Infraestruturas aos Projetos de 

Recuperação Ambiental nos Mananciais do Sul da Metrópole Paulistana. 2013. Disponível em  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F16%2F16132%2

Ftde-25092013-

110858%2Fpublico%2Fdoutorado_LucianaFerrara_revisado.pdf&ei=m3gtVcemB8nfsASPg4HgDg&

usg=AFQjCNHufNH5Rcayinbu8obprydk-

Nw90Q&sig2=hkbR0SCFfBrX5ih__OwZrg&bvm=bv.90790515,d.cWc . Acessado em 30 de abril de 

2015. 

FERREIRA. I. M. O afogar das Veredas: uma análise comparativa espacial e temporal das Veredas do 

Chapadão de Catalão (GO). 2003. Disponível em https://repositorio.unesp.br/handle/11449/104459 

Acessado em 25 de abril de 2015. 

FERREIRA, I. M., Paisagens Do Cerrado: Aspectos Conceituais Sobre Vereda. IX Simpósio Nacional 

do Cerrado e II Simpósio Internacional Savanas Tropicais. Brasília, 2008. Disponível em 

www.cpac.embrapa.br/download/650/t  Acessado em 25 de abril de 2015.  

FONSECA, A. DE F. C.. Controle e uso da água na Ouro Preto dos séculos XVIII e XIX. 2004. 

Disponível em 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=188991. 

Acessado em  12 de junho de 2015. 

FRIEDRICH, D. O Parque linear como Instrumento de Planejamento e Gestão de Áreas de Fundo de 

Vale Urbanas. 2007. Disponível em http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/13175 Acessado em 01 

de setembro de 2015. 

GAETE, C.M. 6 Cidades que Trocaram Suas Rodovias por Parques Urbanos. In ArchDaily. 2014. 

Disponível em http://www.archdaily.com.br/br/601277/6-cidades-que-trocaram-suas-rodovias-por-

parques-urbanos. Acessado em 15 setembro de 2016. 

GALINDO, E.F. Gestão das Águas Urbanas: Construindo uma Gestão Territorial e Ambiental 

Integrada. 2008. IV Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em 

Ambiente e Sociedade (ANPPAS). Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n47/a07v1747.pdf  

Acessado em 20 de junho de 2016. 

GIL, Antônio C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

GOVERNO FEDERAL, Decreto n° 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Código Florestal. Disponível 

em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d23793.htm  Acessado em 21 de julho de 

2015. 

GREATER LONDO NATIONAL. Let‟s Make London a National Park City. 2015. Disponível em 

http://www.nationalparkcity.london/. Acessado em 21 de julho de 2015. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F16%2F16132%2Ftde-25092013-110858%2Fpublico%2Fdoutorado_LucianaFerrara_revisado.pdf&ei=m3gtVcemB8nfsASPg4HgDg&usg=AFQjCNHufNH5Rcayinbu8obprydk-Nw90Q&sig2=hkbR0SCFfBrX5ih__OwZrg&bvm=bv.90790515,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F16%2F16132%2Ftde-25092013-110858%2Fpublico%2Fdoutorado_LucianaFerrara_revisado.pdf&ei=m3gtVcemB8nfsASPg4HgDg&usg=AFQjCNHufNH5Rcayinbu8obprydk-Nw90Q&sig2=hkbR0SCFfBrX5ih__OwZrg&bvm=bv.90790515,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F16%2F16132%2Ftde-25092013-110858%2Fpublico%2Fdoutorado_LucianaFerrara_revisado.pdf&ei=m3gtVcemB8nfsASPg4HgDg&usg=AFQjCNHufNH5Rcayinbu8obprydk-Nw90Q&sig2=hkbR0SCFfBrX5ih__OwZrg&bvm=bv.90790515,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F16%2F16132%2Ftde-25092013-110858%2Fpublico%2Fdoutorado_LucianaFerrara_revisado.pdf&ei=m3gtVcemB8nfsASPg4HgDg&usg=AFQjCNHufNH5Rcayinbu8obprydk-Nw90Q&sig2=hkbR0SCFfBrX5ih__OwZrg&bvm=bv.90790515,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F16%2F16132%2Ftde-25092013-110858%2Fpublico%2Fdoutorado_LucianaFerrara_revisado.pdf&ei=m3gtVcemB8nfsASPg4HgDg&usg=AFQjCNHufNH5Rcayinbu8obprydk-Nw90Q&sig2=hkbR0SCFfBrX5ih__OwZrg&bvm=bv.90790515,d.cWc
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F16%2F16132%2Ftde-25092013-110858%2Fpublico%2Fdoutorado_LucianaFerrara_revisado.pdf&ei=m3gtVcemB8nfsASPg4HgDg&usg=AFQjCNHufNH5Rcayinbu8obprydk-Nw90Q&sig2=hkbR0SCFfBrX5ih__OwZrg&bvm=bv.90790515,d.cWc
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/104459
http://www.cpac.embrapa.br/download/650/t
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=188991
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/13175
http://www.archdaily.com.br/br/601277/6-cidades-que-trocaram-suas-rodovias-por-parques-urbanos
http://www.archdaily.com.br/br/601277/6-cidades-que-trocaram-suas-rodovias-por-parques-urbanos
http://www.scielo.br/pdf/ea/v17n47/a07v1747.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/d23793.htm
http://www.nationalparkcity.london/


131 
 

HUBERMAN, L. A Historia da riqueza do Homem. 1981. Disponível em 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uern.br%2Fprofessor%2Farquivo_baixar.asp%3Farq_id%

3D6386&ei=kZSJVYXGAYfAgwSG2IOIBg&usg=AFQjCNGy2A-

LiUdfoWSaaHrBv5Os5doN6w&bvm=bv.96339352,d.eXY. Acessado em 22 de junho de 2015. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Dados, informes e 

estatísticas. 2015. Disponível em www.ibge.orb.br Acessado em 23 de junho de 2015.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Manual Técnico da 

Vegetação Brasileira. 2ª Edição. 2012. Disponível em 

ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/manuais_tecnicos/manual_tecnico_vegetacao_b

rasileira.pdf Acessado em 06 de julho de 2015.  

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO). 

Mosaicos e Corredores Ecológicos. 2014. Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/mosaicosecorredoresecologicos Acessado em 10 de fevereiro de 

2014.  

INSTITUTO SOCIO AMBIENTAL (ISA) - Serviços Ambientais: conhecer, valorizar e cuidar. 

Subsídios para a proteção dos mananciais de São Paulo. 2008. Disponível em 

https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/publicacoes/servicos-ambientais-conhecer-valorizar-e-

cuidar-subsidios-para-a-protecao-dos Acessado em 20 de maio de 2017. 

L A C E R D A, N; M A R I N H O, G.; B A H I A, C.;  Q U E I R O Z, P.;  P E C C H IO, R. Planos 

Diretores Municipais: Aspectos Legais e Conceituais. 2005. Disponível em 

http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/135 Acessado em 30 de junho de 2015.  

LANZA, V.C.V.; CARVALHO, A.L.; Orientações Básicas para Operações em Aterro Sanitário. 

Fundação Estadual de Meio Ambiente. 2006. Disponível em 

http://www.feam.br/images/stories/arquivos/Cartilha%20Aterro2.pdf. Acessado em 10 de setembro de 

2016. 

LEFEBVRE, H. A Produção do Espaço. 2000. Disponível em 

http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/1a_aula/A_producao_do_espaco.pdf . Acessado em 

2 de maio de 2015  

LIMA, A.M.L.P.; CAVALHEIRO, F.; NUCCI, J.C.; SOUSA, M.A.L.B.; FIALHO, N.O.; DEL 

PICCHIA, P.C.D. Problemas de utilização na conceituação de termos como espaços livres, 

áreas verdes e correlatos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA, 

2, 1994. Disponível em http://www.labs.ufpr.br/site/wp-

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uern.br%2Fprofessor%2Farquivo_baixar.asp%3Farq_id%3D6386&ei=kZSJVYXGAYfAgwSG2IOIBg&usg=AFQjCNGy2A-LiUdfoWSaaHrBv5Os5doN6w&bvm=bv.96339352,d.eXY
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uern.br%2Fprofessor%2Farquivo_baixar.asp%3Farq_id%3D6386&ei=kZSJVYXGAYfAgwSG2IOIBg&usg=AFQjCNGy2A-LiUdfoWSaaHrBv5Os5doN6w&bvm=bv.96339352,d.eXY
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uern.br%2Fprofessor%2Farquivo_baixar.asp%3Farq_id%3D6386&ei=kZSJVYXGAYfAgwSG2IOIBg&usg=AFQjCNGy2A-LiUdfoWSaaHrBv5Os5doN6w&bvm=bv.96339352,d.eXY
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uern.br%2Fprofessor%2Farquivo_baixar.asp%3Farq_id%3D6386&ei=kZSJVYXGAYfAgwSG2IOIBg&usg=AFQjCNGy2A-LiUdfoWSaaHrBv5Os5doN6w&bvm=bv.96339352,d.eXY
http://www.ibge.orb.br/
ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/manuais_tecnicos/manual_tecnico_vegetacao_brasileira.pdf
ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/manuais_tecnicos/manual_tecnico_vegetacao_brasileira.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/mosaicosecorredoresecologicos
https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/publicacoes/servicos-ambientais-conhecer-valorizar-e-cuidar-subsidios-para-a-protecao-dos
https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa/publicacoes/servicos-ambientais-conhecer-valorizar-e-cuidar-subsidios-para-a-protecao-dos
http://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/135
http://www.feam.br/images/stories/arquivos/Cartilha%20Aterro2.pdf
http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/arq_interface/1a_aula/A_producao_do_espaco.pdf
http://www.labs.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2014/07/lima_anaisdecongressos_cbau_1994.pdf


132 
 

content/uploads/2014/07/lima_anaisdecongressos_cbau_1994.pdf. Acessado em 12 novembro 

de 2013. 

LIMA, S. C. A preservação das veredas para manutenção do equilíbrio hidrológico dos cursos d‟água. 

In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS SOBRE O MEIO AMBIENTE, 3.,1991, Londrina. 

Anais. Londrina: UEL/NEMA, 1991. p. 204-218. 

LIMA, V. A Sociedade e a Natureza na Paisagem Urbana : Análise de Indicadores para Avaliar a 

Qualidade Ambiental. 2013. Disponível em 

http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bpp/33004129042P3/2013/lima_v_dr_prud.pdf 

Acessado em 30 de abril de 2015. 

LOBODA,C.R.;  DE ANGELIS, B.L.D. Áreas Verdes Públicas Urbanas: Conceitos, Usos E Funções. 

2005. Disponível em http://200.201.10.18/index.php/ambiencia/article/view/157/185 Acessado em 18 

de julho de 2015. 

LOPES, E. A.; MENDONÇA, F. Urbanização E Recursos Hídricos: Conflitos Socioambientais E 

Desafios À Gestão Urbana Na Franja Leste Da Região Metropolitana De Curitiba (Rmc) – Brasil. 

2010. Disponível em 

http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/26253/TESE_VERSAO_FINAL_EDMILSON%20

A%20LOPES_PDF_2011.pdf?sequence=1 Acessado em  12 de junho de 2015. 

MACEDO, A.C. Restauração, Matas Ciliares e de Proteção Ambiental. 1993. Disponível em 

http://saf.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/I_manual_vegetacao_1ed_1993.pdf Acessado em  20 de 

fevereiro de 2014. 

MACEDO, J. A. B. Águas & Águas. São Paulo: Livraria varela, 2001. 

MAGNOLI, M.M.; O PARQUE NO DESENHO URBANO. 2006.  Disponível em 

http://www.revistas.usp.br/paam/article/view/40250/43116 Acessado em 18 de julho de 2015.  

MENEGHETTI, K.S.; REGO, R.L.; BELOTO, G.E. Maringá - A Paisagem Urbana e o Sistema de 

Espaços Livres. 2009. Disponível em http://www.revistas.usp.br/paam/article/view/77344 . Acessado 

em 01 de setembro de 2015. 

MILANO, M. S.; DALCIN, E.C. Arborização de vias públicas. Rio de Janeiro. Light, 2000. 226 p.   

MINISTÉRIO DAS CIDADES, SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL. 

Gestão de Águas Pluviais Urbanas: Saneamento para todos. Brasília, Ministério das Cidades, 2006. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). O Bioma Cerrado. 2015. Disponível em 

http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado. Acessado em 06 de junho de 2015.  

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Corredores Ecológicos, 2014. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/acoes-e-iniciativas/gestao-territorial-para-a-

conservacao/corredores-ecologicos.  Acessado em 10 de fevereiro de 2014. 

http://www.labs.ufpr.br/site/wp-content/uploads/2014/07/lima_anaisdecongressos_cbau_1994.pdf
http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bpp/33004129042P3/2013/lima_v_dr_prud.pdf
http://200.201.10.18/index.php/ambiencia/article/view/157/185
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/26253/TESE_VERSAO_FINAL_EDMILSON%20A%20LOPES_PDF_2011.pdf?sequence=1
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/26253/TESE_VERSAO_FINAL_EDMILSON%20A%20LOPES_PDF_2011.pdf?sequence=1
http://saf.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/I_manual_vegetacao_1ed_1993.pdf
http://www.revistas.usp.br/paam/article/view/40250/43116
http://www.revistas.usp.br/paam/article/view/77344
http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/acoes-e-iniciativas/gestao-territorial-para-a-conservacao/corredores-ecologicos
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/acoes-e-iniciativas/gestao-territorial-para-a-conservacao/corredores-ecologicos


133 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Parques e Áreas Verdes, Ministério do Meio 

Ambiente (2014) em http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/item/8051. 

Acessado em 28/01/2014. 

MIOZZO, J. Parque do Ibirapuera é o melhor do mundo, segundo o The Guardian. 2015. Disponível 

em http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/consumo/noticia/4221609/parque-ibirapuera-

melhor-mundo-segundo-the-guardian  Acessado em 03 de setembro de 2015. 

MOREIRA, A. C. M. L.; Conceitos de Ambiente e de Impacto Ambiental Aplicáveis ao Meio 

Urbano.1997. Disponível em http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/spm/usu_doc/moreira6-

conceito_impacto_urbano.pdf. Acessado em 10 de setembro de 2015. 

NUNES, M. S. Aspectos éticos quanto ao acesso desigual à água potável. 2009. Disponível em 

http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/68/110a116.pdf. Acessado em 25 de maio de 2015.  

OLIVEIRA, F.L.; O Nascimento da Ideia de Parque Urbano e do Urbanismo Modernos em São Paulo. 

2010. Disponível em http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3433. Acessado em 

03 de setembro de 2015. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU), Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

1948. Disponível em http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-

human-rights/preamble.html. Acessado em 02 de junho de 2015. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Conferencia das Nações Unidas sobre a Água. 

1977. Disponível em http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap18.pdf. Acessado em 

02 de junho de 2015. 

ORGANIZAÇÕES DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Avaliação Ecossistêmica do Milênio. 

2005. Disponível em 

http://www.millenniumassessment.org/documents/document.63.aspx.pdf Acessado em 20 de 

maio de 2017.  

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável. 2015. Disponível em 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ Acessado em 20 de maio de 2017. 

OSEKI, J.H.; PELLEGRINO,P.R. Paisagem, Sociedade e Ambiente. IN: Curso de Gestão Ambiental. 

2004. Disponível em  

http://nead.uesc.br/arquivos/Biologia/modulo_7_bloco__4/sociedade_economia_meio_ambiente/mater

ial_apoio/paisagem_sociedade_ambiente.pdf Acessado em 30 de abril de 2015. 

OTTERBOURG, K. Urban Parks. National Geographic Magazine, April 2016, Vol. 229, Issue 4, 

p.[86]+.  Disponível em http://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/04/nature-urban-national-

parks/ Acessado em 30 de outubro de 2016.  

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/item/8051
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/consumo/noticia/4221609/parque-ibirapuera-melhor-mundo-segundo-the-guardian
http://www.infomoney.com.br/minhas-financas/consumo/noticia/4221609/parque-ibirapuera-melhor-mundo-segundo-the-guardian
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/spm/usu_doc/moreira6-conceito_impacto_urbano.pdf
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/spm/usu_doc/moreira6-conceito_impacto_urbano.pdf
http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/68/110a116.pdf
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3433
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/preamble.html
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/preamble.html
http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/cap18.pdf
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.63.aspx.pdf
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
http://nead.uesc.br/arquivos/Biologia/modulo_7_bloco__4/sociedade_economia_meio_ambiente/material_apoio/paisagem_sociedade_ambiente.pdf
http://nead.uesc.br/arquivos/Biologia/modulo_7_bloco__4/sociedade_economia_meio_ambiente/material_apoio/paisagem_sociedade_ambiente.pdf
http://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/04/nature-urban-national-parks/
http://www.nationalgeographic.com/magazine/2016/04/nature-urban-national-parks/


134 
 

PERES, R.B.; SILVA R.S. A relação entre Planos de Bacia Hidrográfica e Planos Diretores 

Municipais: Análise de Conflitos e Interlocuções visando Políticas Públicas Integradas. 2010. V 

Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade 

(ANPPAS). Disponível em http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT3-647-646-

20100903160334.pdf  Acessado em 20 de junho de 2016. 

PONTAL ON LINE, Chuvas em Frutal. Frutal, 8 de fevereiro de 2016. Disponível em 

http://pontalonline.com/chuva-forte-causa-danos-em-frutal/. Acessado em 10 de fevereiro de 2016. 

PORTO-GONÇALVES, C.W. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro 

Ed. Civilização Brasileira. 2006  

PREFEITURA DE FRUTAL. 2015. Disponível em http://www.frutal.mg.gov.br/. Acessado em 28 de 

junho de 2015. 

PREFEITURA DE FRUTAL. Projeto de Lei do Plano Diretor. 2016. Disponível em  

http://www.frutal.mg.gov.br/images/Produto9-ProjetodeLeidoPlanoDiretor23_05_2016.pdf Acessado 

em 30 de outubro de 2016. 

PREFEITURA DE FRUTAL. Reformulação do Plano Diretor Municipal. 2016. Disponível em 

http://www.frutal.mg.gov.br/images/plano-diretor_.pdf  Acessado em 30 de outubro de 2016.  

RANZINI, M; LIMA P.L. Comportamento hidrológico, balanço de nutrientes e perdas de solo em 

duas microbacias reflorestadas com Eucalyptus, no Vale do Paraíba, SP. São Paulo. Disponível em 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr61/cap13.pdf Acessado em 20 de junho de 2015.  

REES, W. E. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves 

out. 1992. Disponível em http://eau.sagepub.com/content/4/2/121.full.pdf+html. Acessado em 10 de 

agosto de 2015. 

REIS DE PAULA, A. S. As transformações socioespaciais de Frutal MG. 2012. Dissertação Mestrado 

em Geografia e Gestão do Território – Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia: UFU/IG, 

2012. Disponível em 

https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16151/1/TransformacoesSocioespaciaisFrutal.pdf. 

Acessado em 20 de novembro de 2015. 

RIBEIRO, J. F.; WALTER, B. M. T. Fitofisionomias do bioma cerrado. In: SANO, S. M.; 

ALMEIDA, S. P. de. Cerrado: ambiente e flora. Planaltina: Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - Embrapa, Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados - CPAC, 1998. p. 89-166. 

RIBEIRO, J. F; WALTER, B. M. T. As principais fitofisionomias do Bioma Cerrado. In.: SANO, S. 

M; ALMEIDA, S. P; RIBEIRO, J. F. Ecologia e flora. Brasília: EMBRAPA, 2008. v. 1, p. 152-212. 

http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT3-647-646-20100903160334.pdf
http://www.anppas.org.br/encontro5/cd/artigos/GT3-647-646-20100903160334.pdf
http://pontalonline.com/chuva-forte-causa-danos-em-frutal/
http://www.frutal.mg.gov.br/
http://www.frutal.mg.gov.br/images/Produto9-ProjetodeLeidoPlanoDiretor23_05_2016.pdf
http://www.frutal.mg.gov.br/images/plano-diretor_.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr61/cap13.pdf
http://eau.sagepub.com/content/4/2/121.full.pdf+html
https://repositorio.ufu.br/bitstream/123456789/16151/1/TransformacoesSocioespaciaisFrutal.pdf


135 
 

ROLNIK. R. La democracia en el fi lo de la navaja: límites y posibilidades para la implementación de 

una agenda de reforma urbana en Brasil. 2009. Disponível em 

http://www.scielo.cl/pdf/eure/v35n104/art01.pdf. Acessado em 30 de junho de 2015.  

SANTOS, M. Pensando o espaço do homem. São Paulo: Hucitec, 1988. 68p 

SANTOS, M. A Natureza do Espaço: espaço e tempo, razão e emoção. 2008. Disponível em 

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1799/A%20natureza%20do

%20Espa%C3%A7o.pdf?sequence=1. Acessado em 15 de junho de 2015.  

SANTOS, M.A. A influência da dinâmica demográfica e domiciliar no processo de ocupação do 

Cerrado Brasileiro: o caso do Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba, Minas Gerais, 

Brasil. 2010. Disponível em http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/AMSA-

8CYP4G?show=full . Acesso em 18/06/2012 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(SEMAD). Copam. 2015. Disponível em http://www.semad.mg.gov.br/copam. Acessado em 27 de 

julho de 2015. 

SENADO FEDERAL, Código Florestal de 1934. Revista de Audiência Publica do Senado Federal . 

Ano 2 N° 9. 2011. Disponível em http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo-

florestal/senado-oferece-um-projeto-equilibrado-para-o-novo-codigo-florestal-brasileiro/codigo-

florestal-de-1934.aspx. Acessado em 15 de junho de 2015.  

SERRA FILHO R, CAVALCANTE AC, GUILLAUMON JR, CHIARINI JV, NOGUEIRA FP, 

IVANCKO CM, BARBIERI JL, DONZELLI PL, COELHO AGS, BITTENCOURT I. Levantamento 

de cobertura natural e de reflorestamento no cerrado de São Paulo. Boletim Técnico I.F., São Paulo, p. 

1-56. 1974 

SILVA, E. R. Curso da água na História: simbologia, moralidades e a gestão de recursos hídricos. 

1998. Disponível em http://www.bvsde.paho.org/bvsarg/p/fulltext/brasil/brasil.pdf Acessado em 02 de 

maio de 2015.  

SIMON, D.; MCGREGOR, D.; NSIAH-GYABAAH, K. The Changing Urban–rural Interface 

of African Cities: Definitional Issues and an Application to Kumasi, Ghana. 2004. Disponível 

em http://eau.sagepub.com/content/16/2/235.full.pdf+html Acessado em 15 de maio de 2015. 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA (SBAU) ; Carta a Londrina e Ibiporã, 

Boletim Informativo, v.3, n. 5, 1996.  

TRAVASSOS, L.; SHULT, S. I. M. Recuperação socioambiental de fundos de vales urbanos na 

cidade de São Paulo, entre transformações e permanências. 2013. Disponível em 

http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/15826/11850. Acessado em 01 de setembro 

de 2015. 

http://www.scielo.cl/pdf/eure/v35n104/art01.pdf
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1799/A%20natureza%20do%20Espa%C3%A7o.pdf?sequence=1
http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1799/A%20natureza%20do%20Espa%C3%A7o.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/AMSA-8CYP4G?show=full
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/AMSA-8CYP4G?show=full
http://www.semad.mg.gov.br/copam
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo-florestal/senado-oferece-um-projeto-equilibrado-para-o-novo-codigo-florestal-brasileiro/codigo-florestal-de-1934.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo-florestal/senado-oferece-um-projeto-equilibrado-para-o-novo-codigo-florestal-brasileiro/codigo-florestal-de-1934.aspx
http://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo-florestal/senado-oferece-um-projeto-equilibrado-para-o-novo-codigo-florestal-brasileiro/codigo-florestal-de-1934.aspx
http://www.bvsde.paho.org/bvsarg/p/fulltext/brasil/brasil.pdf
http://eau.sagepub.com/content/16/2/235.full.pdf+html
http://revistas.pucsp.br/index.php/metropole/article/view/15826/11850


136 
 

TUCCI, C.E.M., Água no Meio Urbano. 1997. Disponível em 

http://www.pec.poli.br/sistema/material_disciplina/fotos/%C3%A1guanomeio%20urbano.pdf  

Acessado em 22 de junho de 2015.  

TUCCI, C.E.M., Águas Urbanas, 2008. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v22n63/v22n63a07.pdf. Acessado em 22 de junho de 2015. 

TUCCI, C.E.M., Urbanização e Recursos Hídricos.  2009. Disponível em 

http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-813.pdf. Acessado em 22 de junho de 2015. 

TUNDISI, J.G. Governança da Água. 2013. Disponível em 

https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/20-2/10-governanca-da-agua-jose-tundisi.pdf. Acessado 

em 05 de outubro de 2016. 

VALENTE, I. Novo Código Florestal Brasileiro: Meio ambiente e biodiversidade brasileira 

desprotegidos. 2012. Disponível em  http://www.ivanvalente.com.br/wp-

content/uploads/2012/12/Caderno-novo-Codigo-Florestal-dez-2012.pdf. Acessado em 15 de maio de 

2014.  

VARGAS, A.C.V.; WERNECK.R.B.; FERREIRA, M.I.P. Controle de cheias urbanas. 2008. 

Disponível em 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

0ahUKEwi4pPWT75rTAhUUVGMKHcKKDJ8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.essentiaedi

tora.iff.edu.br%2Findex.php%2Fboletim%2Farticle%2Fdownload%2F2177-

4560.20080012%2F226&usg=AFQjCNGtBX0rvj_uatFrXpvCPq-r4BTWHw .  Acessado em 22 de 

junho de 2015. 

VELOSO, H.P.; RANGEL FILHO, A. L. R.; LIMA, J.C.A. Classificação da Vegetação Brasileira, 

Adaptada a um Sistema Universal. Disponível em 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/classificacaovegetal.pdf. 

Acessado em 20 de setembro de 2014. 

VIANA, V.M.; PINHEIRO, L.A.F.V.; Conservação da diversidade de fragmentos florestais. 1998. 

Série Técnica IPEF. Disponível em http://www.avesmarinhas.com.br/8%20-

%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20da%20biodiversidade%20em%20fragmentos.PDF. Acessado 

em 20 de fevereiro de 2014. 

VILLAÇA, F. Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil. In. DEÁK, C.; 

SCHIFFER, S. R. (Org). O processo de urbanização no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 1999. 

WHITE, L. The historical roots of our ecologic crisis, 2009. Disponível em 

http://www.uvm.edu/~gflomenh/ENV-NGO-PA395/articles/Lynn-White.pdf. Acessado em 25 de 

junho de 2015. 

http://www.pec.poli.br/sistema/material_disciplina/fotos/%C3%A1guanomeio%20urbano.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v22n63/v22n63a07.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v22n63/v22n63a07.pdf
http://www.abc.org.br/IMG/pdf/doc-813.pdf
https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/20-2/10-governanca-da-agua-jose-tundisi.pdf
http://www.ivanvalente.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Caderno-novo-Codigo-Florestal-dez-2012.pdf
http://www.ivanvalente.com.br/wp-content/uploads/2012/12/Caderno-novo-Codigo-Florestal-dez-2012.pdf
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4pPWT75rTAhUUVGMKHcKKDJ8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.essentiaeditora.iff.edu.br%2Findex.php%2Fboletim%2Farticle%2Fdownload%2F2177-4560.20080012%2F226&usg=AFQjCNGtBX0rvj_uatFrXpvCPq-r4BTWHw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4pPWT75rTAhUUVGMKHcKKDJ8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.essentiaeditora.iff.edu.br%2Findex.php%2Fboletim%2Farticle%2Fdownload%2F2177-4560.20080012%2F226&usg=AFQjCNGtBX0rvj_uatFrXpvCPq-r4BTWHw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4pPWT75rTAhUUVGMKHcKKDJ8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.essentiaeditora.iff.edu.br%2Findex.php%2Fboletim%2Farticle%2Fdownload%2F2177-4560.20080012%2F226&usg=AFQjCNGtBX0rvj_uatFrXpvCPq-r4BTWHw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4pPWT75rTAhUUVGMKHcKKDJ8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.essentiaeditora.iff.edu.br%2Findex.php%2Fboletim%2Farticle%2Fdownload%2F2177-4560.20080012%2F226&usg=AFQjCNGtBX0rvj_uatFrXpvCPq-r4BTWHw
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/GEBIS%20-%20RJ/classificacaovegetal.pdf
http://www.avesmarinhas.com.br/8%20-%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20da%20biodiversidade%20em%20fragmentos.PDF
http://www.avesmarinhas.com.br/8%20-%20Conserva%C3%A7%C3%A3o%20da%20biodiversidade%20em%20fragmentos.PDF
http://www.uvm.edu/~gflomenh/ENV-NGO-PA395/articles/Lynn-White.pdf


137 
 

ZAFFANI A.G., CRUZ N.R., TAFFARELLO D.; MENDIONDO E.M. Uncertainties in the 

Generation of Pollutant Loads in Brazilian Nested Catchment Experiments under Progressive Change 

of Land Use and Land Cover. 2015. Disponível em http://www.omicsonline.org/open-

access/uncertainties-in-the-generation-of-pollutant-loads-in-brazilian-nested-2161-

0398.1000173.php?aid=40658. Acessado em 25 de fevereiro de 2016. 

  

http://www.omicsonline.org/open-access/uncertainties-in-the-generation-of-pollutant-loads-in-brazilian-nested-2161-0398.1000173.php?aid=40658
http://www.omicsonline.org/open-access/uncertainties-in-the-generation-of-pollutant-loads-in-brazilian-nested-2161-0398.1000173.php?aid=40658
http://www.omicsonline.org/open-access/uncertainties-in-the-generation-of-pollutant-loads-in-brazilian-nested-2161-0398.1000173.php?aid=40658


138 
 

9 APÊNDICES 

Formulário encaminhado à Prefeitura Municipal 

Formulário encaminhado e respondido ao Instituto Estadual de Florestas 

Copia de mensagem eletrônica de encaminhamento de resposta do formulário pelo IEF 
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Questionário Secretaria de obras 

1. Existe por parte da Prefeitura algum estudo de vulnerabilidade ambiental do 

município? Algum estudo ambiental específico? 

2. Existe alguma legislação ou diretriz técnica de preservação para a bacia de 

recarga do manancial que abastece a cidade, do Ribeirão Frutal? 

3. Existe alguma diretriz ou orientação técnica desta Secretaria ou da Prefeitura 

para preservação de corpos d’água em áreas urbanas? 

4. Quais são as ações que o Poder Público faz ou pretende fazer para preservar 

ecossistemas, na forma de áreas florestadas, nascentes ou matas ciliares de 

corpos d’água, que serão incorporados ao perímetro urbano? 

5. Quais são as fitofisionomias encontradas nas áreas ciliares a corpos d’águas 

na área urbana do Município de Frutal? 

6. Existem leis municipais especificas para parcelamento de solo urbano, 

complementares às estaduais e federais? 

7. Existem leis municipais especificas ou diretrizes para áreas públicas livres ou 

áreas verdes urbanas?  

8. Como são determinadas a criação de áreas públicas livres ou áreas verdes em 

parcelamentos de solos urbanos? 

9. Como são tratadas as áreas públicas livres e áreas verdes no Plano Diretor? 

10. É possível fazer uma linha histórica relacionando o tamanho dos terrenos 

urbanos com bairros ou loteamentos implantados? 

11. Quais as vantagens, no entender do Poder Publico, do adensamento 

demográfico mediante a redução da metragem quadrada dos terrenos? 

12. Com esse recente adensamento demográfico em loteamentos urbanos houve 

alguma alteração na exigência, por parte da Prefeitura ao empreendedor, da 

criação áreas públicas livres ou áreas verdes?  

13. Quais as dificuldades em implantar, manter e administrar áreas públicas livres, 

como por exemplo, áreas verdes, parques e praças ou florestas urbanas 

inseridas no perímetro?  

14. Quais são as exigências feitas aos empreendedores em relação às áreas 

públicas livres como áreas verdes, praças ou parques? 

15. Existe algum estudo ou proposta para criação de mais áreas públicas livres 

como áreas verdes, praças ou parques no município? 

16. Existe algum programa municipal de incentivo a terceiros para serem 

responsáveis por implantação ou manutenção de áreas verdes? 
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Questionário IEF 

 

1. Quais são as fitofisionomias encontradas nas áreas ciliares a corpos d’água 

no Município de Frutal? 

Resposta:  A Mata Ciliar ocorre geralmente sobre terrenos acidentados, 

podendo haver uma transição nem sempre evidente para outras fisionomias 

florestais como a Mata Seca e o Cerradão. Diferencia-se da Mata de Galeria 

pela forma de queda das folhas e pela composição florística. Na Mata Ciliar 

há diferentes graus de queda das folhas na estação seca enquanto que na 

Mata de Galeria as plantas nunca perdem inteiramente as folhas. 

Floristicamente é mais similar à Mata Seca, diferenciando-se desta pela 

associação ao curso de água e pela estrutura, que em geral é mais densa e 

mais alta, com elementos florísticos específicos no trecho de contato com o 

leito do rio. As árvores, predominantemente eretas, variam em altura de 8 a 

15 metros, com alguns poucos indivíduos emergentes alcançando 25  metros 

ou mais. As espécies típicas são predominantemente do tipo que perdem as 

folhas (caducifólias), com algumas sempre-verdes, conferindo à Mata Ciliar 

um aspecto semidecíduo. Ao longo do ano as árvores fornecem uma 

cobertura arbórea variável de 50 a 90%. Na estação chuvosa a cobertura 

chega a 90%, dificilmente ultrapassando este valor, ao passo que na estação 

seca pode até mesmo ser inferior a 50%, Como espécies arbóreas freqüentes 

podem ser citadas: Anadenanthera spp. (angicos),Apeiba tibourbou (pau-de-

jangada, pente-de-macaco), Aspidosperma spp. (perobas),Casearia spp. 

(guaçatongas, cambroé), Cecropia pachystachya (embaúba), etc,  

 

2. São encontradas Veredas nos corpos d’água no Município de Frutal? 

Resposta: Sim.  A vereda  se  caracteriza como uma área brejosa ou 

enchacada , com presenças de nascente, cabeceiras de curso d´água, solo 

heteromórfico, buriti e outra forma de vegetação. Aparece com muita 

freqüência nos municípios do triangulo mineiro, daí a denominação da região 

ser considerada a Caixa d’água de minas Gerais.  
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3. Quais os critérios para determinar a tipificação como Vereda da vegetação 

ciliar remanescente? 

Resposta: Conforme citado acima , a mata ciliar e a vereda possuem 

características peculiares o que diferem uma da outra.  

 

4. Apenas a presença de Buritis (Mauritia flexuosa) já determina a tipificação 

como Vereda? 

Resposta:  Não. Em alguma situações, a presença do buriti , não significa que 

aquela área seja uma vereda, isso porque a fauna tem atuado , 

principalmente na propagação das espécies. 

 

5. A tipificação como Vereda é pontual ou residual, ou seja, apenas onde 

ocorrem suas características? 

Resposta: conforme citado acima, a vereda aparece em todo o  estado de 

minas gerais, entretanto, dependendo  da região a vereda possui 

características diferentes, ou seja, existem veredas planas, encaixadas, etc. 

 

6. Uma vez constatada a presença de Buritis (Mauritia flexuosa) e solos 

hidromórficos em um ponto da extensão do rio ou mesmo em sua nascente 

apenas, é fator determinante para a tipificação como Vereda da vegetação da 

nascente à foz?  

Resposta: existem áreas ao longo dos córregos e rios que são denominados 

de  brejos, essas áreas possuem  solos hidromorfico com presença de água. 

A vereda é definida pela presença também de solo hidromorfico e a presença 

de buritis ou  o campo limpo com espécies vegetais  rasteiras (gramíneas). 

 

7. É atribuição do IEF atentar para drenagem ou aterro de áreas lindeiras à 

vegetação ciliar? 

Resposta: Sim. Estado possui uma Legislação florestal , (lei 20.922 de 

16/10/2013), onde é definida  as distancias  de  proteção  ao longo dessas 

áreas lindeiras. 

 

8. Caso constatada drenagem ou aterro de áreas lindeiras à vegetação ciliar, 

qual o procedimento adotado? 
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Resposta: o infrator e autuado, aberto um inquérito criminal, encaminhado 

para o ministério publico, onde  ele será orientado a recuperar o dano 

ambiental. 

 

9. Existe obrigação de reparação do dano por parte do proprietário da área, uma 

vez constatada drenagem ou aterro de áreas lindeiras à vegetação ciliar; ou 

ainda supressão de vegetação ciliar? 

Resposta: Sim. Conforme citado acima. 

 

10. A atuação do IEF se estende à área urbana? 

Resposta: A partir da Lei 14.309, hoje 20.922,  foi delegado aos municípios as 

atividades de licenciamento ambiental, desde que ele possua um órgão 

ambiental (codema), caso contrario, o IEF é que legisla no município. 

 

11. Existe algum mapa com a tipificação da vegetação ciliar do município de 

Frutal? 

Resposta: Nesse caso, só a Secretaria de meio ambiente/codema é que 

podem  informar. 

 

12. Qual a tipificação da vegetação ciliar que o órgão faz para o ribeirão Frutal e 

seus afluentes de um modo geral? 

Resposta:   Definida como tipologia florestal de cerrado, cerradao e campo 

limpo, ocorrendo em áreas com declividade e com varias  espécies vegetais e   

extratos arbóreo. A mata ciliar é  aquela que fica bem próximas às nascentes, 

córregos, rios e lagos protegendo suas margens da erosão e do 

ressecamento dos barrancos, evitando o estreitamento de seus leitos e 

facilitando a infiltração da água da chuva, que chega com maior facilidade ao 

lençol freático. Além disso, as matas ciliares ajudam a estabilizar a 

temperatura das águas e são ricas em variedade de plantas e animais 

silvestres, por isso as matas ciliares são consideradas áreas de preservação 

permanente pelo código florestal e pelas legislações estaduais.  

 

13. Qual a qualificação da vegetação ciliar que o órgão faz pra o ribeirão Frutal e 

seus afluentes de um modo geral?  
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Resposta: praticamente  quase toda a vegetação que formam a bacia do 

Ribeirao Frutal está dizimada, isso em virtude de que no passado, o produtor  

rural, utilizada as áreas mais baixas e úmidas para desenvolverem sua 

atividades agrícolas. 

 

14. Qual estado de degradação da vegetação ciliar que o órgão considera para o 

ribeirão Frutal e seus afluentes de um modo geral?  

Resposta: Atualmente as nascente, veredas e córregos que formam a bacia e  

do  próprio  ribeirão Frutal,   estão praticamente desnudos e assoreados.  

 

15. Essa tipificação e qualificação da vegetação ciliar aos contribuintes e ao 

ribeirão Frutal são extensivos à área urbana? 

Resposta: Sim . de acordo com o plano diretor,   legislação do 

codema/Secretaria de meio ambiente. 

 

16. Qual a legislação mineira aplicada à proteção da vegetação ciliar? 

Resposta:  Artigos 08 ao 23 da   Lei 20.922 de 16 de outubro de 2013  

 

17. O IEF é consultado para incorporação de áreas rurais às áreas urbanas? 

Resposta: Sim. Aplicando a legislação florestal em vigor. 

 

18. No caso de licenciamento de empreendimento imobiliários de parcelamento 

de solo é solicitada a manifestação ou participação do órgão? 

Resposta: sim. Toda atividade hoje, ela é licenciada pelo órgão ambiental do 

estado (Supram), com a participação do FEAM, Igam , IEF e a policia 

Ambiental. 

 

 

 

 

Frutal, 10 de outubro de 2015. 
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-----Mensagem original----- 
De: Joao Floriano da Silva [mailto:joao.floriano@meioambiente.mg.gov.br]  
Enviada em: segunda-feira, 7 de dezembro de 2015 16:32 
Para: sjtieppo@terra.com.br 
Assunto: ENC: Questionário - Dissetação de mestrado Sillas 
 
Boa tarde, 
segue conforme solicitado.  
qualquer duvidas telefones abaixo. 
abçs. 
 
JOÃO FLORIANO DA SILVA 
COORD. DO NÚCLEO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL FRUTAL - MG END. Rua Araxá, nº 295 TEL. (34) 

9908-9008 / (34) 3431-0039 / (34) 3421-2227 
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10 ANEXOS  

 

Planta técnica com a Proposta Sustentável para a Bacia Hidrográfica do Córrego Jaó. 


