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Atualmente, o município de Sobral está passando pela terceira revisão do seu Plano Diretor 
e uma das etapas previstas nesse processo é a qualificação da equipe técnica. A capacitação 
ambiental,  a ser promovida pela empresa GreenBrazil Arquitetura e Engenharia LTDA-EPP, 
integra o contrato de Consultoria Técnica para elaboração da Revisão do Plano Diretor de 
Sobral - PDS. Essa consultoria faz parte das ações desenvolvidas no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Socioambiental de Sobral – PRODESOL, em execução pela Secretaria de 
Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, oriundo do Contrato de Empréstimo firmado entre 
a Prefeitura de Sobral e o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF.

Em decorrência da atual conjuntura imposta pela pandemia decorrente do vírus causador da 
COVID-19, a etapa da capacitação será realizada seguindo um novo cronograma e meto-
dologia, buscando assim não comprometer o andamento da construção do PDS. O objetivo 
da capacitação permanece o mesmo: reforçar a discussão dos principais temas urbanos e 
ambientais da equipe técnica do município. Para realização dessa capacitação serão utiliza-
dos recursos da telecomunicação que permitem o diálogo e a troca de saberes sem aglo-
merar pessoas, além de material de apoio didático, organizado em formato de Cartilha.

Esperamos que este momento de encontro e discussões nos possibilite abordar as diver-
sas temáticas mais urgentes em concordâncias com as novas agendas urbanas, bem como 
promover o desenvolvimento sustentável e a formação de um pensamento crítico e inda-
gador por parte da equipe técnica municipal responsável pela revisão do Plano Diretor.

Marília Gouveia Ferreira Lima

Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Sobral

INTRODUÇÃO
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A Cartilha de Capacitação Ambiental, desenvolvida para capacitação da equipe técnica 
da Prefeitura Municipal  de Sobral, dará os subsídios necessários para a compreensão das 
questões relacionadas ao Zoneamento Ambiental e sua aplicação no município de Sobral. 
Espera-se que o documento dê subsídios para orientar a equipe na condução das ações 
referentes ao tema. Além disso, almeja-se que ele seja um  articulador de reflexões para 
aprofundamento do debate sobre o Zoneamento Econômico Ecológico em Sobral. A 
Cartilha de Capacitação Ambiental é organizada em um único volume, dividido em duas 
partes:

Parte 1 - Zoneamento Ambiental

Parte 2 - Zoneamento Ambiental aplicado ao município de Sobral

As duas partes são complementares entre si e poderão ser utilizadas para consultas de 
forma independente. Na Parte 1 constam a definição de Zoneamento Ambiental, as nor-
mas e aspectos legais vigentes, a apresentação de algumas bases de dados para consultas 
posteriores, uma apresentação de como se deve dar o processo de Zoneamento e carac-
terização da Paisagem para a realização de um Zoneamento Ambiental adequado, além das 
diretrizes a ser adotadas no ZAM e sua interação com outros instrumentos urbanísticos. A 
Parte 2 trata da aplicação do Zoneamento Ambiental no município de Sobral, com ênfase no 
Código Florestal, nas Áreas de Preservação Permanente e nas Unidades de Conservação 
do município.

Com a utilização de novas tecnologias, o treinamento a distância tem o potencial de atin-
gir um público mais amplo, envolvido diretamente na gestão ambiental e na execução do 
Zonemaneto Ambiental, ao mesmo tempo em que propicia uma plataforma para que dife-
rentes cidades e instituições troquem experiências entre si. 

O material complementar da capacitação, assim como as vídeo-aulas, encontram-se dis-
poníveis no seguinte link: 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uim3UR9fZVkqmRIjwm1CSffAxrthhHWd

Para facilitar a consulta, leitura e compreensão, os seguintes ícones são utilizados destacar 
para alguns conteúdos:

Tenham	todos	uma	ótima	leitura!

! +?
Pense	e	reflita É	importante	destacar Bibliografias	indicadas	
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AMBIENTAL
cartilha de capacitação

PARTE 1 - 
ZONEAMENTO AMBIENTAL
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1. O que é Zoneamento Ambiental?

1.1. definições

O termo “zoneamento” é “um termo genérico 
para designar compartimentação	de	 uma	 região	
em	 porções	 territoriais,	 obtidas	 para	 avaliação	
dos	atributos	mais	relevantes	e	suas	dinâmicas” 
(SANTOS, 2004, p. 132). É entendido como a identi-
ficação e a delimitação de unidades ambientais em 
um determinado espaço físico, segundo suas voca-
ções	e	fragilidades,	acertos	e	conflitos, determi-
nadas a partir dos elementos que compõem o meio 
planejado (SILVA; SANTOS, 2004, p.227). 

Existem vários tipos de zoneamento, que podem 
abranger desde a escala internacional até o nível 
de empreendimento. Os principais tipos de zonea-
mentos existentes no Brasil são:

. Zoneamento Ambiental ou Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE);

. Zoneamento Socioeconômico-Ecológico (ZSEE);

. Zoneamento Agroecológico (ZAE);

. Zoneamento Agrícola de Risco Climático;

. Zoneamento Industrial; 

. Zoneamento Urbano;

. Etnozoneamento. 

Observando-se as definições dos vários tipos de 
zoneamento, verificamos que trata-se, portanto, 
de uma mediação no ambiente de maneira que se 
possa definir um equilíbrio entre os diversos usos 
que podem nele se desenvolver.  

Nesse contexto, a Constituição Federal de 88 
(CF/88) considera o município como ente fede-
rado, tendo poder e atribuições para intervir no 
meio social, combatendo as desigualdades sociais, 
humanizando as áreas urbanas, ampliando o acesso 
da população aos serviços básicos, dentre outros 
objetivos que ainda se apresentam como entraves 
político-administrativos para os gestores públicos. 
Os desafios postos aos gestores demandam com-
petências em suas ações cotidianas, para minimizar 
essa problemática (SILVA et al., 2013).

+
Para detalhes sobre os tipos de 
zoneamento apresentados, acesse: 

https://www.mma.gov.br/
informma/item/8188-outros-
tipos-de-zoneamento>

Veja o Decreto Federal nº 4.297, de 
10 de julho de 2002, na íntegra em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/2002/D4297.htm>
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Em seu artigo 182, a CF/88, em seu título que trata da Ordem Econômica e Financeira, capí-
tulo referente à Política Urbana, define que:

Art.	182.	A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, con-

forme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. § 1º O plano diretor, apro-

vado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. § 2º A propriedade 

urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 

cidade expressas no plano diretor.

Apesar de, expressamente, não fazer menção à existência do zoneamento ambiental con-
tido no plano diretor, quando o seu §2º a CF/88 trata da ordenação da cidade, infere-se, 
implicitamente, que o zoneamento está contemplado na referida expressão, considerando 
o pleno desenvolvimento das função social da cidade. 

Além disso, a Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, Lei nº 6.938 de 1981, instituiu o 
Zoneamento Ambiental como um dos seus instrumentos, de maneira que, articulado com 
os demais instrumentos, contribua na preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
ambiental, assim como no desenvolvimento social e econômico, na segurança nacional e na 
proteção à dignidade da vida humana. A regulamentação do Zoneamento Ambiental ocor-
reu por meio do Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002, o qual passou a denomi-
ná-lo Zoneamento Ecológico- Econômico – ZEE. 

De acordo com o referido decreto, em seu art. 2º, o	ZEE	é	um	“instrumento	de	organi-
zação	 do	 território	 a	 ser	 obrigatoriamente	 seguido	 na	 implantação	 de	 planos,	 obras	
e	atividades	públicas	e	privadas”, visando estabelecer “medidas e padrões de proteção 
ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a 
conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das 
condições de vida da população” (BRASIL, 2002). 

O Zoneamento Ambiental, atualmente denominado de Ecológico-Econômico, no contexto 
da política urbana, foi legitimado por meio do Estatuto da Cidade, através da Lei 10.257, em 
2001, como instrumento de planejamento municipal, destacando seu caráter balizador do 
processo de ordenamento e planejamento municipal territorial e ambiental, cuja finalidade 
consiste em subsidiar e apoiar as políticas públicas relacionadas à regulação do uso e da 
ocupação do solo no município, tanto urbano quanto rural.

1.2  Zoneamento Ambiental Municipal (ZAM)

No contexto do município, o Zoneamento Ambiental Municipal (ZAM) visa organizar, de 
forma integrada, as propostas da sociedade e dos agentes públicos quanto a planos, pro-
gramas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais reno-
váveis e não renováveis, buscando a plena manutenção e conservação do capital e dos ser-
viços dos ecossistemas por prazo indeterminado. Afinal, o gerenciamento de um recurso 
ambiental natural, econômico ou sociocultural deve buscar a articulação do conjunto de 
ações dos diferentes atores sociais, econômicos ou socioculturais iterativos, objetivando 
compatibilizar seu uso, controle e proteção, disciplinando as respectivas ações antrópicas, 
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de acordo com a política estabelecida para o mesmo e de modo a se atingir o desenvolvi-
mento sustentável (SILVA, PRUSKI, 2000).

Dessa forma, o Zoneamento Ambiental Municipal deve ser concebido por meio de uma 
série de características fundamentais para sua plena consolidação como instrumento sub-
sidiário de planejamento e gestão. Dentre elas, conforme Brasil (2018), podem ser citadas 
as seguintes:

SER REPRODUZÍVEL: A solução ou definição deve ser útil para problemas semelhantes.

SER ECONÔMICO: A racionalização do tempo sem perda da qualidade é fundamental para 
não onerar o município na sua elaboração.

SER PRECISO: Deve ter a habilidade de retratar clara e racionalmente todas as variáveis que 
entrem no estudo.

SER INTELIGÍVEL: As aplicações dos resultados bem como a sua fundamentação 
básica devem ser entendidas e trabalhadas por pessoas de diferentes áreas e formações 
profissionais.

SER SIMPLES: Deve incorporar somente o necessário em seu escopo.

SER INSTRUMENTAL: As metodologias devem ser de fácil manipulação, adequadas de 
acordo com as possibilidades e características das áreas de estudo.

SER ÉTICO: Os profissionais envolvidos no trabalho não podem e nem devem ter vincula-
ções diretas ou indiretas com grupos de interesse alheios ao projeto; a neutralidade aliada 
com a capacitação técnica deve prevalecer.

SER REALISTA: As soluções devem ser adequadas à realidade econômica, política e social 
dos municípios.

SER MULTIDISCIPLINAR: Quanto mais diversificado o grupo de profissionais no seu pla-
nejamento e execução, muito mais possibilidades de sucesso terá desde que haja uma 
coordenação eficiente e uma mesma linguagem técnica. 

SER INTERDEPENDENTE: A estruturação do ZAM deve considerar, de forma integrada, 
todos os componentes do sistema.

TER A MESMA LINGUAGEM: Em função principalmente da multidisciplinaridade das equi-
pes envolvidas, deve adotar uma linguagem comum, possível através de vocabulários e filo-
sofia comuns.

SER CONTÍNUO: Ter solução de continuidade independentemente de mudanças de 
governo ou de coordenação técnica.

Dessa forma, nota-se a extrema importância do Zoneamento Ambiental Municipal como 
ferramenta	 para	 a	 promoção	 do	 desenvolvimento	 sustentável	 e	 da	 justiça	 social	 na	
cidade, inclusive buscando atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da Organização das Nações Unidas (ONU, 2015), especialmente o Objetivo 11 que visa 
“Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentá-
veis”, por meio de ações de apoio às relações econômicas, sociais e ambientais no território 
do município.
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É	recomendável	que	o	ZAM	seja	elaborado	antes	ou	durante	a	elaboração	do	Plano	Diretor	
para que este sirva como base para as legislações de Parcelamento e Uso e Ocupação do 
Solo no que se refere ao perímetro rural, composto por áreas rurais, ambientais e áreas de 
restrições ambientais.

No caso do município não possuir um Código Ambiental, um Zoneamento Ambiental ou 
Decretos e Leis que amparem o planejamento ambiental, sugere-se que seja elaborado 
uma cartografia ambiental básica, um conteúdo mínimo a ser abordado no Plano Diretor, e 
diretrizes quanto à temática ambiental. 

2. normas vigentes e aspectos legais

Apesar de termos tido grandes avanços em termos de legislações para a área ambiental 
e também para a implementação do ZEE, ainda enfrentamos muitos problemas quando 
o assunto é aplicação desses dispositivos, já que suas eficácias são comprometidas pela 
grande necessidade de negociação e planejamento, o que muitos municípios não possuem 
capacidade, em função de questões financeiras e até de disponibilidade de recursos huma-
nos para tal. 

Outro problema que enfrentamos na legislação ambiental brasileira é a desarticulação com 
outras áreas diretamente relacionadas, tais como, a área de saúde, habitação e saneamento. 
Essas áreas possuem legislações próprias, porém claramente exercem e sofrem impactos 
sobre o meio ambiente. 

Principais	legislações	vigentes	no	Brasil	- Quadro 1 (detalhes em Anexo 1):

Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6938/1981); Estabelece critérios para o 
Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil – ZEE (Decreto nº 4.297/2002); Fundos 
Constitucionais (FNO, FNE, FCO) e definição da região semiárida (Lei n° 7827/1989); Fundo 
Nacional de Meio Ambiente - FNMA (Lei nº 7.797/1989); Política Nacional de Recursos Hídricos 
(Lei n° 9.433/1997); Utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica (Lei 
nº 11.428/2006); Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998 e Decreto nº 6.514/2008); 
Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999); Estatuto da Cidade (Lei nº 
10.257/2001); Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC (Lei nº 
9.985/2000); Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico (Lei n° 11.445/2007); Política 
Nacional sobre Mudança do Clima (Lei n° 12.187/2009); Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei nº 12.305/2010); Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012); Dispõe sobre a 
Regularização fundiária rural e urbana (Lei nº 13.465/2017).

Importante destacar a vigência do Estatuto	da	Cidade	(Lei	nº	10.257/2001) que, apesar 
de ligada à temática urbanística, apresenta	repercussões	tanto	no	meio	ambiente	urbano	
como no ambiente rural. Isso pode ser visto quando a referida lei, dentre outros pontos, 
coloca o ordenamento e controle do uso do solo como forma de evitar a poluição e degra-
dação ambiental.
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3. conhecendo algumas bases de dados oficiais disponíveis

INDE	–	Infraestrutura	Nacional	de	Dados	Espaciais

A INDE foi criada através do Decreto Federal nº 6.666, de 27 de novembro de 2009, com os 
seguintes objetivos:

I - promover o adequado ordenamento na geração, no armazenamento, no 

acesso, no compartilhamento, na disseminação e no uso dos dados geoespaciais 

de origem federal, estadual, distrital e municipal, em proveito do desenvolvimento 

do País;

II - promover a utilização, na produção dos dados geoespaciais pelos órgãos 

públicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal, dos padrões e normas 

homologados pela Comissão Nacional de Cartografia - CONCAR; e

III - evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de dados 

geoespaciais pelos órgãos da administração pública, por meio da divulgação dos 

metadados relativos a esses dados disponíveis nas entidades e nos órgãos públi-

cos das esferas federal, estadual, distrital e municipal.

Na INDE é possível ter acesso a dados de diversas instituições nacionais, estaduais e muni-
cipais, tanto relativos a meio ambiente físico e biótico, como dados socioeconômicos. A 
Figura 1 mostra  a página da INDE para pesquisa e download de dados espaciais.

No link a seguir você pode se aprofundar  nos conceitos relativos aos fundamentos, obje-
tivos, arquitetura e funcionamento da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE): 
https://www.inde.gov.br/Capacitacao

Figura 1: Tela de acesso aos dados espaciais da INDE.
Disponível em: https://visualizador.inde.gov.br/
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Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo do Brasil -  MapBiomas

De acordo com o site do MapBiomas, o Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso 
do Solo do Brasil é uma iniciativa que envolve uma rede colaborativa com especialistas nos 
biomas, usos da terra, sensoriamento remoto, SIG e ciência da computação que utiliza pro-
cessamento em nuvem e classificadores automatizados desenvolvidos e operados a par-
tir da plataforma Google Earth Engine para gerar uma série histórica de mapas anuais de 
cobertura e uso da terra do Brasil.

A Figura 2 apresenta a tela de downloads do MaBiomas, na qual podem ser acessados tanto 
dados espaciais como estatísticos, inclusive séries históricas. 

Figura 2: Área para download de dados do MapBiomas. Disponível em: https://mapbiomas.org/download

Cadastro Ambiental Rural – CAR

O Cadastro Ambiental Rural – CAR foi criado pela 
Lei 12.651/2012, um  registro público eletrônico 
de âmbito nacional, obrigatório para todos os imó-
veis rurais, com a finalidade de integrar as informa-
ções ambientais das propriedades e posses rurais, 
compondo base de dados para controle, monito-
ramento, planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento.

Na área de download da Consulta Pública do CAR 
podem ser acessados dados por municípios, cujas 
informações referem a dados de reservas legais, 
áreas de preservação permanente, áreas de uso 
restrito, áreas de uso consolidado e remanescen-
tes de vegetação nativa, todos em arquivos com 
informações espaciais (shapefiles). Esses dados 
podem fornecer subsídios para planejamento do 
espaço quanto às suas formas de uso, bem como 
do seu estado de conservação.

Na Figura 3 é apresentada a área de downloads do 
CAR. 

Figura 3: Área de download do CAR.  
Disponível em: http://www.car.gov.br/
publico/municipios/downloads?sigla=CE
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

Essa página do IBGE reúne dados tanto estatísticos como geoespaciais, tais como pes-
quisas de censos e outros trabalhos, além de imagens, mapas, malhas e outros conteúdos 
como informações sobre biodiversidade, climatologia, cobertura e uso da terra, geologia, 
geomorfologia, pedologia, vegetação, modelos digitais de superfície, organização do terri-
tório e outros estudos ambientais. A Figura 4 apresenta a página de acesso aos dados.

Figura 4: Página de acesso aos dados do IBGE. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/downloads-geociencias.html

Sistema de Geociências do Serviço Geológico do Brasil – CPRM (GeoSGB)

Na página do GeoSGB é possível acessar dados e informações geológicas completos e atu-
alizados do território brasileiro, tais como dados de afloramentos, geodiversidade, recursos 
minerais, geoquímica, dentre outros. 

A página além de disponibilizar os dados, conta ainda com links para bibliotecas, manuais e 
tutoriais na área, fornecendo, inclusive, descrições dos objetos cadastrados e suas formas 
gráficas. Na Figura 5 é apresentada a interface do GeoSGB.

Figura 5: Página de acesso aos dados do GeoSGB. 
Disponível em: http://geosgb.cprm.gov.br/



16

Base de Dados Georreferenciados do Ministério do Meio Ambiente

Nesta página é possível encontrar dados em shapefile e kml (arquivo do Google Earth) de 
diversos dados, tais como, hidrografia, transporte, setor elétrico, unidades de conservação, 
biomas, zoneamentos, dentre outras informações importantes. Na Figura 6 é mostrada a 
interface da base de dados geográficos do Ministério do Meio Ambiente – MMA. 

Figura 6: Página de download de dados geográficos do MMA. 
Disponível em: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm
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Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS

De acordo com informações do sítio eletrônico, O SNIS se constitui no maior e mais impor-
tante sistema de informações do setor saneamento no Brasil, apoiando-se em um banco 
de dados que contém informações de caráter institucional, administrativo, operacional, 
gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade sobre a prestação de serviços de 
água, de esgotos e de manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Dentre os objetivos do SNIS destacam-se: (i) planejamento e execução de políticas públi-
cas; (ii) orientação da aplicação de recursos; (iii) conhecimento e avaliação do setor sane-
amento; (iv) avaliação de desempenho dos serviços; (v) aperfeiçoamento da gestão; (vi) 
orientação de atividades regulatórias e de fiscalização; e (vii) exercício do controle social. 
Além disso, a consolidação do SNIS, desde 1995, permite a utilização dos seus indicadores 
como referência para comparação e como guia para medição de desempenho da prestação 
de serviços. A Figura 7 mostra a página de acesso aos dados do SNIS.

Figura 7: Página de acesso ao SNIS.  
Disponível em: http://www.snis.gov.br/
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Outras	fontes	de	dados:

.Portal Nacional do 
Licenciamento Ambiental

http://pnla.mma.gov.br/

.Banco	de	Dados	Meteorológicos	
para	Ensino	e	Pesquisa	-	BDMEP

http://www.inmet.gov.br/portal/
index.php?r=bdmep/bdmep

.Cadastro	Nacional	de	Unidades	
de	Conservação	-	CNUC

https://www.mma.gov.
br/areas-protegidas/
cadastro-nacional-de-ucs

.Forest	Gis
http://forest-gis.com/
download-gis-base-de-dados/

.Banco	de	Dados	Geográficos	
do	Exército	Brasileiro

https://bdgex.eb.mil.br/mediador/

.Instituto	Nacional	de	
Pesquisas	Espaciais

http://www.inpe.br/

.Fundação	Cearense	de	Meteorologia	
e	Recursos	Hídricos	-	FUNCEME

http://www.funceme.br/

.Instituto	de	Pesquisa	e	Estratégia	
Econômica do Ceará - IPECE

https://www.ipece.ce.gov.br/produtos/

.Agência	Nacional	de	Águas	–	ANA
https://www.ana.gov.br/

+
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4. elaboração do zoneamento ambiental

A elaboração do ZAM deve se orientar sempre no seu objetivo geral de organizar	as	deci-
sões	dos	agentes	públicos	e	privados	quanto	a	planos,	programas,	projetos	e	atividades	
que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais,	assegurando	a	plena	manutenção	
do	capital	e	dos	serviços	ambientais	dos	ecossistemas. Na distribuição espacial das ativi-
dades econômicas, deve ser considerada a importância ecológica, as limitações e as fragili-
dades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração 
do território nas zonas definidas pelo ZAM e determinando, quando for o caso, inclusive a 
realocação de atividades incompatíveis com suas diretrizes gerais.

Então a elaboração e implementação do ZAM deve buscar a sustentabilidade	ecológica,	
econômica	e	social, com vistas a compatibilizar o crescimento econômico e a proteção dos 
recursos naturais, em favor das presentes e futuras gerações, em decorrência do reconhe-
cimento de valor intrínseco à biodiversidade e a seus componentes, contando com uma 
ampla participação democrática, compartilhando suas ações e responsabilidades entre 
os diferentes níveis da administração pública e da sociedade civil, além de se utilizar todo o 
conhecimento científico multidisciplinar disponível (BRASIL, 2002).

De acordo com MMA (2009), o ZEE deve ser executado em quatro	 fases	 de	 trabalho, 
abrangendo o “planejamento do projeto, o diagnóstico, o prognóstico e a implementação. 
Cada uma dessas fases precisa ter uma conexão de atividades, tarefas e produtos bem defi-
nidos a fim de proporcionar uma rotina de aperfeiçoamento e realimentação”. 

As fases de execução do ZAM deverão ser adaptadas ao contexto municipal, em razão de 
fatores e condicionantes da escala local, considerando que o ZAM desempenhará diferen-
tes funções em função da sua escala. A Figura 8 apresenta o fluxograma prescrito pelo MMA 
(2003) indicando as principais atividades e articulações próprias da metodologia do ZEE: 
planejamento, diagnóstico, prognóstico e implementação.  

Figura 8: Processo de elaboração do ZAM.  Fonte: MMA, 2006.

HERZOG,	 C.P.	 e	 ROSA,	 L.Z.	
Infraestrutura	 verde:	 sustentabilidade	
e	 resiliência	 para	 a	 paisagem	 urbana.						
In	 REVISTA	 LABVERDE	 -	 Laboratório	
Verde,	 infraestruturas verdes,	 v.1,	 n.1,	
Pp	91-115.	São	Paulo:	FAUUSP,	2010.	

Disponível	 em:	 http://www.fau.usp.br/
depprojeto/revistalabverde/edicoes/
ed01.pdf

Artigo	 para	 melhor	 compreensão	
dos	 Serviços	 Ecossistêmicos	 e	 da	
Infraestrutura	 Verde	 que	 dá	 suporte	
aos	mesmos.	Na	mesma	revista	há	uma	
série	 de	 outros	 Artigos	 relacionados	
com o tema.
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Na Figura 9, é mostrado o processo de elaboração do ZAM, mais detalhadamento, sendo 
evidenciados os processos relativos a cada fase do zoneamento. A Figura 10 trata-se de um 
fluxograma das fases de elaboração do Zoneamento Ambiental.

Figura 9: Fluxograma dos processos do ZAM.  Fonte: MMA, 2006.
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Figura 10: Fluxo de elaboração do Zoneamento Ambiental.
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4.1. primeira fase operacional

FASE DE PLANEJAMENTO

A fase de planejamento envolve todos os procedimentos relativos à formação do Grupo de 
Trabalho, levantamentos preliminar de materiais, bem como consolidação do projeto para 
construção do ZAM. É nessa fase em que são sistematizadas todas as ações necessárias à 
obtenção dos objetivos do zoneamento, compreendendo as seguintes etapas:

 4.1.1. Mobilização Social e formação do Grupo de Trabalho;

 4.1.2. Levantamento de tratamento de dados;

 4.1.3. Definição dos objetivos e consolidação do projeto; 

 4.1.4. Organização inicial do material.

4.1.1. Mobilização Social e formação do Grupo de Trabalho (GT) 

A	mobilização	social representa a abertura de um processo com finalidade de envolver os 
diversos interessados, incluídos os agentes sociais e institucionais. Por meio de entidades 
políticas e privadas, deve-se promover a preparação dos fundamentos de planejamento do 
projeto. 

No contexto da mobilização social ocorre a formação do Grupo de Trabalho, que deve pos-
suir caráter	multidisciplinar e cujos membros trabalhem nas áreas de urbanismo e meio 
ambiente, que serão preferencialmente os coordenadores dos trabalhos, além de áreas 
relacionadas  ao uso e ocupação do solo, tais como habitação, infraestrutura, serviços públi-
cos, trabalho e desenvolvimento econômico, orçamento, finanças, agricultura, defesa civil, 
entre outros, não devendo ser esquecidas as promotorias públicas e demais áreas que se 
façam necessárias dentro do objetivo definido. 

A composição do GT deve garantir a multidisciplinaridade, nível técnico adequado, experiên-
cia e conhecimento da cidade para que se tenha qualidade técnica e diversidade de posições 
na construção dos trabalhos. Seus membros devem ter clareza sobre a real efetividade do 
ZAM como instrumento de gestão municipal, de maneira que seja possível a estruturação 
de um zoneamento exequível e ambientalmente adequado.

4.1.2. Levantamento de tratamento de dados

Levantamento bibliográfico, dos livros, mapas, censos, anuários, relatórios, atlas, periódicos, 
diagnósticos, programas de governo, projetos setoriais etc., fontes primordiais de informa-
ções secundárias, visando a reunir a produção de todas as temáticas consideradas. 

As	 principais	 instituições	 fornecedoras	 das	 informações	 secundárias	 serão	 os	 mais	
diversos	órgãos	municipais,	estaduais	e	federais, tais como a Secretaria de Infraestrutura 
(SEINFRA), a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), a Secretaria de Desenvolvimento 
Local e Regional (SEDES), a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a Secretaria de Turismo 
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(SETUR), a Secretaria da Ciência Tecnologia e Educação Superior (SECITECE), Secretaria 
de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), o SEBRAE; o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE); a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), 
o Banco do Nordeste/ETENE (BNB); o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); a 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA); as bibliotecas das universidades 
públicas, notadamente nos departamentos que possuem cursos de pós-graduação; os sin-
dicatos e cooperativas;  as ONGs e todas as demais que se mostrarem fundamentais ao 
escopo da pesquisa. 

Em seguida, deverá ser realizada a análise	 do	material	 bibliográfico	 coletado, visando 
melhor e mais rapidamente realizar um processo de síntese do estado da arte das temáti-
cas consideradas para análise. 

4.1.3.	Definição	dos	objetivos	e	consolidação	do	projeto

O Zoneamento Ambiental Municipal deve ser elaborado com objetivos	específicos, base-
ado no perfil, no contexto e nas necessidades do município. A adequada definição dos obje-
tivos específicos direciona as etapas subsequentes do ZAM.

Dessa maneira, a clareza, pragmatismo e foco na busca por resultados	 e	 atingimento	
de	metas	factíveis permitirá que o ZAM atinja seu propósito de subsidiar técnica e efeti-
vamente a elaboração/revisão das políticas públicas do município. Quanto mais precisos 
forem os objetivos, mais fluidas serão as fases subsequentes. 

4.2. segunda fase operacional

DIAGNÓSTICO

A fase de diagnóstico, juntamente com a fase de prognóstico e implementação fazem parte 
da elaboração do Zoneamento Ambiental Municipal. Essa fase tem o objetivo de conhecer e 
entender	o	território	em	seus	mais	diversos	aspectos, compreendendo que atores usam 
e ocupam suas várias porções e as fragilidades ecossistêmicas e potencialidades do espaço 
em questão. Com isso, será possível identificar as várias categorias de áreas: as de atenção 
especial, áreas protegidas, áreas a serem recuperadas, áreas para consolidação, ampliação 
ou diversificação da produção, dentre outras. 

O diagnóstico objetiva também disponibilizar os conhecimentos necessários para construir	
possíveis	cenários	de	desenvolvimento	sustentável	e assim permitir a definição de zonas 
e diretrizes de uso para o território. As pesquisas e levantamentos de dados são dirigidos e 
devem ser conduzidos por técnicos especializados em diferentes áreas do conhecimento. 

Considerando o caráter espacial do ZAM, sempre que possível as informações devem ser 
georreferenciadas, mesmo as mais qualitativas. Dessa forma, uma das primeiras atividades 
na fase de diagnóstico é recortar e sistematizar a base cartográfica digital para os limites do 
município.

Com estas informações, será possível fazer um juízo, no tempo, sobre as áreas estuda-
das. Para casos pontuais que mostrem necessidade de aprofundamento, poderá realizada 
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coleta de dados primários com base em levantamento por amostragem, obedecendo aos 
critérios de seleção dos cientificamente definidos. Ainda durante os trabalhos de campo, 
deverá ser avaliada a sensibilização	das	comunidades, visando a organização de oficinas	
participativas	com representantes da sociedade. 

4.2.1.	Análises	Preliminares

Para efeitos didáticos, recomenda-se que as análises preliminares sejam feitas a partir de 
duas etapas:

- Identificar,	levantar	e	sistematizar	os	dados	e estudos	já	existentes sobre o município, 
o que permitirá um entendimento da identidade do município, no contexto de sua geografia 
regional;

-	Identificar	dados	e estudos	ainda	necessários. Podem ser utilizados métodos participa-
tivos ou baseados em técnicas de geoprocessamento utilizando Sistemas de Informações 
Geográficas  (SIG) e com base em sensoriamento remoto, com uso de imagens de saté-
lite ou aerofotogrametria. Softwares como o Google Earth Pro e Google Earth Engine, este 
último requerendo conhecimentos básicos de linguagem de programação, podem auxiliar 
nas análises, especialmente no tocante à elaboração de séries históricas de imagens, caso 
sejam necessárias. 

No contexto da identificação dos dados existentes e dos não existentes, esses podem ser 
subdivididos em dois outros momentos dentro da análise preliminar: Análise	Regional	do	
Município	e	Análise	Espacial	do	Município (MMA, 2018).

a) Análise Regional 

Entendimento dos aspectos físicos, biótico e socioeconômicos do município, de maneira 
que se possa entendê-lo de maneira mais ampla;

b) Análise Espacial 

Abrange o entendimento visual do município, compreendendo o levantamento e o uso de 
mapas, bem como de imagens, que são a base para a compreensão do zoneamento. O 
Caderno de Mapas começa a ser estruturado conforme o material vai evoluindo. Ressalta-se 
que esta ainda é uma fase preliminar, ou seja, os levantamentos são mais amplos e genéri-
cos, basicamente introdutórios.

Em conformidade com o Decreto Federal 4.297/2002, o mapeamento deve ser feito em 
escala	adequada à finalidade do zoneamento. Nas escalas locais de 1:100.000 e maiores, 
a função do zoneamento será subsidiar indicativos operacionais de gestão e ordenamento 
territorial, tais como, planos diretores municipais, planos de gestão ambiental e territorial 
locais e usos de Áreas de Preservação Permanente. 

É importande sempre considerar que o mapeamento na escala de 1:250.000 ou 1:100.000 
deve ser sistemático, folha a folha, e seguir os procedimentos de análise das unidades terri-
toriais básicas – UTBs, geradas a partir da integração temática da fase de diagnóstico.
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4.2.2.	Análise	da	Paisagem	do	Município

A paisagem é entendida como “um conjunto interrelacionado de formações naturais e atro-
ponaturais” (RODRIGUEZ; SILVA; CAVALCANTI, 2004) e que possui além de uma estrutura, 
um conteúdo dinâmico e evolutivo. Nesse contexto, considerando o foco do trabalho a ser 
abordado, é importante focar nas ferramentas metodológicas que podem ser utlizadas no 
estudo da paisagem. 

No contexto da temática biodiversidade deve ser adotada uma abordagem sobre a ecologia	
da	paisagem, considerando o desenvolvimento e a dinâmica da heterogeneidade espacial 
(uso e ocupação da terra), as interações e variações espaciais e temporais da paisagem, as 
influências da heterogeneidade espacial sobre os processos bióticos e abióticos e o manejo 
desta heterogeneidade para benefício da sociedade ao longo do tempo. Esta abordagem 
subsidia a identificação das melhores formas de apropriação e uso dos recursos naturais e a 
manutenção da integridade da estrutura ecológica e dos serviços ambientais dos ecossis-
temas. Ela, também, pode servir como amálgama para integrar diferentes disciplinas ligadas 
à busca da utilização racional dos recursos naturais, passando da preocupação com o uso 
de um recurso único para o uso múltiplo dos recursos naturais (MMA, 2006).

A	etapa	de	análise	da	paisagem	é	a	mais	complexa	do	diagnóstico, pois envolve levanta-
mento, classificação e análise de dados específicos, de diversas ordens, focados nos obje-
tivos do ZAM, além do início da elaboração do macrozoneamento, subdividindo-se em duas 
sub-etapas:

a) Análise gráfica e de dados específicos: 

Todos os dados relevantes, dentro dos objetivos do ZAM, devem ser levantados pelas diver-
sas fontes disponíveis no âmbito do GT, sendo assim cruzados, confrontados e averiguados 
por meio de imagens,	mapas,	documentos,	entre	outros, basicamente fontes secundá-
rias, lembrando que os pontos mais conflituosos devem ser relacionados para verificação 
em campo, gerando	mapas	temáticos	que	irão	auxiliar	as	fases	de	prognóstico	e	cenários. 
Esses dados devem ser submetidos a um tratamento estatístico, resultando na organiza-
ção de tabelas, gráficos, novos mapas, cartogramas e séries estatísticas das variáveis esco-
lhidas para análise, apresentando abrangência histórica habilitada a mostrar a evolução dos 
indicadores ou variáveis escolhidas. Dessa forma, sempre que houver dados disponíveis as 
séries devem apresentar essas informações.

b) Classificação da Paisagem: 

Baseia-se tanto nos resultados da fase anterior, como na vivência	 cotidiana de cada 
membro. Assim, essa fase é composta principalmente pela vivência da rotina da paisagem 
municipal.
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De	acordo	com	MMA	(2006),	há	pelo	menos	qua-
tro	paisagens	dominantes	a	 serem	avaliadas	no	
âmbito	 municipal:	 Natural,	 Rural,	 Periurbana	 e	
Urbana. 

Para análise dessas paisagens, o Grupo de Trabalho 
poderá ser dividido em subgrupos multidisciplina-
res, onde cada subgrupo ficará responsável pela 
análise de uma paisagem dominante, que deve 
considerar minimamente as características	 pai-
sagísticas (configuração do território, formas de 
ocupação e suporte físico), socioeconômicas	(ati-
vidades existentes, adensamento populacional, 
comunidades tradicionais, áreas potenciais para 
regularização fundiária, dentre outras), problemas	
e	 conflitos (problemas ambientais e sociais). Por 
fim, podem ser criados quadros-síntese, buscando 
a correspondência das diferentes informações de 
modo a se obter uma síntese delas. 

A análise pode ser ampliada avaliando a fragmenta-
ção	e	conectividade	dos	diversos	sistemas	natu-
rais, indicando áreas com grande biodiversidade 
e que necessitem ser preservadas para manu-
tenção e a proteção dos sistemas ambientais, de 
grande importância ecológica, mas sensíveis às 
atividades econômicas e que fornecem serviços	
ecossistêmicos. 

Neste sentido, a base de dados do Cadastro 
Ambiental Rural contribui bastante, já que apre-
senta minuciosamente os remanescentes “flores-
tais das reservas legais e das (APP) das proprieda-
des rurais. Essas informações do CAR fornecem 
meios de avaliar as condições atuais dos serviços 
ecossistêmicos e tendências de oferta e demanda 
dos mesmos, servindo de insumo para possíveis 
acordos sobre seu uso e estratégias de valoração 
(MMA, 2013). 

Além disso, é importante a realização de oficinas	
participativas, visando discutir o relatório técnico 
e os diagnósticos pertinentes.
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4.2.3. Consolidação do Diagnóstico

Mapas, quadros e todo o material gerado nas etapas anteriores serão utilizados para iniciar 
o estudo que orientará o macrozoneamento e consolidará o diagnóstico.

Como produtos resultantes dessa fase, podem ser citados:

Caracterização Geral:

. Climatologia;

. Geologia;

. Geomorfologia;

. Pedologia;

. Vegetação;

. Uso do Solo;

. Unidades Geoambientais;

. Unidades de Conservação;

. Áreas degradadas 

. Fragilidade Natural Potencial das Unidades Geoambientais;

. Potencialidade de Uso;

. Capacidade de Suporte a Impactos Cumulativos.

O	Macrozoneamento	é	o	primeiro	nível	de	definição	das	diretrizes	espaciais	do	Plano	
Diretor,	 um	 de	 seus	 instrumentos	 mais	 importantes, estabelecendo “um referencial 
espacial para o uso e a ocupação do solo na cidade, em concordância com as estratégias de 
política urbana” (BRASIL, 2002).

Essa etapa é a última da fase de diagnóstico, que servirá como base para a produção do 
Mapa de Zoneamento Geoambiental, que de acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti 
(2013), tem a função de um mapa síntese, que é produzido a partir da correlação entre o 
grau de estabilidade das Sistemas Geoambientais e a dinâmica de funcionamento do sis-
tema ambiental. 

O	objetivo	 desse	mapeamento	 é	 a	 definição	 de	 uso	 para	 cada	 unidade,	 sendo	 estes	
relacionados	zonas,	que	são	criadas	conforme	a	realidade	local.	Como exemplos, podem 
ser citadas: Unidades de Proteção Ambiental, Conservação Ambiental, Melhoramento 
Ambiental, Conservação e estímulo ao desenvolvimento local, Reabilitação Ambiental e 
Zona de Proteção Especial. Além disso, deve ser apontada a funcionalidade de cada zona, 
sempre tomando a legislação como parâmetro auxiliar.
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4.3. terceira fase operacional

PROGNÓSTICO

O prognóstico tem o propósito essencial de projetar tendências sobre a vertente ecológica 
(meio físico e biótico), bem como da vertente económica (contexto socioeconômico, polí-
tico-institucional e cultural). O prognóstico deve ser fundamentar no comportamento do 
passado remoto, do recente e do presente tanto da vertente ecológica como a econômica.  

Os cenários	tendenciais são fundamentados numa retrospectiva histórica da ocupação de 
terra, traçando-se para o futuro o que pode ser considerado como a trajetória mais provável 
da dinâmica ambiental e do desenvolvimento social e econômico. Os cenários	desejáveis	
dependem do balanço entre o futuro almejado pela sociedade e os cenários tendenciais. 
Dessa maneira, chega-se a um cenário	prospectivo. Para conceber os cenários desejáveis 
é	fundamental	que	se	desenvolvam	oficinas	de	planejamento. Busca-se para cada caso, 
o levantamento das potencialidades e das vulnerabilidades da área. 

A implementação do ZEE deve constituir consequência direta do planejamento. De tal modo, 
um plano abrangente e bem estruturado é o pré requisito fundamental do ZEE e contempla 
como princípios essenciais os seguintes: a) ser participativo; b) considerar a equidade; c) ter 
condições de sustentabilidade; d) possuir referências metodológicas, holísticas e sistêmicas.

Quadro 2: Valores do território e usos indicados.

USO INDICADO VALORES 

Reabilitação  

Mudança completa do uso atual, reabilitando para um estado  
de equilíbrio ambiental 

Regeneração 

Manter a feição de uso e função atual, mas intervir  
ambientalmente dando preferência estratégias de equilíbrio ambiental. 

Melhoramento 

Otimizar a feição de uso atual através do emprego de técnicas para 
selecionar melhores alternativas para atingir os objetivos do fluxo funcional, 
sem perder o valor ambiental.  

Aproveitamento 

Aproveitar melhor a atual feição de uso, intercalando com outros usos 
funcionais e/ou ambientais  

Restrição 

Áreas institucionais, definidas pelo mapeamento das terras indígenas e 
terras quilombolas.  

Conservação 

Prosseguir com as funções atuais, mas mantendo e/ou melhorando o 
estado atual 

Preservação 

Manter protegido de intervenções antrópicas e possíveis danos ambientais.  

Amortecimento 

Entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 
impactos negativos sobre a unidade.  
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É nessa fase que serão discutidas as possibilidades e condições de o ZEE ser adotado como 
instrumento legal, permitindo traçar diretrizes de ação para solucionar os problemas detec-
tados nas fases anteriores, figurando como um mecanismo de orientação apoio na tomada 
de decisão quanto a ações de desenvolvimento sustentável (MMA, 2006).

Nesta fase, as principais etapas são as seguintes:

1) Proposição das Unidades de Intervenção; 2) Cenários; 3) Zonas e Proposição de Diretrizes 
Gerais e Específicas.

4.3.1. Proposição das Unidades de Intervenção

As Unidades de Intervenção (UIs) são áreas delimitadas a partir do cruzamento das informa-
ções produzidas nas fases anteriores. De acordo com MMA (2006), as UIs correspondem ao 
elemento básico resultante da partição do espaço geográfico em função de características 
semelhantes que o individualizam em relação às demais áreas. 

As	diferentes	UIs	devem	ser	detalhadas	com	base	na	sua	função,	tipo	de	 intervenção	
requerida,	 fragilidade	e	 ecodinâmica,	potencialidades	e	 limitações	do	 território,	 bem	
como	com	prioridades	de	ações	a	serem	consideradas	pelo	governo	municipal	e	pelos	
gestores	que	atuam	nas	respectivas	áreas. 

Quadro 3: Exemplo de quadro síntese de Unidades de Intervençãoes, elaborado a partir de diagnósticos 
ambientais. Fonte: FUNCEME, 2015

 
FRAGILIDADE E 
ECODINÂMICA 

AMBIENTAL 
CARACTERÍSTICAS GEOAMBIENTAIS  

UNIDADES DE 
INTERVENÇÃO 

 

Áreas Frágeis com 
Ecodinâmica de 

Ambientes 
Fortemente 

Instáveis. 

• Preponderância de ações morfogenéticas 
com processos erosivos muito ativos; 
• Cobertura vegetal muito degradada;  

• Muito baixa capacidade de resiliência; • 
Solos muito rasos, frequentes 

afloramentos rochosos e chãos 
pedregosos. 

• Vertente Ocidental 
da Serra da Pedra 

Branca. 
• Cristas residuais e 

inselbergs. 
• Lajedos. 

 

Áreas Frágeis com 
Ecodinâmica de 
Ambientes em 

Transição. 
Progressiva 

Balanço morfogênese x pedogênese 
tendendo para preponderância de ações 

pedogenéticas; • Cobertura vegetal 
parcialmente degradada; • Capacidade de 

resiliência moderada; •  Solos parcialmente 
conservados. 

Sertões do Alto Trici.  
• Sertões de 

Independência. 
• Serra da Joaninha. 

• Áreas de inundações 
sazonais. 

• Planícies fluviais com 
matas ciliares 
degradadas. 

 

Áreas Frágeis com 
Ecodinâmica de 
Ambientes em 

Transição. 
Regressiva 

• Balanço morfogênese x pedogênese 
tendendo para preponderância de ações 

morfogenéticas; 
• Cobertura vegetal primária fortemente 

degradada; 
• Baixa capacidade de resiliência;  

• Solos degradados. 

• Sertões de 
Tauá/Arneiroz. 

 

Áreas 
Medianamente 
Estáveis com 
Ecodinâmica 

Tendencial de 
Estabilidade. 

• Preponderância de ações pedogenéticas;  
• Cobertura vegetal primária parcialmente 

mantida; 
• Capacidade de resiliência moderada a alta;  

• Solos conservados. 

• Sertões de 
Tranqueiras com 

Argissolos e 
Luvissolos. • Planícies 

fluviais. 
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Quadro 4: Exemplo de quadro síntese de Unidades de Intervenção, aqui denominadas unidades de relevo. 
Fonte: Lopes (2011).

Figura 11: Exemplo de espacialização de Unidades de Intervenção na Bacia Hidrográfica do rio Contendas. 
Fonte: Adaptado de Martins, 2017.
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4.3.2. Cenários

A elaboração de cenários	visa	à	apresentação	das	tendências	de	evolução	de	longo	prazo. 
Esta fase apresenta projeções da situação futura, propondo soluções aos problemas diag-
nosticados, tendo em vista melhorar a condição presente, indesejável ou insatisfatória. Os 
cenários apresentam uma projeção no espaço de políticas sociais, ambientais e econômi-
cas, devendo contemplar as fases de implementação das ações propostas com indicações 
para avaliação, acompanhamento e gestão das propostas sugeridas (MMA, 2006).

A fase operacional da elaboração do prognóstico deve iniciar a partir da construção dos 
cenários, baseada em informações consolidadas, por meio de métodos como matriz 
SWOT	(Fortalezas,	Oportunidades,	Fraquezas	e	Ameaças), buscando consenso e nego-
ciação entre os grupos com interesses opostos. Chega-se, em consequência, a cenários 
consolidados que, por meio do ZAM, podem ser inseridos em planos de desenvolvimento, 
programas de governo ou outros documentos.

Na	análise	dos	cenários,	alguns	fatores	devem	ser	levados	em	conta:

-	Fatores	críticos: conjunto de variáveis que afeta, positiva ou negativamente, as unidades 
de intervenção propostas;

-	Forças	propulsoras:	qualquer fenômeno que impulsiona de forma positiva o comporta-
mento de um fator crítico;

-	Forças	restritivas: qualquer fenômeno que afete de forma negativa o comportamento de 
um fator crítico.

DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS  

USO DOS SOLOS 

Potencialidades 

• Áreas com média a alta fertilidade natural dos solos (Zona de Preservação 
Ambiental das Áreas de Preservação Permanente (APP) dos topos de 
morros e vertentes íngremes e Zonas de Uso Sustentável das áreas 
medianamente estáveis e dos setores ambientais estratégicos).  

Fragilidades 

• Contínua expansão de variadas formas de uso e ocupação da terra;  Solos 
com impedimentos à mecanização; Alta suscetibilidade à erosão ; Solos 
rasos; Ocorrência eventual de afloramentos  rochosos e chãos pedregosos; 
Salinização dos solos.  

Oportunidades 

• Adoção de práticas agropecuárias menos danosas ao meio  ambiente; 
Conscientização da população sobre os impactos  ambientais derivados de 
práticas agropecuárias inadequadas;  Desenvolvimento de atividades 
alternativas de renda.  

Ameaças 

• Poluição dos solos; Desencadeamento de ações erosivas em áreas  
degradadas; Suscetibilidade  à degradação dos solos; Desmatamentos; 
Perdas de produtividade da s lavouras; Perda de identidade agropecuária na 
região; Crescente degradação dos recursos naturais  na região. 

 

Quadro 5: Exemplo de Análise SWOT para os Fatores Críticos. Fonte: FUNCEME, 2015.
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Através da matriz SWOT é possível identificar os elementos relevantes na construção de 
uma estratégia territorial, servindo como subsídio para orientar a elaboração de cenários e 
de diretrizes que auxiliarão nas decisões a serem tomadas. 

No Quadro 6 são apresentados exemplos de cenários tendenciais e desejados.

Quadro 6: Exemplos de cenários tendenciais e desejáveis. Fonte: FUNCEME, 2015.

CENÁRIOS TENDENCIAIS E DESEJÁVEIS  
 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

CENÁRIOS 

TENDENCIAIS DESEJÁVEIS 

DISPONIBILIDADE 
E QUALIDADE 

DOS 
RECURSOS 
HÍDRICOS 

- Vulnerabilidades impostas pela 
irregularidade pluviométrica do 

semiárido e da baixa capacidade de 
resistência às secas recorrentes.  

- Aceleração dos processos de 
degradação ambiental nas 

vertentes e no entorno das 
nascentes; 

- Comprometimento da recarga 
dos aquíferos; 

- Desmatamento crescente das 
matas ciliares e aumento do 

assoreamento dos leitos fluviais e 
dos reservatórios. 

- Controle de efluentes;  
- Monitoramento da qualidade 

das águas;  
- Manutenção funcional dos 

sistemas ambientais ribeirinhos;  
- Sub-bacias e microbacias 

hidrográficas manejadas 
integradamente; 

- Controle da erosão e 
monitoramento do assoreamento  

realizado;  
- Lagoas de estabilização para 

tratamento de esgotos e dejetos;  
- Expansão urbana nos baixos níveis 

de terraços fluviais controlada.  

USO DOS SOLOS 

- Nas planícies fluviais o manejo 
inadequado dos solos pela 

agricultura irrigada deve 
intensificar os processos de 

salinização dos mesmos, 
inviabilizando, por consequência, a 

possibilidade de recuperação de 
solos dotados de alta fertilidade 

natural, como os Neossolos 
Flúvicos. 

- Aliando-se os processos de 
degradação ambiental e de 

expansão da desertificação, as 
secas periódicas, expõe-se uma 
série de efeitos negativos sobre 

o quadro natural e 
socioeconômico; 

- Aumento das áreas salinizadas 
nas várzeas em virtude do 

uso de métodos de irrigação 
inadequados e sistema de 

drenagem deficiente. 

- Monitoramento da qualidade dos 
solos e das águas realizado 

permanentemente; 
- Controle da erosão e 

monitoramento do assoreamento 
dos rios e barragens realizados; 

- Expansão urbana nos baixos níveis 
de terraços fluviais controlados;  

- Práticas conservacionistas de uso  
dos solos implementadas  
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4.3.3. Análise Integrada

Zonas	 e	 Proposição	 de	 Diretrizes	 Gerais	 e	
Específicas

O Zoneamento Ambiental fundamenta-se na com-
preensão profunda do território, abordagem	sistê-
mica,	sustentabilidade	ecológica	e	valorização	da	
multidisciplinaridade,	 bem	 como	 da	 elaboração	
de	cenários, cujos critérios se apoiam na definição 
de atributos dos sistemas ambientais que consti-
tuem características complexas desses sistemas 
(SANTOS, 2004).

Durante o diagnóstico, o GT deverá sistematizar 
as informações georreferenciadas dos diversos 
temas escolhidos para compor os produtos finais, 
ou seja, os mapas de síntese, que serão obtidos a 
partir do relacionamento entre eles. É importante 
que	 sejam	 considerados,	 além	 do	 cruzamento	
das	informações	geográficas,	os	relatórios	e	aná-
lises	temáticas.	

Os Quadros 7, 8, 9 e 10 mostram alguns exemplos 
de definições de zonas.

?
É sugerida a reflexão para extrair 
critérios de relevância para análise dos 
condicionantes ambientais. 

Pense:

Como a função de ocupação e expansão 
urbana e atividades econômicas devem 
ser limitadas às funções ambientais e 
rurais?

e Reflita:

Ou seja, no território municipal como 
estas funções devem ser equilibradas 
espacialmente quanto a distribuição de 
áreas?

É muito importante é que as zonas sejam 
definidas de acordo com a realidade do 
território estudado.

!

Quadro 7: Exemplo de Zoneamento Ambiental. Fonte: LOPES, 2011.
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ZONA UNIDADE 

GEOAMBIENTAL 
CARACTERÍSTICAS 

NATURAIS 
PROPOSTA 

Zona de 
Preservação 

Permanente (ZPP)  
 

MODERADA A 
FORTE 

INSTABILIDADE 
AMBIENTAL 

- Dunas fixas e 
móveis; 

- Planície 
flúviomarinha 

com Manguezais; 
- Cordão 
Litorâneo 

- Áreas frágeis  
-Alta suscetibilidade 
a poluição dos solos 
e recursos hídricos; 
- Manguezais com 

grande 
biodiversidade 

- Preservação do patrimônio 
ambiental e paisagístico; 

- Uso controlado dos 
recursos naturais; 

- Recuperação de áreas 
degradadas;  

- Manejo ambiental de 
fauna e flora; 

- Fiscalização e 
monitoramento; 

- Recuperação de áreas 
degradadas; 

-Educação ambiental. 

Zona de Proteção 
Especial (ZP2)  

 
MODERADA 

ESTABILIDADE 
AMBIENTAL 

- Planície fluvial 

- Sedimentos finos 
(argila e silte) com 
alto teor de sais; 

- Vegetação natural 
composta de pirrixio 

e carnaúba; 
- Lençol freático 

aflora em época de 
chuva e rebaixa em 

época de seca 

-Ocupação planejada - Uso 
controlado dos recursos 

naturais; 
- Recuperação de áreas 

degradadas; 
- Controle do crescimento 

da urbanização no entorno; 
- Fiscalização e 
monitoramento; 

- Recuperação de áreas 
degradadas; 

-Educação ambiental 

Zona de 
Conservação 

Prioritária (ZC1)  
 

MODERADA 
ESTABILIDADE 

AMBIENTAL 

- Planície de 
deflação 

- Fonte de 
sedimentos para as 

dunas 

-Ocupação planejada e 
controlada; 

- Uso controlado dos 
recursos naturais; 
- Fiscalização e 
monitoramento; 

- Recuperação de áreas 
degradadas; 

-Educação ambiental 

Zona de 
Conservação 
Especial (ZC2)  

 
MAIOR 

ESTABILIDADE 
AMBIENTAL 

- Tabuleiro 
prélitorâneo 

- Áreas planas com 
vegetação típica; 
- Lençol freático 
mais profundo e 

protegido 

-Ocupação planejada e 
controlada; 

- Uso controlado dos 
recursos naturais; 
- Fiscalização e 
monitoramento; 

- Recuperação de áreas 
degradadas; 

- Ordenamento e disciplina 
dos usos; 

-Educação ambiental 

 Quadro 8: Exemplo de Zoneamento Ambiental. Fonte: REGO, 2013.
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Quadro 9: Exemplo de Zoneamento Ambiental. Fonte: BACANI; LUCHIARI, 2014.

ZONA CATEGORIA CRITÉRIOS 

ZONA DE RESTRIÇÕES LEGAIS  

APP legislação ambiental  

vegetação natural  remanescentes florestais  

ZONA PRODUTIVA RURAL 

baixa restrição declividade < 6%; potencial à erosão e 
fragilidade ambiental muito baixa  

média restrição declividade entre 6% e 20%; potencial à 
erosão e fragilidade ambiental de baixa 
a média 

alta restrição declividade > 20%; potencial à erosão e 
fragilidade ambiental alta ou muito alta  

ZONA URBANA 
área urbanizada área construída homogênea  

ZONA DE INCONGRUÊNCIA  

conflito entre uso da terra 
e legislação ambiental  

combinação de APP com áreas 
antropizadas 
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Quadro 10: Exemplo de Zoneamento Ambiental. Fonte: FUNCEME, 2015.

 
ZONA OBJETIVO QUALIDADE AMBIENTAL  

ZONA DE PRESERVAÇÃO  
AMBIENTAL (ZPA I)  

das matas ciliares, 
margens de rios e 
nascentes fluviais  

Visa a preservação das  
matas ciliares, áreas  

ribeirinhas e nascentes  
de rios. 

• Diversidade biológica: Média;  
• Diversidade Ambiental: Média;  
• Morfologia e Patrimônio Paisagístico: Alta;  
• Estado de Conservação: Médio a Baixo;  
• Vulnerabilidade e Susceptibilidade à Erosão: 
Médio. 

ZONA DE PRESERVAÇÃO  
AMBIENTAL (ZPA II)  
de topos de morros  

e vertentes íngremes  

Visa a preservação e/  
ou recomposição da  
vegetação primária  

dos topos de morros  
e vertentes com fortes  

declives 

• Diversidade biológica: Média;  
• Diversidade Ambiental: Alta;  
• Morfologia e Patrimônio Paisagístico: Alta;  
• Estado de C onservação: Baixo;  
• Vulnerabilidade e Susceptibilidade à Erosão: 
Alto. 

ZONA DE PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL (ZPA III)   

de sítios paleontológicos e 
arqueológicos.  

Visa a preservação de 
sítios paleontológicos e 

arqueológicos de 
interesse científico e 

cultural. 

• Diversidade biológica: Alta;  
• Diversidade Ambiental: Alta;  
• Morfologia e Patrimônio Paisagístico: Alta;  
• Estado de Conservação: Médio;  
• Vulnerabilidade e Susceptibilidade à Erosão: 
Alto. 

ZONA DE RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL (ZRA I)  

em dinâmica progressiva 
dos sertões do Alto Trici e 

Independência.  

Visa a recuperação 
ambiental dos setores 

ambientais estratégicos 
parcialmente degradados 
dos sertões do Alto Trici e 

Independência.  

• Diversidade biológica: Média;  
• Diversidade Ambiental: Média;  
• Morfologia e P atrimônio Paisagístico: Médio; • 
Estado de Conservação: Baixo;  
• Vulnerabilidade e Susceptibilidade à Erosão: 
Alto. 

ZONA FORTEMENTE 
DEGRADADA E/ OU 

DESERTIFICADA  (ZFD I) 
configurada com núcleos 
de expansão nos Sertões 

de Tauá e Arneiroz.  

Visa delimitar, para fins de 
recomposição, as áreas 
fortemente degradadas 

ou desertificadas nos 
Sertões de Tauá e 

Arneiroz e dos setores 
ambientais estratégicos.  

• Diversidade biológica:  Baixa;  
• Diversidade Ambiental: Alta;  
• Morfologia e Patrimônio Paisagístico: Médio; • 
Estado de Conservação: Baixo;  
• Vulnerabilidade e Susceptibilidade à Erosão: 
Alto. 

ZONA DE USO 
SUSTENTÁVEL (ZUS II)  
em áreas medianamente 

estáveis das planícies 
fluviais com Neossolos 
Flúvicos, Planossolos e 

Vertissolos conservados  

Visa o uso compatível e 
sustentado dos solos das 

planícies fluviais.  

• Diversidade biológica: Média;  
• Diversidade Ambiental: Média;  
• Morfologia e Patrimônio Paisagístico: Médio; • 
Estado de Conservação: Médio a Baixo;  
• Vulnerabilidade e Susceptibilidade à Erosão: 
Média. 
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4.3.3.1 Análise integrada no ZAM

O ZAM como um estudo ambiental integrado 
composto por mapas, imagens, e informações que 
abrangem todo o território municipal, estabele-
cendo zonas e critérios que equilibram as funções 
ambientais, sociais e urbanas é	o	principal	instru-
mento	 de	 planejamento	 ambiental	 de	 apoio	 ao	
Plano Diretor Municipal. 

a) Análise integrada da legislação: 

Levantamento	das	legislações	municipais,	esta-
duais	e	federais	

Aprofundar e inter relacionar as legislações  ambien-
tais existentes  que tratam do uso e ocupação nas 
áreas rurais e ambientais para verificar se existem 
incompatibilidades.

Como exemplo de legislação a ser avaliada tem-se: 
macrozoneamentos e zoneamentos existentes, 
normas e decretos sobre proteção de mananciais, 
sítios arqueológicos, patrimônio histórico, e popu-
lações tradicionais.

b) Análise integrada  dos condicionantes ambientais

A metodologia de cruzar atividades predominan-
tes no território e suas funções de forma articulada 
demanda uma visão multidisciplinar da questão 
ambiental. 

Temos	como	principais	 funções	exercidas	pelas	
áreas	ambientais	e	rurais:

. Manutenção da biodiversidade;

. Conservação do solo;

. Segurança alimentar;

. Segurança hídrica;

. Herança cultural e preservação de comunidades 
tradicionais;

. Preservação da paisagem;

Imagens:

- Unidade de Conservação Municipal  
Refúgio de Vida Silvestre Pedra da 
Andorinha

- Fontes do Olho d’água do Pajé, 
Patrimônio Cultural e Material do 
município

- Sítio Arqueológico Bilheira I e II
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Dentre	os	condicionantes	ambientais	principais	a	ser	mapeados	tem-se:

. Áreas de Preservação Permanente (APPs);

. Unidades de Conservação (UCs) e respectivos planos de Manejo;

. Reserva Legal estabelecida no Cadastro de Propriedade Rural (CAR) e também em áreas 
urbanas;

. Áreas de mananciais;

. Bacias e microbacias de drenagem.

O Guia	 para	 elaboração	 e	 revisão	 de	 Planos	 Diretores, elaborado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional, recomenda que quando Reservas Legais localizadas em áreas 
rurais passem a ser urbanas, seja exigida a descaracterização junto ao INCRA, previamente 
à aprovação, de forma que sejam apontadas as Reservas Legais que devem ser incorpora-
das ao Sistema Ambiental do Município.

c) Análise das atividades econômicas e perfil das áreas rurais

Tipo de cultura - Intensiva, extensiva, relação com a captação da água e manejo da terra, 
práticas agroecológicas, agricultura familiar e sua relação com abastecimento e segurança 
alimentar.

Estrutura	fundiária - Identificar o tamanhos mínimos das propriedades, avaliando a situa-
ção existente. Caso o município tenha algum cadastro ou mapa de estrutura fundiária muni-
cipal deverá ser disponibilizado.

d) Análise  integrada da Fração mínima de parcelamento estabelecida  em todo o território  
municipal.

Avaliar	se	a	fração	mínima	estabelecida	no	município	atende	as	demandas	de	usos	e	ati-
vidades.	Segundo o Incra, a Fração Mínima Estabelecida (FMP)  é a menor área em que um 
imóvel rural pode ser desmembrado num município. Corresponde ao módulo de exploração 
hortigranjeira da zona típica de módulo a que o município pertencer.

Atentar para que o tamanho do parcelamento mínimo seja compatível com os programas 
de financiamento e de crédito para que não inviabilize a aceitação em programas governa-
mentais, ao mesmo tempo que estimulem a agricultura familiar e o cooperativismo.

e) Análise integrada espacial das Ameaças e Potencialidades

Importante	espacializar	problemáticas	e	potencialidades	em	todo	o	território	munici-
pal, fazendo este cruzamento para assim eleger diretrizes de equilíbrio sócio-ambiental.

Algumas ameaças podem ser pontuais ou distribuídas com mais concentração em algumas 
áreas do município, a exemplo de desmatamentos, queimadas, redução de mata nativa, 
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monocultura, poluição de recursos hídricos, ocu-
pações desordenadas, desertificação, redução de 
água potável, uso excessivo de agrotóxicos, mine-
ração excessiva e sem controle ambiental, extrati-
vismo sem controle, entre outras.

Com relação às potencialidades é 
necessária a identificação de zonas 
de recuperação ambiental, de áreas 
potenciais para implementação de 
unidades de conservação, áreas propicias 
a desenvolvimento de viveiros de mudas, 
áreas que podem ser incentivadas 
agricultura orgânica e a distribuição 
mais acessível à população, turismo 
sustentável controlado, turismo rural, e 
apoio às práticas tradicionais.

!
4.3.3.2. Implementação do Zoneamento

As	etapas	de	implementação	do	ZAM	são:

a) Definição de diretrizes e conceitos;

b) Definição das zonas;

c) Definição de usos, classes e categorias;

d) Definição de unidades de parcelamento mínima;

e)definição de outros instrumentos que podem ser articulados ao zoneamento ambiental 
municipal, como o pagamento por serviços ambientais, ZEIS, e regularização fundiária;

f) Estruturação da gestão ambiental no município.

A última etapa que é a gestão ambiental considera a aprovação e o licenciamento rural onde 
acontece:

. A identificação de atividades proibidas e permitidas;

. Os procedimentos de licenciamento;

. As aprovações especiais no meio rural por meio do Conselho do Meio ambiente, como o 
caso de hotéis, estâncias turísticas, mercados, centros de distribuição agrícola, etc;

. A participação da comunidade;

. O monitoramento do avanço do uso e da ocupação do solo, através de processos de 
monitoramento, atualização contínua  de bancos de dados e de um sistema de gestão.

4.3.3.3. Diretrizes gerais e específicas

Segue	abaixo	um	conjunto	de	diretrizes	gerais	e	específicas	essenciais	para	elaboração	
e	implementação	do	ZAM	no	contexto	do	Plano	Diretor:

1) Tratar o território municipal em sua totalidade;

2) Espacializar e detalhar em escala compatível as questões ambientais;

3) Alinhar as legislações municipais, estaduais e federais;

4) Considerar no Zoneamento Ambiental municipal as tipologias rurais, ambientais, urbanas 
e de transição urbana;
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5) Definir zonas por meio da identificação de características e morfologias comuns para 
aplicar parâmetros específicos de usos, ocupações, e índices urbanísticos(taxa de ocupa-
ção, permeabilidade, gabarito, parâmetros de incomodidade, adensamento e combinação 
de índices em geral);

6) Evitar áreas monofuncionais, através da mesclagem de usos e funções; equilibrar preser-
vação ambiental às atividades urbanas, sociais e econômicas;

7) Incentivar soluções de drenagem integradas às edificações como reservatórios de reten-
ção de águas pluviais;

8) Considerar o aumento da taxa de permeabilidade em áreas públicas como praças, par-
ques e corredores verdes;

9) Considerar as ocupações e comunidades existentes tradicionais nos estudos específicos 
de modo a qualificá-las e evitar grandes quantidades de remoções;

10) Demarcar e preservar áreas para a produção rural, reservar áreas para agricultura fami-
liar, agroecológica e sustentável, evitando a pressão da ocupação urbana generalizada;

11) Melhorar as condições de drenagens através da reserva de áreas para sistemas de 
absorção;

12) Articular e integrar áreas verdes públicas;

13) Preservar comunidades tradicionais;

14) Preservar patrimônio paisagístico;

15) Criar mecanismos de mitigação de projetos de médio e alto impacto ambiental;

16) Garantir que atividades extrativistas e mineradoras ocorram de acordo com as normas e 
códigos ambientais específicos;

17) Recuperar e preservar áreas ambientalmente degradadas;

18) Preservar áreas frágeis;

19) Incentivar a preservação de áreas de importância ambiental por parte de proprietários 
privados;

20) Garantir a segurança hídrica, de forma articulada a produção rural sustentável, inte-
grando a rede hídrica municipal as áreas verde;

21) Controlar a expansão urbana em direção às áreas de riscos, alagamentos, erosivas, e de 
atividades de alto impacto com indústrias e mineradoras;

22) Propor soluções corretivas para situações de riscos, alagamentos e inundações com 
projetos e estudos específicos;

23) Estimular o turismo sustentável junto aos povos, comunidades tradicionais;

24) Estimular as diversificação de atividades nas áreas rurais, modelos de moradias urba-
nas-rurais e indústrias locais.
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EXEMPLO DE APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO

Zoneamento do território do município de Sobral

Para realização do trabalho foi utilizada a base conceitual de geossistema, a qual encontra 
seus pressupostos na análise sistêmica, baseada na concepção de unidades de paisagem, 
ou seja, fenômenos que guardam certo grau de homogeneidade interna e de diferenciação 
externa (SOTCHAVA, 1978).

A proposta metodológica adotada como exemplo está descrita no documento de diretrizes 
metodológicas do Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) do Brasil publi-
cado pelo MMA (2006) e propõe uma série de procedimentos a serem adotados, dentre as 
quais se destaca o trabalho de Crepani (1996). 

Nesse exemplo serão abordados os produtos gerados para o meio físico-biótico que, con-
forme Figura 12, que mostra o fluxo do processo de ZEE, inicia-se a partir da elaboração dos 
mapas que servirão de base para a análise das fragilidades ambientais naturais, bem como 
dos potenciais usos destas áreas identificadas.

Mapeamento da vulnerabilidade/estabilidade das Unidades Territorias Básicas (UTB) 

Para obtenção do mapa de vulnerabilidade à erosão (vulnerabilidade/estabilidade), utilizou-
-se a metodologia proposta por Crepani et al. (2001), desenvolvida com base no conceito de 
ecodinâmica de Tricart (1977), utilizando-se dados adquiridos nas bases de dados expostas 
anteriormente.

De acordo com Crepani et al. (2001), o modelo é aplicado individualmente aos temas 
(Geologia, Geomorfologia, Solos, Vegetação e Clima) que compõem cada unidade territo-
rial básica, que recebe posteriormente um valor final, resultante da média aritmética dos 
valores individuais segundo uma equação empírica (Equação 1), que busca representar a 
posição desta unidade dentro da escala de vulnerabilidade natural à perda de solo:

G+R+S+Vg+C

5

Onde:

V = Vulnerabilidade;

G = vulnerabilidade para o tema Geologia;

R = vulnerabilidade para o tema Geomorfologia;

S = vulnerabilidade para o tema Solos;

Vg = vulnerabilidade para o tema Vegetação;

C = vulnerabilidade para o tema Clima.

O método adotado por Crepani et al. (2001) propõe uma escala de vulnerabilidade para as 
Unidades Territoriais Básicas, classificadas conforme Tabela 1 e Figura 13.

V=
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Figura 12: Fluxo do processo de ZEE. Fonte: MMA (2006).
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Figura 13: Escala de vulnerabilidade das unidades territoriais básicas. Fonte: CREPANI et al., 2001.

Tabela 1: Intervalos de classe de vulnerabilidade de acordo com Crepani et al. (2001). 

GRAU DE VULNERABILIDADE  INTERVALO DE CLASSE  

 
Muito Baixa 

 
1,0 – 1,4 

 
Baixa 

 
1,4 – 1,8 

 
Média 

 
1,8 – 2,2  

 
Alta 

 
2,2 – 2,6  

 
Muito Alta  

 
2,6 – 3,0 
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Mapeamento da Fragilidade Ambiental dos 
Ambientes Naturais

Essa abordagem foi proposta por Ross (1994), exi-
gindo estudos básicos do relevo, sub-solo, solo, uso 
e cobertura da terra e clima. Os estudos passam por 
levantamentos de campo, os quais geram produtos 
cartográficos relativos à geomorfologia, geologia, 
pedologia, climatologia e uso e cobertura da terra. A 
partir disso, podem ser avaliadas tanto a potencia-
lidade agrícola como a fragilidade do ambiente face 
às intervenções antrópicas. 

Mapa de Vulnerabilidade Ambiental

O mapa da Figura 14 mostra um exemplo de clas-
sificação do território de Sobral a partir da vulne-
rabilidade do ambiente para sofrer processos de 
degradação, tomando como bases os atributos: 
declividade, geologia, solos, vegetação e clima. A 
partir da espacialização dessas informações, jun-
tamente com as informações socioeconômicas e 
jurídico-institucional, será possível visualizar a situ-
ação atual, definir as potencialidades e limitações 
da área e, por fim, estabelecer as zonas de acordo 
com a realidade do território. 

Figura 14: Exemplo de mapa de unidades de intervenção no território de Sobral. 

+
Para mais informações sobre o método 
proposto, acesse o link: http://www.
revistas.usp.br/rdg/article/view/53841

Outros	 métodos	 que	 podem	 ser	
utilizados	 para	 geração	 de	 mapas	 de	
fragilidade	e	vulnerabilidade:

Análise Hierárquica de Processos 
(AHP); Redes Neurais; Regressão 
Logística; Gradient Boosting; K Nearest 
Neighbourhood; Naïve Bayes; Random 
Forest.

!
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5. interação do ZAM com outros instrumentos urbanísticos

O ZAM é um instrumento de extrema importância no planejamento ambiental do municí-
pio junto ao Plano Diretor, mas sua implementação, considerando a aplicação	conjunta	de	
outros	instrumentos	urbanísticos, será muito mais efetiva.

Destacamos	aqui	alguns	instrumentos	que	se	relacionam	com	o	ZAM:

Pagamentos	por	Serviços	Ambientais	(PSA)

É uma ferramenta de gestão ambiental que permite incentivar serviços  de natureza ambien-
tal como proteção, recuperação, manutenção, uso sustentável por meio de algum benefício 
ou recompensa financeira ao responsável pelo serviço ou proprietário da terra onde o ser-
viço é realizado.

A demarcação de zonas de aplicação do instrumento e o propósito pelo qual o o pagamen-
tos de serviços ambientais será aplicado permite aumentar os resultados pretendidos pelo 
Plano Diretor.

Entendemos como serviços ambientais: disponibilizar água para uso agrícola, consumo ou 
irrigação  de áreas públicas urbanas, disponibilizar solos férteis para a produção de alimentos 
essenciais, recursos extrativistas, fixação de carbono pela fotossíntese, controle da erosão, 
manutenção da biodiversidade, agrofloresta, melhoria climáticas, entre outros.

Propriedades privadas que façam uso de práticas	sustentáveis	que contribuam para a recu-
peração de florestas, aumento da biodiversidade (fauna e flora) manutenção de mananciais 
de abastecimento hídrico para áreas urbanas e rurais podem ser remuneradas.

Beneficiários pelos recebimento de incentivos destes serviços ambientais citados,  podem 
se beneficiar por meio do Fundo de meio ambiente, isenção ou redução de impostos como 
o ITR, parcerias público privadas na execução de projetos onde o ente privado cederia a pro-
priedade e o ente público faria os investimentos mantendo o direito de uso para ambas as 
partes, e ainda a obtenção de selos e certificações ambientais.

Edificações residenciais ou comerciais que fazem a coleta  de água pluviais e o reuso, coleta 
seletiva de lixo, e  ainda o tratamento do próprio de esgoto, podem também receber bene-
fícios como redução de impostos  como IPTU, ISS, ITR, taxas de serviços públicos como 
iluminação, coleta de lixo, e água e esgoto.

Estados e municípios podem formular suas próprias leis de PSA. Este instrumento ainda 
não é regulamentado por lei federal, embora tenha autorização direta dada pelo art. 41 
do Código Florestal Brasileiro. O Guia	 para	 formulação	 de	 Políticas	 Públicas	 Estaduais	
e	Municipais	 de	 Pagamento	 por	 Serviços	Ambientais possui informações importantes 
sobre este instrumento.

Cabe ao Plano Diretor estabelecer diretrizes,  critérios, valores, secretarias  envolvidas, 
zonear locais e formas prioritárias de aplicação segundo as características de cada muni-
cípio. A	temática	já	está	inclusa	no	Código	Florestal,	sendo	recomendável	um	Decreto	
que	especifique	em	detalhes	sua	aplicação, como os fundos e dotações orçamentárias, as 
formas de monitoramento, penalidades e sanções.
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Transferência	do	Direito	de	Construir	(TDC)

Caso uma propriedade privada tenha sido alvo de 
zoneamento onde parte desta será uma ZEIA, por 
exemplo, a parte restante não afetada poderá rece-
ber aumento de parâmetros construtivos, desde 
que adequada à ocupação urbana ou rural, através 
de instrumentos como a transferência do direito de 
construir, outorga onerosa com inclusão ou fator de 
redução.

considerações finais

Foram apresentados na primeira parte da Cartilha 
de Capacitação Ambiental, de maneira sucinta, os 
procedimentos a serem seguidos para elabora-
ção do Zoneamento Ambiental, bem como algu-
mas fontes de informações que podem ser úteis 
ao Grupo de Trabalho, considerando as limitações 
de tempo e recursos financeiros para geração de 
dados.

Os produtos desenvolvidos possibilitam um melhor 
conhecimento da dinâmica natural do território so 
município, incluindo a avaliação das alterações do 
quadro natural por intervenções antrópicas, fato 
que trará mais subsídios para os processos de licen-
ciamento, monitoramento, fiscalização ambiental e 
ordenamento do uso e ocupação do território. 

+
Fundação  Grupo Boticario de proteção 
à Natureza. The nature Conservancy do 
Brasil. Ministerio do Meio Ambiente e 
Deutsche Gesellshaft fur internationale 
Zusammenarbeit, Guia para a formulaçao 
disponível on line.

Disponível em: 

https://www.fundacaogrupoboticario.
o r g . b r/p t / B i b l i o t e c a / G u i a _ p a r a _
Pol%C3%ADticas_P%C3%BAblicas_de_
PSA.pdf

Marcos Peixoto, Pagamento por 
serviços ambientais aspectos teóricos e 
proposições legislativas. Brasilia: Núcleo 
de Estudos e Pesquisas do Senado 
Federal, 2011. Texto para discussão 
n.105). 

Disponível em: 

h t t p s : // w w w 1 2 . s e n a d o . l e g . b r /
publicacoes/estudos-legislativos/tipos-
de-estudos/textos-para-discussao/
t d - 1 0 5 - p a g a m e n to - p o r- s e r v i co s-
a m b i e n t a i s- a s p e c to s- t e o r i co s- e -
proposicoes-legislativas



PARTE 2 - ZONEAMENTO 
AMBIENTAL APLICADO AO 
MUNICÍPIO DE SOBRAL

AMBIENTAL
cartilha de capacitação
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6. Caso de Sobral e questões sobre o zoneamento

6.1 direito à cidade e zoneamento

A cidade tornou-se um direito a partir da Constituição de 1988, esse direito à cidade alberga 
pelo menos cinco direitos fundamentais, que para ser exercidos em sua plenitude necessi-
tam, quase sempre, de um planejamento urbano e zoneamento que permita essa fruição 
de direitos:

. Direito à moradia

. Direito	a	ir	e	vir	(mobilidade	urbana)

. Direito	ao	trabalho	(acesso	ao	trabalho	depende	de	cidades	que	funcionam)

. Direito ao lazer

. Direito ao meio ambiente

 Os instrumentos mais usuais para garantia do direito ao meio ambiente urbano e os aspec-
tos do zoneamento implicados na garantia do exercício do direito à cidade, que está ligado 
de forma inequívoca à qualidade de vida, à saúde e a própria vida.

As cidades brasileiras são parte importante do processo de exclusão social e degradação da 
qualidade de vida dos mais vulneráveis. A forma de segregação sócio espacial tem destinado 
às zonas	mais	frágeis, inundáveis e que deveriam ser destinadas a parques ou outras uni-
dades de conservação, mas acabam por ser ocupadas	de	forma	irregular	comprometendo 
tanto a qualidade de vida dos mais pobres, como também a saúde da cidade, dos seus rios, 
encostas, margens de rios e lagoas, numa relação de dupla perversidade que custa caro ao 
poder público após alguns anos, e mais caro ainda à sua população.

A visão dual em que a cidade não poderia ter espaço para atividades agrícolas e uma sepa-
ração rígida de usos urbanos cede espaço no mundo inteiro para o retorno da inserção 
de áreas verdes urbanas com funções de horta comunitária, jardins verticais, incentivo a 
telhados verdes e uma tendência a encontrar soluções para que a cidade sustentável não 
seja apenas consumidora de recursos naturais e geradora de resíduos, mas alcance a sus-
tentabilidade por meio da implantação de estruturas para verdadeiros serviços ambientais 
urbanos: reciclagem; compostagem; microclima garantido por jardins verticais e telhados 
verdes; reuso de águas na aguação da arborização urbana, entre outros.

O Direito à cidade é um guarda chuva de todos esses direitos fundamentais, compreender 
que cada parte está ligada a outra, a moradia e  a mobilidade, bem como ao trabalho, o lazer e 
o meio ambiente, constitui etapa fundamental para implementar de forma correta o direito 
à cidade por meio de seu zoneamento, e construir cidades sustentáveis e boas de se viver.  
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6.2	questões	para	debate	sobre	a	realidade	de	Sobral

?. Quais instrumentos ambientais são mais efetivos para  a superação dessa 
prática que destrói as cidades brasileiras e erode a qualidade de vida de sua 
população?

. Quais zonas de Sobral precisam ser protegidas da poluição sonora de forma mais efi-
ciente? Áreas que situam hospitais, locais com a população mais idosa da cidade, locais de 
alto adensamento de fauna? Nesses locais não seria interessante desestimular usos mistos 
de bares e equipamentos para shows etc.

. Quais as áreas de Sobral são alagáveis, apresentam instabilidade ambiental, e portanto 
precisam ser destinadas a conservação, protegidas como áreas de unidades de conserva-
ção, em que os usos de turismo ecológico, esportes de natureza, contemplação, seriam 
mais adequados? Seria possível implantar estruturas de trilhas, arvorismo, pequenas arenas 
de apresentações culturais, promover o melhor escoamento das águas, inibindo a imper-
meabilização e criando novas áreas de lazer e contemplação, incentivando a convivência 
com a natureza e melhoria do clima e qualidade da cidade?

. Quais as áreas de Sobral possuem infraestrutura urbana instalada compatível com aden-
samento maior? Áreas que não comprometem a paisagem e que poderiam ser utilizadas 
para compensação de potencial construtivo em troca da conservação das áreas frágeis 
(transferência do Direito de Construir)?

. Quais áreas apresentam relevo e solos adequados a expansão urbana, não sendo solos 
mais adequados a agricultura, mas que podem ser indicados para a expansão da cidade no 
futuro?

. Se a legislação não intervir protegendo tal área ou inibindo tais usos que degradam, como 
estará Sobral daqui a 10 anos? O que o zoneamento deve propor para incentivar ou inibir 
essa tendência?

Existe situações onde é necessario a  relocalizaçao de atividades incompatíveis a longo 
prazo, como define o Artigo 3, parágrafo único do Decreto que trata do Zoneamento 
Ecológico Econômico (Decreto 4297/2002).
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7.  Código Florestal e as Áreas de Preservação Permanente na cidade

O Código florestal estabelece parâmetros mínimos para a proteção da vegetação e das 
Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL) , e prevê instrumentos 
econômicos e financeiros para seu alcance.

A	saúde	das	cidades	depende	da	proteção	de	suas	bacias	e	rios,	depende	do	bom	tra-
tamento	de	suas	encostas,	e	da	manutenção	de	áreas	verdes	necessárias	ao	esporte	
e	 lazer	público,	ao	 incentivo	da	contemplação	e	convivência	com	a	natureza	e	com	o	
outro, fora das relações comerciais e utilitaristas. A manutenção desses espaços torna-se 
cada dia mais imprescindível devido aos efeitos das mudanças climáticas, em que períodos 
de secas e chuvosos são mais fortes e agudos, e o aumento de temperatura é perceptível.

A água se renova a partir das florestas, somente com áreas vegetadas é possível assegu-
rar a infiltração adequada das águas para os lençóis freáticos e evitar a evaporação, um dos 
principais motivos de perda de água do semi-árido. A perda de vegetação provoca a morte 
dos rios e nascentes, o assoreamento e contaminação.

As áreas de preservação valem para áreas urbanas ou rurais, enquanto as Reservas Legais 
somente valem para as áreas rurais, e são definidas como uma porcentagem da proprie-
dade rural em que é proibido o corte raso da vegetação. A RL em Sobral é de 20% de toda 
propriedade rural que deve manter a vegetação e, se possível, integrar a RL do vizinho e as 
APPs, colaborando para os corredores ecológicos em que o fluxo de fauna e flora são asse-
gurados e se reduz a fragmentação ambiental. Na RL é permito mais usos que em APP, pois 
se permite inclusive o manejo florestal.

É importante ressaltar que os	parâmetros	estabelecidos	pelo	Código	Florestal	 são	os	
mínimos, mas o município poderá regulamentar usos adequados, desde que se caracterize 
como de baixo impacto, e até ampliar essas áreas e faixas de preservação. A competência 
para legislar sobre florestas e vegetação é concorrente segundo artigos 24 e art. 30, I da 
Constituição.

7.1 o que são Áreas de Preservação Permanente?

O exercício da função sócio ambiental da propriedade obriga o respeito aos valores 
ambientais, e portanto, limita o exercício da propriedade quando esse for deletério ao meio 
ambiente. A	proteção	definida	por	lei	às	áreas	de	preservação	consiste	na	concretiza-
ção	desse	princípio	da	função	socioambiental	da	propriedade, pois o uso indevido dessas 
áreas, a ocupação irregular e impermeabilizações causam efeitos em cadeia, verdadeiros 
dominós de desastres ambientais (efeitos sinergéticos) ligados a processo erosivos, asso-
reamento de rios, contaminação, enchentes, deslizamentos de terras entre outros.

Conceito	de	Áreas	de	Preservação	(APP):	área protegida, coberta ou não por vegetação 
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e asse-
gurar o bem-estar das populações humanas.
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Art.	1228	do	Código	Civil	afirma:

§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 
econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabele-
cido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 
histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

As Áreas de Preservação Permanente são as seguintes:

. Margens dos rios ou quaisquer cursos d’água, sendo sempre no mínimo de 30 metros, 
medindo a partir de seu leito regular.

. Entorno de lagoas ,sendo no mínimo de 30 metros nas áreas urbanas e 100 metros nas 
áreas rurais;

. Entorno de reservatórios artificiais sendo no mínimo 15 metros para áreas urbanas e 
numa faixa de 30 metros para reservatórios situados em áreas rurais;

. Nascentes e olhos d’água, mesmo intermitentes, num raio mínimo de 50 metros;

. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45º , equivalente a 100% (cem 
por cento) na linha de maior declive;

. Os topos de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 
metros e inclinação média maior que 25º , as áreas delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, 
sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adja-
cente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

. Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cin-
quenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.

 

De	acordo	com	a	largura	do	rio	a	APP	poderá	ser	de:

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

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 
metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 
metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seis-
centos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seis-
centos) metros;

!  Não	será	exigida	Área	de	Preservação	Permanente	no	entorno	de	reservatórios	artificiais	
de	água	que	não	decorram	de	barramento	ou	represamento	de	cursos	d’água	naturais.
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7.2 o que é permitido nas áreas de preservação 
permanente?

Apenas	 obras	 e	 atividades	 ligadas	 a	 utilidade	
pública	 ou	 interesse	 social	 poderão	 ser	 autori-
zadas	em	APPs,	mediante	processo	de	 licencia-
mento	ambiental	com	medidas	compensatórias, 
e desde que comprovadamente não existe outra 
alternativa técnica ou locacional.

São	 atividades	 que	 em	 geral	 precisam	 dessas	
áreas	e	atendem	a	um	interesse	público:

Pontes, barragens, estradas, torres de telefonia, 
radiodifusão e comunicação em geral (localizados 
em topo de morros), energia, alguns tipos de mine-
ração (areia, argila, cascalho, saibro), controle do 
fogo, erradicação de invasoras, regularização fundi-
ária de populações de baixa renda, instalações para 
captação de água.

Atividades que devem ser implementadas em APPs 
porque são de baixo impacto e permitem a melhor 
fruição e conservação dessas áreas:

. Abertura de pequenas vias de acesso e pontes e 
pontilhões , quando necessárias à travessia de um 
curso de água, preferencialmente sem impermea-
bilização do solo;

. Trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

. Pequenas rampas de lançamento de barcos e 
pequeno ancoradouro;

. Cercas de propriedade;

. Instalações para captação de água e lançamento 
de efluentes tratados, desde que devidamente 
comprovada a outorga de água;

. Pesquisa científica;

. Coleta de produtos não madeireiros , para sobre-
vivência e produção de mudas (sementes, casta-
nhas, frutos);

. Plantio de espécies nativas, frutíferas ou produ-
toras de sementes e castanhas, , desde que não 
implique em supressão de vegetação;

. Exploração agroflorestal e manejo florestal sus-
tentável, comunitário e familiar,(extração de pro-

Atenção! O STF considerou 
INCONSTITUCIONAL a gestão 
de resíduos e instalação de 
equipamentos para competições 
esportivas ou culturais em APP. 

!
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dutos não madeireiros), desde que não descaracterizem a cobertura vegetal existente ou 
prejudiquem a função ecológica.

A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato administrativo mediante o 
qual o poder público outorgante faculta ao outorgado (usuário requerente) o direito 
de uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, por prazo determinado, nos 
termos e nas condições expressas no respectivo ato administrativo. É o documento 
que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos (Lei de Recursos 
Hídricos - Lei 9433/1997). 

!
As Áreas de Preservação tem efetividade imediata, são auto aplicáveis, pelo só efeito do 
Código Florestal, sendo crime a supressão das APPs. Mas o zonemaneto do município deve 
incorporar essas medidas com objetivo de garantir melhor efetividade ao direito ao meio 
ambiente e orientar o cidadão sobre a legalidade e limites do uso e ocupação do solo.

7.3 como implementar?

Embora	não	seja	necessário	para	a	efetividade	e	exigibilidade	do	cumprimento	das	APPs	
é	muito	importante	que	o	município	regulamente	e	estabeleça	os	usos	compatíveis	e	
desejáveis	para	as	APPs, como determinar áreas para equipamentos de ecoturismo, trilhas, 
ancoradouros, implantação de brinquedos públicos e mobiliário (bancos, mirantes, arvo-
rismo, etc).

É possível também estabelecer recuperação de APPs em cooperação com as comunida-
des, criando bosques de árvores frutíferas, pequenas hortas e jardins, desde que não impli-
que em retirada da vegetação, apenas na recuperação de margens desmatadas.

O zoneamento deve indicar as áreas protegidas para evitar o parcelamento dessas áreas 
e sua ocupação irregular. Facilitar a identificação dessas áreas pela comunidade e a imple-
mentação de marcos urbanos como trilhas, vias, cercas vivas, ou mesmo marcos de con-
creto que indiquem as áreas de preservação. Deve-se evitar a impermeabilização dessas 
áreas para garantir a boa drenagem da cidade.

Crimes	e	áreas	de	preservação	permanente	(Lei	9605/1998):

Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que 
em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Art. 38-A.  Destruir ou danificar vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou 
médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou utilizá-la com infringência das normas 
de proteção:    

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativa-
mente. 
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Parágrafo único.  Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.    

Art. 39. Cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permis-
são da autoridade competente:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

8.     Unidades de Conservação (Lei 9985/2000)

As	Unidades	de	Conservação	(UCs),	ao	contrário	das	APPs	que	já	foram	definidas	por	lei,	
precisam	da	regulamentação	e	demarcação	pelo	município	para	serem	implementadas.

A Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação apenas elenca quais as possibi-
lidades e tipologias de unidades, dividindo-as em dois grandes grupos: Uso Sustentável e 
Proteção Integral.

 8.1 tipos de unidades de conservação

São 12 tipos e assim fica mais fácil encontrar em que área da cidade temos as característi-
cas mais adequadas para cada Unidade de conservação definidas na Lei 9985/2000.

As Unidades são divididas em duas grandes categorias:

Tabela 2: Tipos de Unidades de Conservação.

Unidades de Proteçao 

Integral  

Monumento Natural  APA  Reserva Extrativista  

Uso indireto  Parque  Refúgio da Vida 

Silvestre  

 

ARIE  

Reserva Biológica  Estaçao Ecológica  Unidades de Uso 

sustentável  

FLONA  

Reserva  do 

desenvolvimento 

sustentável  

Reserva de fauna  Reserva Particular do 

Patrimônio Natural  
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Unidades	de	proteção	Integral:	de uso indireto, não permite extração, manejo ou uso direto 
dos recursos naturais, apenas o uso indireto como lazer, educação ambiental, turismo, pes-
quisa serão autorizados.

Unidades	de	Uso	Sustentável: permitem o manejo e uso econômico a ser realizado com 
algumas limitações dentro da unidade de conservação.

As	Áreas	de	Proteção	Intergral	são:

Reserva biológica 

Tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes 
em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuan-
do-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo 
necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os pro-
cessos ecológicos naturais.

Estação ecológica 

Tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas.

Parque 

Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvol-
vimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 
com a natureza e de turismo ecológico.

 O	Parque,	estação	ecológica	e	Reserva	biológica	obrigatoriamente	são	em	áreas	públi-
cas,	e	caso	encontrem-se	em	áreas	privadas,	estas	devem	ser	desapropriadas.

Monumento Natural 

Tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza 
cênica. O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 
possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 
naturais do local pelos proprietários.

Refúgio de Vida Silvestre 

Tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a exis-
tência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou 
migratória.  O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde 
que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos 
recursos naturais do local pelos proprietários.
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As	unidades	de	conservação	de	Uso	Sustentável	são	as	seguintes:

APA

A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupa-
ção humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 
importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Podem ser em áreas públicas ou 
privadas. 

ARIE 

A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com 
pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que 
abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas 
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 
compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 

FLONA 

A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente 
nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a 
pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nati-
vas. Nas	Florestas	Nacionais	é	admitida	a	permanência	de	populações	tradicionais	que	a	
habitam	quando	de	sua	criação,	em	conformidade	com	o	disposto	em	regulamento	e	no	
Plano	de	Manejo	da	unidade.

RESEX

A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsis-
tência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger 
os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade.

Reserva de Fauna 

A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terres-
tres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos 
sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tra-
dicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos 
naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais 
e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 
diversidade biológica

As unidades de conservação deverão ter conselhos gestores e elaborar um plano de 
manejo no prazo máximo de cinco anos após sua criação. 
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8.2 Como criar e implementar?

As unidades de conservação municipais ou as áreas de preservação podem ensejar a utili-
zação da transferência do direito de Construir como forma de compensar os proprietários 
pela perda do potencial construtivo.

 

Art.	35. Lei municipal, baseada no plano diretor, poderá autorizar o proprietário de imóvel 
urbano, privado ou público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o 
direito de construir previsto no plano diretor ou em legislação urbanística dele decorrente, 
quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de:

I – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

II – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisa-
gístico, social ou cultural;

III – servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por popu-
lação de baixa renda e habitação de interesse social.

§ 1o A mesma faculdade poderá ser concedida ao proprietário que doar ao Poder Público 
seu imóvel, ou parte dele, para os fins previstos nos incisos I a III do caput.

§ 2o A lei municipal referida no caput estabelecerá as condições relativas à aplicação da 
transferência do direito de construir.

8.3 outros itens obrigatórios para implementar UC

. Realizar Estudos Técnicos

. Consulta Pública

. Plano de Manejo

. Participação na Gestão
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ANEXO

ANEXO I

Regularização Fundiária Urbana

Algumas	definições	importantes	(Art.	11,	Lei	13.465/2017):

Núcleo	urbano:	assentamento humano, com uso e características urbanas, constituído por 
unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei nº 
5.868, de 12 de dezembro de 1972, independentemente da propriedade do solo, ainda que 
situado em área qualificada ou inscrita como rural;

A fração mínima de parcelamento será:

a) o módulo correspondente à exploração hortigranjeira das respectivas zonas típicas, para 
os Municípios das capitais dos Estados;

b) o módulo correspondente às culturas permanentes para os demais Municípios situados 
nas zonas típicas A, B e C;

c) o módulo correspondente à pecuária para os demais Municípios situados na zona típica D.

Núcleo	urbano	informal: aquele clandestino, irregular ou no qual não foi possível realizar, 
por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à 
época de sua implantação ou regularização;

Núcleo	urbano	informal	consolidado: aquele de difícil reversão, considerados o tempo da 
ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de 
equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município;

Demarcação	urbanística: procedimento destinado a identificar os imóveis públicos e pri-
vados abrangidos pelo núcleo urbano informal e a obter a anuência dos respectivos titula-
res de direitos inscritos na matrícula dos imóveis ocupados, culminando com averbação na 
matrícula destes imóveis da viabilidade da regularização fundiária, a ser promovida a critério 
do Município;

Certidão	de	Regularização	Fundiária	(CRF): documento expedido pelo Município ao final 
do procedimento da Reurb, constituído do projeto de regularização fundiária aprovado, do 
termo de compromisso relativo a sua execução e, no caso da legitimação fundiária e da legi-
timação de posse, da listagem dos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado, da 
devida qualificação destes e dos direitos reais que lhes foram conferidos;

Legitimação	de	posse: ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual 
fica reconhecida a posse de imóvel objeto da Reurb, conversível em aquisição de direito real 
de propriedade na forma desta Lei, com a identificação de seus ocupantes, do tempo da 
ocupação e da natureza da posse;

Legitimação	fundiária: mecanismo de reconhecimento da aquisição originária do direito 
real de propriedade sobre unidade imobiliária objeto da Reurb;
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Ocupante: aquele que mantém poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras públicas 
ou privadas em núcleos urbanos informais.

Modalidades	de	Reurb	(Art.	13,	Lei	13.465/2017):

I	-	Reurb	de	Interesse	Social	(Reurb-S) - regularização fundiária aplicável aos núcleos urba-
nos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declara-
dos em ato do Poder Executivo municipal; e

II	-	Reurb	de	Interesse	Específico	(Reurb-E) - regularização fundiária aplicável aos núcleos 
urbanos informais ocupados por população não qualificada na hipótese da Reurb-S. 

Legitimados	para	requerer	(Art.	14,	Lei	13.465/2017):

I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, diretamente ou por meio de enti-
dades da administração pública indireta;

II - os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de coope-
rativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, orga-
nizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham 
por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regularização fundiária 
urbana;

III - os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores;

IV - a Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes; e

V - o Ministério Público.

Instrumentos	da	Reurb	(Art.	15,	Lei	13.465/2017):

I - a legitimação fundiária e a legitimação de posse, nos termos desta Lei;

II - a usucapião;

III - a desapropriação em favor dos possuidores;

IV - a arrecadação de bem vago;

V - o consórcio imobiliário;

VI - a desapropriação por interesse social;

VII - o direito de preempção;

VIII - a transferência do direito de construir;

IX - a requisição, em caso de perigo público iminente;

X - a intervenção do poder público em parcelamento clandestino ou irregular;

XI - a alienação de imóvel pela administração pública diretamente para seu detentor;

XII - a concessão de uso especial para fins de moradia;

XIII - a concessão de direito real de uso;
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XIV - a doação; e

XV - a compra e venda.

1)	Verificar	se	existem	áreas	que	podem	ser	caracterizadas	como	REURB.	Elaborar	uma	
carta	de	áreas	de	preservação	permanente	da	cidade,	segundo	os	parâmetros	definidos	
no	art.	4º,	da	lei	12.651/2012:	

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:

30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;

. 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 
metros de largura;

. 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 
metros de largura;

. 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seis-
centos) metros de largura;

. 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seis-
centos) metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:

. 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 (vinte) hecta-
res de superfície, cuja faixa marginal será de 50 (cinquenta) metros;

. 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;

III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento 
ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do 
empreendimento;

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 
situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros;

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º, equivalente a 100% (cem 
por cento) na linha de maior declive;

VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;

VII - os manguezais, em toda a sua extensão;

VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca 
inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;

IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 
metros e inclinação média maior que 25º , as áreas delimitadas a partir da curva de nível 
correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, 
sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adja-
cente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;
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X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 
vegetação;

XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cin-
quenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. 

2)	Verificar	o	que	está	ocupado	atualmente	e	comparar	com	o	dia	22/12/2016	(Art.	9º,	
§2º,	Lei	Federal	13465/2017):

. Elaborar carta de uso e ocupação do solo em escala cartográfica compatível com o lote 
padrão municipal;

. Elaborar uma carta de áreas de preservação permanente – APP;

* Sugere-se o uso de modelos digitais de terreno, já que os de superfície computam na alti-
metria os objetos acima do solo. As técnicas de Fotogrametria geram os Modelos Digitais 
de Superfície - MDS, devendo submetê-los a um processo de filtragem para que se obtenha 
o Modelo Digital de Terreno – MDT. 

. Elaborar carta de lotes do município visando realizar a sobreposição dos planos de infor-
mação (uso e ocupação);

. Elaborar carta de sistemas de saneamento básico da área;

. Elaborar carta de áreas aptas a recuperação ambiental (área que estão degradadas e 
áreas não passíveis de regularização);

. Elaborar uma carta de renda (alta, média e baixa ou representação adequada aos propó-
sitos do mapeamento da Reurb);

. Elaborar carta das edificações não caracterizadas como de baixa renda e que se encon-
tram a, no mínimo, 15 metros de cada lado, ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água. 

3)	A	partir	do	diagnóstico	das	APP,	constatada	a	existência	de	núcleo	urbano	informal,	o	
mesmo	deve	ser	caracterizado	em:

Reurb-S (regularização fundiária de interesse específico social): é a modalidade onde se 
enquadram famílias de baixa renda;

Reurb-E (regularização fundiária de interesse específico): comporta os ocupantes não defi-
nidos como baixa renda.

4)	Elaboração	dos	Estudos	Técnicos	(Laudo	Ambiental	e	de	Risco):

Tanto na Reurb-S como na Reurb-E, o projeto de regularização fundiária deverá incluir 
estudo técnico (Laudo Ambiental e de Risco) que demonstre a melhoria das condições 
ambientais em relação à situação anterior com a adoção das medidas nele preconizadas. 
Nos itens 4.1 e 4.2 detalham o conteúdo mínimo do estudo técnico aplicável a cada moda-
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lidade de regularização.  

4.1. REURB-S – Regularização Fundiária de Interesse Social (Art. 64, §§ 1º e 2º, Lei 
12.651/2012)

. Caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;

. Especificação dos sistemas de saneamento básico;

. Proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de 
inundações;

. Recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;

. Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental, consi-
derados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a pro-
teção das unidades de conservação, quando for o caso;

. Comprovação da melhoria da habitabilidade dos moradores propiciada pela regularização 
proposta; 

. Garantia de acesso público às praias e aos corpos d’água.

4.2. REURB-E – Regularização Fundiária de Interesse Específico (Art. 65, § 1º e 2º, Lei 
12.651/2012)

. Caracterização físico-ambiental, social, cultural e econômica da área;

. Identificação dos recursos ambientais, dos passivos e fragilidades ambientais e das res-
trições e potencialidades da área;

. Especificação e a avaliação dos sistemas de infraestrutura urbana e de saneamento 
básico implantados, outros serviços e equipamentos públicos;

. Identificação das unidades de conservação e das áreas de proteção de mananciais na 
área de influência direta da ocupação, sejam elas águas superficiais ou subterrâneas;

. Especificação da ocupação consolidada existente na área;

. Identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimentos de massa 
rochosa, tais como deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras 
definidas como de risco geotécnico;

. Indicação das faixas ou áreas em que devem ser resguardadas as características típi-
cas da Área de Preservação Permanente com a devida proposta de recuperação de áreas 
degradadas e daquelas não passíveis de regularização;

. Avaliação dos riscos ambientais;

. Comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-ambiental e de 
habitabilidade dos moradores a partir da regularização;
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. Demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos cor-
pos d’água, quando couber.

Na Reurb-S que envolva áreas de riscos que não comportem eliminação, correção ou admi-
nistração, os Municípios deverão proceder à realocação dos ocupantes do núcleo urbano 
informal a ser regularizado.

Na Reurb-E, há a obrigatoriedade de preservar uma área não edificável de 15 (quinze) 
metros) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, quando não considerada área de 
risco, justamente porque se pressupõe ter o ocupante condições financeiras de providen-
ciar eventual demolição de construção inserida nesta medida.

Art. 65. Na Reurb-E dos núcleos urbanos informais que ocupam Áreas de 

Preservação Permanente não identificadas como áreas de risco, a regularização 

fundiária será admitida por meio da aprovação do projeto de regularização fundiá-

ria, na forma da lei específica de regularização fundiária urbana. [...] § 2º Para fins da 

regularização ambiental prevista no caput, ao longo dos rios ou de qualquer curso 

d’água, será mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 (quinze) metros 

de cada lado.

Isto não quer dizer que na Reurb-S não haverá necessidade de demolição de edificação 
dentro dos 15 (quinze) metros, entretanto, se o laudo indicar a necessidade de tal medida, 
será, a mesma, de responsabilidade da Administração Pública. Na Reurb-E, ao contrário, fica 
à cargo do ocupante a responsabilidade pela eventual necessidade de demolição e ocasio-
nal realocação. 

Nas áreas urbanas tombadas como patrimônio histórico e cultural, a faixa não edificá-
vel acima citada, poderá ser redefinida de maneira a atender aos parâmetros do ato do 
tombamento.

Caso a Reurb abranja área de unidade de conservação de uso sustentável passível de regu-
larização, a lei exige a anuência do órgão gestor da unidade, desde que o estudo técnico 
comprove que essas intervenções de regularização fundiária implicam a melhoria das con-
dições ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior (art. 11, § 3º, da Lei 
nº 13.465/2017).
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Objeto Dispositivo Descrição 

Política Nacional do 
Meio Ambiente 

Lei nº 
6938/1981 

de 31/08/1981

Tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses 
da segurança nacional e à proteção da dignidade da 
vida humana, atendidos os seguintes princípios: I -  
ação governamental na manutenção do equilíbrio 
ecológico, considerando o meio ambiente como 
um patrimônio público a ser necessariamente  
assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; II -  racionalização do uso do solo, do 
subsolo, da água e do ar; Ill -  planejamento e 
fiscalização do uso dos recursos ambientais; IV - 
proteção dos ecossistemas, com a preservação de 
áreas representativas; V -  controle e zoneamento 
das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras; VI -  incentivos ao estudo e à pesquisa 
de tecnologias orientadas para o uso racional e a 
proteção dos recursos ambientais; VII -  
acompanhamento do estado da qualidade 
ambiental; VIII - recuperação de áreas degradadas; 
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação; 
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, 
inclusive a educação da comunidade, objetivando 
capacitá-la para participação ativa na defesa do 
meio ambiente. 

Estabelece critérios 
para o Zoneamento

Ecológico-
Econômico do Brasil 

– ZEE 

Decreto nº 4.297, 
de 10/07/2002.

Tem por objetivo geral organizar, de forma 
vinculada, as decisões dos agentes públicos e 
privados quanto a planos, programas, projetos e 
atividades que, direta ou indiretamente, utilizem 
recursos naturais, assegurando a plena 
manutenção do capital e dos serviços ambientais 
dos ecossistemas.

Fundos 
Constitucionais 

(FNO, FNE, FCO)  
e definição da região

semiárida. 

Lei n° 
7.827, de 

27/09/1989 

 

Os Fundos Constitucionais têm por objetivo 
contribuir para o desenvolvimento econômico e 
social das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, através das instituições financeiras federais 
de caráter regional, mediante a execução de 
programas de financiamento aos setores 
produtivos, em consonância com os respectivos 
planos regionais de desenvolvimento. 

Fundo Nacional de 
Meio Ambiente 

(FNMA) 

Lei nº 7.797, 
de 10/07/89 

 

Tem como objetivo  desenvolver os projetos que 
visem ao uso racional e sustentável de recursos 
naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou 
recuperação da qualidade ambiental no sentido de 
elevar a qualidade de vida da população brasileira. 

ANEXO II

Legislação Ambiental vigente no Brasil
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Política 
Nacional de 

Recursos Hídricos 

Lei n° 9.433, de 
08/01/1997 

São objetivos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos: I - assegurar à atual e às futuras gerações 
a necessária disponibilidade de água, em padrões 
de qualidade adequados aos respectivos usos; II - a 
utilização racional e integrada dos recursos 
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 
vistas ao desenvolvimento sustentável; III - a 
prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos 
críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais. IV - incentivar e 
promover a captação, a preservação e o 
aproveitamento de águas pluviais.      

Utilização e 
proteção da 

vegetação nativa do 
Bioma Mata 

Atlântica 

Lei nº 11.428, de 
22/12/2006 

Consideram-se integrantes do Bioma Mata 
Atlântica as seguintes formações florestais nativas 
e ecossistemas associados, com as respectivas 
delimitações estabelecidas em mapa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística -  IBGE, 
conforme regulamento: Floresta Ombrófila Densa; 
Floresta Ombrófila Mista, também denominada de 
Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; 
Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta 
Estacional Decidual, bem como os manguezais, as 
vegetações de restingas, campos de altitude, 
brejos interioranos e encraves florestais do 
Nordeste.   

Lei de Crimes 
Ambientais 

Lei nº 
9.605/1998 de 
12/02/1998 e 

Decreto nº 6.514/, 
de 22/07/2008 

Define as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. 

Política Nacional de 
Educação 
Ambiental 

Lei nº 
9.795, de 

27/04/1999 

São objetivos fundamentais da educação 
ambiental: I - o desenvolvimento de uma 
compreensão integrada do meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas relações, envolvendo 
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 
políticos, sociais, econômicos, científicos,  
culturais e éticos; II - a garantia de democratização 
das informações ambientais; III - o estímulo e o 
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a 
problemática ambiental e social; IV - o incentivo à 
participação individual e coletiva, permanente e 
responsável, na preservação do equilíbrio do meio 
ambiente, entendendo- se a defesa da qualidade 
ambiental como um valor inseparável do exercício 
da cidadania; V - o estímulo à cooperação entre as 
diversas regiões do País, em níveis micro e 
macrorregionais, com vistas à construção de uma 
sociedade ambientalmente equilibrada, fundada 
nos princípios da liberdade, igualdade, 
solidariedade, democracia, justiça social, 
responsabilidade e sustentabilidade; VI - o 
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fomento e o fortalecimento da integração com a 
ciência e a tecnologia; VII - o fortalecimento da 
cidadania, autodeterminação dos povos e 
solidariedade como fundamentos para o futuro da 
humanidade. 

Estatuto da Cidade 
Lei nº 

10.257, de 
10/10/2001 

Estabelece normas de ordem pública e interesse 
social que regulam o uso da propriedade urbana em 
prol do bem coletivo, da segurança e do bem -estar 
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, 
tendo como objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana. 

Sistema Nacional 
de Unidades de 

Conservação da 
Natureza 

Lei nº 
9.985, de 

18/07/2000 

Tem os seguintes objetivos: I - contribuir para a 
manutenção da diversidade biológica e dos 
recursos genéticos no território nacional e nas 
águas jurisdicionais; II - proteger as espécies 
ameaçadas de extinção no âmbito regional e 
nacional; III - contribuir para a preservação e a 
restauração da diversidade de ecossistemas 
naturais; IV - promover o desenvolvimento 
sustentável a partir dos recursos naturais; V - 
promover a utilização dos princípios e práticas de 
conservação da natureza no processo de 
desenvolvimento; VI - proteger paisagens naturais 
e pouco alteradas de notável beleza cênica; VII - 
proteger as características relevantes de natureza 
geológica, geomorfológica, espeleológica, 
arqueológica, paleontológica e cultural;  VIII - 
proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
IX - recuperar ou restaurar ecossistemas 
degradados; X - proporcionar meios e incentivos 
para atividades de pesquisa científica, estudos e 
monitoramento ambiental; XI - valorizar 
econômica e socialmente a diversidade biológica; 
XII - favorecer condições e promover a educação e 
interpretação ambiental, a recreação em contato 
com a natureza e o turismo ecológico;  XIII - 
proteger os recursos naturais necessários à 
subsistência de populações tradicionais, 
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua 
cultura e promovendo- as social e 
economicamente. 

Diretrizes Nacionais 
para o Saneamento 

Básico 

Lei n° 
11.445, de 

05/01/2007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, definindo que os serviços públicos de 
saneamento básico serão prestados com base nos 
seguintes princípios fundamentais: I -  
universalização do acesso; II -  integralidade, 
compreendida como o conjunto de todas as 
atividades e componentes de cada um dos 
diversos serviços de saneamento básico, 
propiciando à população o acesso na conformidade 
de suas necessidades e maximizando a eficácia das 
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ações e resultados; III - abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 
dos resíduos sólidos realizados de formas 
adequadas à saúde pública e à proteção do meio 
ambiente; IV -  disponibilidade, em todas as áreas 
urbanas, de serviços de drenagem e de manejo das 
águas pluviais adequados à saúde pública e à 
segurança da vida e do patrimônio público e 
privado; IV - disponibilidade, em todas as áreas 
urbanas, de serviços de drenagem e manejo das 
águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva 
das respectivas redes, adequados à saúde pública e 
à segurança da vida e do patrimônio público e 
privado; V -  adoção de métodos, técnicas e 
processos que considerem as peculiaridades locais 
e regionais; VI - articulação com as políticas de 
desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 
de combate à pobreza e de sua erradicação, de 
proteção ambiental, de promoção da saúde e 
outras de relevante interesse social voltadas para a 
melhoria da qualidade de vida, para as quais o 
saneamento básico seja fator determinante; VII -  
eficiência e sustentabilidade econômica; VIII - 
utilização de tecnologias apropriadas, 
considerando a capacidade de pagamento dos 
usuários e a adoção de soluções graduais e 
progressivas; IX - transparência das ações, 
baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados; X -  controle social; 
XI - segurança, qualidade e regularidade; XII - 
integração das infra-estruturas e serviços com a 
gestão eficiente dos recursos hídricos. XIII -  
adoção de medidas de fomento à moderação do 
consumo de água.   

Política Nacional 
sobre Mudança do 

Clima 

Lei n° 
12.187, 

29/12/2009 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima -  
PNMC visará: I -  à compatibilização do 
desenvolvimento econômico- social com a 
proteção do sistema climático; II -  à redução das 
emissões antrópicas de gases de efeito estufa em 
relação às suas diferentes fontes; IV - ao 
fortalecimento das remoções antrópicas por 
sumidouros de gases de efeito estufa no território 
nacional; V -  à implementação de medidas para 
promover a adaptação à mudança do clima pelas 3 
(três) esferas da Federação, com a participação e a 
colaboração dos agentes econômicos e sociais 
interessados ou beneficiários, em particular 
aqueles especialmente vulneráveis aos seus 
efeitos adversos; VI - à preservação, à conservação 
e à recuperação dos recursos ambientais, com 
particular atenção aos grandes biomas naturais 
tidos como Patrimônio Nacional; VII -  à 
consolidação e à expansão das áreas legalmente 
protegidas e ao incentivo aos reflorestamentos e à 
recomposição da cobertura vegetal em áreas 
degradadas; VIII - ao estímulo ao desenvolvimento 
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do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões - 
MBRE. 

Institui a Política 
Nacional de 

Resíduos Sólidos 

Lei nº 12.305, de 
02/08/2010 

São objetivos da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos: I -  proteção da saúde pública e da 
qualidade ambiental; II - não geração, redução, 
reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 
sólidos, bem como disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos; III - 
estímulo à adoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo de bens e serviços; IV - 
adoção, desenvolvimento e aprimoramento de 
tecnologias limpas como forma de minimizar 
impactos ambientais; V - redução do volume e da 
periculosidade dos resíduos perigosos; VI - 
incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista 
fomentar o uso de matérias-primas e insumos 
derivados de materiais recicláveis e reciclados;  VII 
- gestão integrada de resíduos sólidos; VIII - 
articulação entre as diferentes esferas do poder 
público, e destas com o setor empresarial, com 
vistas à cooperação técnica e financeira para a 
gestão integrada de resíduos sólidos; IX - 
capacitação técnica continuada na área de 
resíduos sólidos; X - regularidade, continuidade, 
funcionalidade e universalização da prestação dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, com adoção de mecanismos 
gerenciais e econômicos que assegurem a 
recuperação dos custos dos serviços prestados, 
como forma de garantir sua sustentabilidade 
operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, 
de 2007; XI - prioridade, nas aquisições e 
contratações governamentais, para: a) produtos 
reciclados e recicláveis; b) bens, serviços e obras 
que considerem critérios compatíveis com 
padrões de consumo social e ambientalmente 
sustentáveis; XII - integração dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo 
ciclo de vida dos produtos; XIII - estímulo à 
implementação da avaliação do ciclo de vida do 
produto; XIV - incentivo ao desenvolvimento de 
sistemas de gestão ambiental e empresarial 
voltados para a melhoria dos processos produtivos 
e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, 
incluídos a recuperação e o aproveitamento 
energético; XV - estímulo à rotulagem ambiental e 
ao consumo sustentável.  

Novo Código 
Florestal 

Lei nº 12.651, 
de 25 de maio 

de 2012 

O Código Florestal tem como objetivo o 
desenvolvimento sustentável, estabelecendo 
normas gerais sobre a proteção da vegetação, 
áreas de Preservação Permanente e as áreas de 
Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento 
de matéria-prima florestal, o controle da origem 
dos produtos florestais e o controle e prevenção 
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dos incêndios florestais, e prevê instrumentos 
econômicos e financeiros para o alcance de seus 
objetivos. 

Dispõe sobre a 
Regularização 

fundiária rural e 
urbana 

Lei nº 13.465, de 
11/07/2017 

Dispõe sobre a regularização fundiária rural e 
urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos 
aos assentados da reforma agrária e sobre a 
regularização fundiária no âmbito da Amazônia 
Legal; institui mecanismos para aprimorar a 
eficiência dos procedimentos de alienação de 
imóveis da União; e dá outras providências.  

Institui no território nacional normas gerais e 
procedimentos aplicáveis à Regularização 
Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas 
jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais 
destinadas à incorporação dos núcleos urbanos 
informais ao ordenamento territorial urbano e à 
titulação de seus ocupantes. 

 

 

 



70

REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS
BACANI, V. M.; LUCHIARI, A. Geoprocessamento	aplicado	ao	zoneamento	ambiental	da	
bacia do alto rio Coxim-MS. GEOUSP – Espaço e Tempo (Online), São Paulo, v. 18, n. 1, p. 
184-197, 2014.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição	da	República	Federativa	do	Brasil. Brasília, DF: 
Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

BRASIL. Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002. Regulamenta o art. 9o, inciso II, 
da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios	para	o	Zoneamento	
Ecológico-Econômico	do	Brasil	-	ZEE, e dá outras providências.

BRASIL. Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição 
Federal, estabelece	diretrizes	gerais	da	política	urbana e dá outras providências.

BRASIL. Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política	Nacional	 do	Meio	
Ambiente,	seus	fins	e	mecanismos	de	formulação	e	aplicação, e dá outras providências.

CREPANI, E.; MEDEIROS, J. S.; AZEVEDO, L.G.; HERNANDEZ FILHO, P.; FLORENZANO, T.G.; 
DUARTE, V. (1996) - Curso	de	sensoriamento	remoto	aplicados	ao	zoneamento	ecoló-
gicoeconômico [CD-ROM]. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 8 Salvador. 
Anais. São Paulo: Image Multimídia, 1996. Seção de Comunicações Técnico-Científica

CREPANI, E.; MEDEIROS, J. S.; FILHO, P. H.; FLORENZANO, T. G.; DUARTE, V.; BARBOSA, C. 
C. F. Sensoriamento	remoto	e	geoprocessamento	aplicados	ao	zoneamento	ecológico-
-econômico e ao ordenamento territorial. São José dos Campos: SAE/Inpe, 2001.

FUNCEME. FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS. 
Zoneamento	ecológico-econômico	das	áreas	susceptíveis	à	desertificação	do	núcleo	II	–	
Inhamuns. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2015. 290p. il. ISBN: 978-85-420-0604-9.

LOPES, José Lidemberg de Sousa; CESTARO, Luiz Antonio; KELTING, Fátima Maria Soares. 
Zoneamento	 Ambiental	 como	 Instrumento	 de	 Suporte	 e	 Planejamento	 de	 Uso	 e	
Ocupação	do	Solo	do	Município	de	Aquiraz/CE. Revista Brasileira de Geografia Física, São 
Paulo, ano 2011, v. 4, n. 3, ed. 1, p. 738-747, 12 set. 2011.

MARTINS. Cleciane Rodrigues. Análise	 e	 proposta	 de	Zoneamento	Ambiental	 na	Sub-
Bacia	Hidrográfica	do	 riacho	Contendas	Massapê/Meruoca-CE. Universidade Estadual 
Vale do Acaraú – UEVA. Centro de Ciências Humanas – CCH. Mestrado Acadêmico em 
Geografia. Sobral, 2017.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Diretrizes	Metodológicas	para	o	Zoneamento	
Ecológico-Econômico	do	Brasil. Brasília: 2006.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Orientações	metodológicas	 para	 o	 ordena-
mento	do	território	local:	um	roteiro	articulado	à	análise	de	vulnerabilidade	visando	a	
Gestão	de	Riscos. Brasília: 2013.



71

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Zoneamento	 ambiental	 municipal:	 o	 meio	
ambiente	contribuindo	para	o	planejamento	urbano. Brasília: 2018.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Objetivos	 de	 Desenvolvimento	
Sustentável.	 Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. 2015.

RÊGO. Ilanna de Souza.	Zoneamento	Ambiental	da	APA	do	Estuário	do	rio	Curu	(Ceará,	
Nordeste	do	Brasil).	Universidade Federal do Ceará – UFC. Instituto de Ciências do Mar. 
Fortaleza, 2013.

RODRIGUEZ, J. M. M.; SILVA, E. D.; CAVALCANTI, A. P. B. Geoecologia	da	paisagem:	uma	
visão	geossistêmica	da	análise	ambiental. Fortaleza: EDUFC, 2004.

ROSS, J.L.S. Análise	empírica	da	Fragilidade	empírica	dos	Ambientes	naturais	e	antropi-
zados. Revista do Departamento de Geografia da USP. São Paulo. n.8, 1994.

ROSS, J.L.S.	Landforms	and	Environmental	Planning:	Potentialities	and	Fragilities. Revista 
do Departamento de Geografia da USP. São Paulo. Volume Especial RDG 30 anos, 2012.

SANTOS, Rozely Ferreira. Planejamento	Ambiental:	Teoria	e	Prática. 4. ed. rev. São Paulo: 
Oficina de Textos. 184 p. v. 1, 2004.

SILVA, D. D., PRUSKI, F. F. Gestão	de	recursos	hídricos	-	Aspectos	legais,	econômicos	e	
sociais. Brasília: Secretaria de Recursos Hídricos / MMA; Viçosa: Universidade Federal de 
Viçosa; Porto Alegre: Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 2000.

SILVA, J.S.V. & SANTOS, R.F. Zoneamento	para	Planejamento	Ambiental:	Vantagens	e	res-
trições	de	métodos	e	técnicas. Cadernos de Ciência e Tecnologia, Brasília, v.21, pp.221- 
263, 2004.

SILVA, Marcos Roberto Alves da; MACIEL, Luciana Santos da Costa; MOREIRA, Márcia de 
Freitas. Zoneamento	Ambiental	-	Um	Estudo	de	Caso	do	Processo	de	Uso	e	Ocupação	
do	Solo	do	município	de	Uberlândia. Revista Geográfica em Atos - GEOATOS, São Paulo, 
ano 2013, v. 1, n. 13, ed. 13, p. 66-87, junho 2013.

SOTCHAVA, V.B. O	estudo	de	geossistemas.	Métodos em questão - 16. São Paulo: Instituto 
de Geografia – USP, 1978.

TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: FIBGE, Secretaria de Planejamento da Presidência 
da República. p. 35-64, 1977.




