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RESUMO

Este trabalho teve como base o mapeamento e comparação dos parâmetros dispostos

nas leis de diferentes competências que regulam o parcelamento do solo urbano e o meio

ambiente.

Inicialmente, foi criado um modelo digital de terreno. Realizou-se a transformação da

base cartográfica em 3D, elaborando o MDT. Foram, também, produzidos mapas de

declividade, considerados aqui os percentuais de inclinação sujeitos a restrições e os que

referenciam tecnicamente projetos e obras.

Para realização das análises necessárias à classificação dos espaços foram utilizados,

também, os mapas geotécnicos, mapas de risco, de vegetação, e do perímetro urbano, cuja

aquisição se deu por processo de digitalização a partir de imagens obtidas via “scanner”, com o

uso do software Microstation.

O tratamento dado às informações hidrográficas, viárias (rodovia e ferrovia) e às linhas

de transmissão de energia, constou da geração de “buffers” (áreas de influência) através do

software MapInfo, cujas faixas de reservas respeitaram os critérios de maior rigidez

estabelecidos na legislação considerada.

Para o processo de análise, houve a conversão de dados em formato vetorial para raster,

para a utilização do software SAGA. Cada mapa temático foi referenciado como um nível. Da

sobreposição e correlações foi possível fazer comparações simultâneas, permitindo arranjos

que melhorassem a qualidade das análises. A conjugação das informações produzidas através

de aplicação dos critérios legais com os recursos de geoprocessamento possibilitou o

estabelecimento de uma classificação, segundo o potencial para ocupação da área urbana de

Ouro Preto para fins de parcelamento, indo do nenhum potencial ao alto potencial.

A metodologia adotada para produzir subsídio ao fornecimento de diretrizes para o

parcelamento do solo mostrou eficácia, agilidade respondendo a um dos anseios do

planejamento que é a antecipação de decisões relativas às políticas de controle da expansão

urbana.
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1. INTRODUÇÃO

Uma das atribuições constitucionais do Municipio é o controle da expansão urbana,

mediante controle do parcelamento do solo. Ao longo dos anos o processo de produção do

espaço urbano se deu sob a lógica do mercado, sendo o lote um produto de consumo nem

sempre dotado das infra-estruturas necessárias à constituição de sua característica mais

importante: a habitabilidade.

A noção de habitabilidade foi mudando no decorrer da história da urbanização,

acompanhando as transformações da sociedade. A ela foram agregados valores, tais como,

conceitos econômicos, de seguridade, de conforto, de escala, de status social, entre outros.

A produção do loteamento, e conseqüentemente do lote, é influenciada

preponderantemente pelos regulamentos mercadológicos, que impõem uma diversificação no

padrão construtivo parcelamento urbano. Esta diversificação associada a uma forte pressão do

mercado de terras determinada pela demanda por espaço para habitação, gerou uma série de

loteamentos de má qualidade, impróprios á moradia. A qualidade do loteamento varia segundo

o segmento social para o qual é produzido, não sendo consideradas as condições mínimas

necessárias ao desenvolvimento das atividades humanas. O que se observa é que a noção de

habitabilidade nem sempre esta presente na concepção de alguns parcelamentos destinados às

camadas sociais de menor poder aquisitivo, que é o segmento que mais pressiona o mercado. E

é um segmento que mais cresce, e sua evolução é inversamente proporcional ao crescimento

econômico.

Nas últimas décadas, com o crescimento da urbanização, a degradação dos padrões

urbanísticos dos parcelamentos ficou mais evidente para o administrador público, visto que

com os movimentos de organização social, as pressões das populações no sentido de verem

seus direitos respeitados aumentaram significativamente. Isto levou os governos das diferentes

esferas a estabelecerem normas, gerais no caso do governo federal, e específicas no caso das

demais competências de governo, para regularem as questões relativas ao parcelamento do solo

urbano.

No final da década de 70 o governo federal promulgou a Lei Federal N. º 6766 de 19 de

Dezembro de 1979. Daí até meados de 80, vários estados e municípios criaram legislações
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próprias regulamentando a lei federal. Estas leis, em geral mais restritivas que a lei federal,

criaram dispositivos importantes, como padrões urbanísticos mínimos, responsabilidades

jurídicas e administrativas e penalidades aos responsáveis pela execução, divulgação, venda,

aprovação, fiscalização e aceite do parcelamento.

Os Municípios desenvolveram fórmulas para acompanharem todo o processo de

execução do parcelamento. O interessado na construção de alguma modalidade de

parcelamento deve, por lei, submeter o seu programa à apreciação do Poder Público, iniciando

o processo através da solicitação do fornecimento de diretrizes pelo setor competente da

Administração Pública.

Na prática, a burocracia pública não consegue acompanhar o dinamismo deste mercado,

que é organizado com regras próprias e favorecido pelos pactos sociais, tácitos e fielmente

respeitados pelos pactuantes: a sociedade e os incorporadores imobiliários.

Assim, o que se pretende com o presente trabalho é a aplicação dos recursos do

geoprocessamento no fornecimento de diretrizes para parcelamento do solo, na otimização da

rotina de avaliação de projetos de parcelamento do solo urbano e de fiscalização de sua

implantação, usando como exemplo o estudo de caso da cidade de Ouro Preto (MG). Serão

aplicadas técnicas de cartografia digital, associações de banco de dados alfanuméricas aos

cartográficos, e, finalmente, ferramentas de correlações de variáveis espaciais na classificação

dos potenciais de ocupação.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO VIGENTE

Ao estabelecer normas gerais para parcelamento do solo urbano o Município assume a

responsabilidade da condução do processo. A uma simples observação dos parcelamentos

implantados nas últimas décadas, percebe-se que esta condução tem se mostrado ineficiente, e

que esta ineficiência esta relacionada à inadequação dos dispositivos legais á realidade do

dinâmico mercado de terras e à inexistência de vontade política de se enfrentar os problemas

econômicos e sociais inerentes a este mercado.

Entretanto, para que o município exerça o controle delegado pelos dispositivos legais e

atenda as necessidades dos adquirentes de lotes, e, ao mesmo tempo, admita que as leis de

mercado atuem na produção e expansão da cidade, foram estabelecidos procedimentos

administrativos que criam situações intermediárias entre a aplicação da lei e o seu flagrante

desrespeito.

Uma das fórmulas encontradas pela administração pública para que estas situações

antagônicas possam conviver, foi a criação de rotinas burocráticas não controladas, onde a

tramitação dos processos pelos vários setores públicos que têm ingerência sobre a matéria

alimenta o vício do mercado em manter o mesmo sistema de produção pré-existente ao

estabelecimento das novas regras.

O estudo das rotinas dos processos de aprovação loteamentos e desmembramentos

demonstra que:

- nem todos os órgãos têm conhecimento de todos os critérios legais necessários à

elaboração e à análise dos projetos de parcelamento;

- o setor competente, em geral o Protocolo, não consegue exercer o controle, sobre a

entrada de documentos para formalização de processo. É comum o interessado dar entrada de

documentos em mais de um órgão com o intuito de agilizar o processo;

- é precário o controle sobre as peças técnicas e jurídicas que compõem os processos, o

que o torna inseguro e pouco confiável, já que é muito fácil retirar ou acrescentar documentos

ao processo;

- em alguns municípios não há integração entre os vários setores responsáveis pelo

parcelamento, gerando ações concorrentes.



7

Disto resulta atrasos, custos, irresponsabilidades, interpretações inconvenientes da lei,

gerando projetos equivocados, obras mal feitas, insuficientes, infra-estruturas deficientes, mal

instaladas ou ausentes.
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3. PROPOSTA

O intuito ao elaborar este estudo é apresentar uma alternativa técnica para fornecimento

de diretrizes, análise e aprovação do parcelamento do solo urbano e para que o processo seja

instruído de tal forma que o Poder Público exerça o controle sobre a rotina de tramitação pelos

diversos órgãos públicos.

Neste trabalho é observada a metodologia disposta em lei específica do Município de

Divinópolis e demais leis afins. A lei de Divinópolis foi escolhida por ser uma síntese de

algumas leis municipais, como a lei municipal de Juiz de Fora, de Porto Alegre, etc. Ela agrega

no seu escopo princípios comuns à legislação pesquisada para sua elaboração.

Pretende-se que os critérios legais e ou as normas técnicas, necessários à elaboração do

projeto de qualquer das modalidades de parcelamentos, sirvam de balizamento para análise,

aprovação e aceite do parcelamento do solo, e que encontrem na tecnologia do SIG uma forma

de expressão que possa ser visualizada, interpretada, analisada sob um mesmo ponto de vista

ou de um ponto de vista assemelhado pelos agentes produtores da cidade e por seus

gerenciadores.

Pretende-se demonstrar que o Geoprocessamento pode ser uma ferramenta eficaz para o

controle de processos formais, e ao mesmo tempo oferecer ao mercado, tanto ao produtor

quanto ao consumidor de lotes, informações seguras e ágeis, alem da confiabilidade e

transparência no processo.



9

4. ALGUMAS EXPERIÊNCIAS DESENVOLVIDAS NOS MUNICÍPIOS

BRASILEIROS COM O GEOPROCESSAMENTO

Os Municípios, como instâncias de governo, têm como atribuição administrar uma série

de problemas, muitos deles oriundos do desconhecimento de sua própria realidade. A falta de

sistematização de informação, as ações levadas a efeito sem registros adequados, a ausência de

documentação de fatos e eventos pertinentes à administração pública, a diversidade de arquivos

que estocam cadastros das mais variadas naturezas (educação, CTM, saúde, redes, infra-

estruturas, logradouros, serviços, imóveis, etc...), formam o cenário onde se enfrentam as

demandas da sociedade e as respostas dos administradores.

Como alternativas, os Municípios buscam no Geoprocessamento o instrumental

necessário à sistematização dos dados, produção de base gráfica confiável e a conseqüente

produção e integração de informações. Atualmente é menos traumático tomar-se uma decisão

sobre este tema, já que se tem como base as experiências desenvolvidas por alguns municípios.

Mas, até que estas experiências pudessem ser consideradas como exemplos, houve um grande

esforço de vários municípios que, com investimentos em experiências pioneiras, construíram a

história recente desta tecnologia, aplicada à administração pública no Brasil.

As primeiras experiências dos municípios brasileiros com o geoprocessamento,

iniciaram na primeira metade da década de 80. Para Curitiba as primeiras experiências

aconteceram em 1984. Belo Horizonte iniciou a implantação do seu Sistema de Informações

Geográficas (SIG) em 1989.

Daquela data até os dias atuais, vários municípios, dos mais variados portes, como

Betim/MG, Ribeirão Preto/SP, Ipatinga/MG, Guarulhos/SP, Itaúna/MG, entre outros, fizeram

investimentos nesta área. Os relatos de várias destas experiências dão conta de que o houve

muitos acertos e desacertos das prefeituras na busca de um projeto adequado às suas

necessidades.

Observa-se que, nas diversas experiências, independentemente do porte do município, o

desenvolvimento do geoprocessamento tinha em comum características como: a inexistência

de um sistema integrado de informações sobre o município; longo período de preparo da base

gráfica a partir de mapas, plantas e projetos analógicos; investimentos  direcionados
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prioritariamente para o cadastro técnico, por ser, em geral, o setor mais organizado das

prefeituras e por ter garantia de retorno mais rápido do investimento.

A maior parte do insucesso na implantação desta tecnologia advém do seu

desconhecimento pelos administradores públicos, do despreparo técnico e político dos

responsáveis pela implantação, manutenção e gerenciamento do sistema, da falta de

planejamento para sua implantação e da indefinição das prioridades.

Certos percalços foram inevitáveis para muitos municípios, como a utilização de bases

gráficas analógicas. O problema é que, além das questões que envolvem o tratamento digital

destes documentos, há ainda que se fazer a sua atualização, que é um processo complexo,

realizado através da conversão dos projetos de parcelamento aprovados posteriormente para

meio digital. Um bom exemplo destes problemas diz respeito às diferenças entre os projetos e a

realidade. Há casos em que há uma superposição parcial dos parcelamentos, sendo impossível

traçar a divisa entre eles.

Tão grave quanto a falta de base gráfica confiável, é a desorganização ou a ausência de

dados: nem todos os municípios registram ou sistematizam as informações produzidas no

âmbito de suas competências.

Outro aspecto dos mais importantes observados nestas experiências foi o volume do

investimento realizado no desconhecido: investiu-se em tecnologia não consolidada e em

parceiros pouco confiáveis, como o caso de Curitiba, em que a IBM deixou de desenvolver o

software e interrompeu o suporte que dava aos usuários.

Vários aspectos positivos podem ser observados nestas experiências. No caso de

Curitiba o projeto passou por reavaliações que determinaram mudanças de rumos e sua

retomada se deu em novas bases com novos parceiros (concessionárias de serviços públicos,

entidades de classe, agentes financeiros e empresas produtoras de tecnologia de GIS).

 O histórico da evolução do geoprocessamento de Curitiba oferece subsídios para que

outros municípios orientem os seus projetos de forma que os preceitos do planejamento

transpareçam na formulação dos objetivos, na definição dos programas, na democratização das

metas, no compartilhamento de bases gráficas e de informações.

Algumas experiências interessantes envolveram alunos e o corpo docente de alguns

cursos de algumas universidades brasileiras. È o caso da experiência do curso de Engenharia
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Cartográfica da Universidade Federal do Paraná – UFPR, cuja equipe desenvolveu um sistema

de geoprocessamento aplicado ao cadastramento dos prédios históricos do município de

Paranaguá-PR. Na Universidade de Ribeirão Preto foi elaborado o “GriD”  que é uma Guia

Ribeirão Digital.  Uma equipe do Departamento de Engenharia Civil da  Universidade Federal

de Santa Catarina desenvolveu, através de técnicas de geoprocessamento, um trabalho para

determinação dos limites das áreas consideradas de ocupação de risco do ponto de vista

geotécnico e de áreas inundáveis, propondo aos órgãos de planejamento uma metodologia de

prevenção a possíveis catástrofes, restringindo determinadas implantações.

Outros trabalhos atestam que os experimentos que utilizaram o Sistema de Informações

Geográficas (SIG) em áreas específicas, com projetos mais objetivos, como a produção de um

banco de endereços ou a atualização cadastral necessários a melhoria do desempenho da

arrecadação do IPTU, como é o caso de Guarulhos, ou em aplicações que privilegiam temas

importantes, como o patrimônio histórico, podem gerar índices menores de frustrações, e os

responsáveis por sua elaboração podem, inclusive, vislumbrar a possibilidade de que estes

projetos evoluam para sistemas mais complexos, capazes de subsidiar ações públicas de gestão

e planejamento.

Independente do porte, do volume de recursos empregados, do número de aplicativos

desenvolvidos, o legado destas iniciativas é o acervo experimental onde a observação dos

resultados de cada trabalho pode representar economia de recursos, de tempo e de esforço na

utilização desta nova ferramenta.
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5. METODOLOGIA

A  metodologia foi composta pelas seguintes etapas de trabalho:

- Organização de coleção de legislação sobre o assunto;

- Organização da base cartográfica;

- Elaboração do Modelo Digital de Terreno;

- Geração de cartas temáticas de declividade;

- Geração de cartas temáticas de “buffers” de rodovia, ferrovia, linha de transmissão de

energia, rio principal, rios secundários e nascentes;

- Geração de cartas temáticas de vegetação (fonte IGA. 1995), geotecnia (fonte SOUZA, M.

1996) e riscos (fonte SOBREIRA, F. 1991);

- Construção de sínteses parciais de correlações de variáveis;

- Construção de síntese final de potencialidade de ocupação urbana em Ouro Preto – MG;

- Discussões finais sobre os recursos e suas validades.

Inicialmente, os parâmetros utilizados para elaboração das cartas temáticas são aqueles

dispostos nas leis específicas para parcelamento do solo urbano, federal e municipal, já

mencionados, e em leis e decretos de diferentes competências que dispõem sobre matérias

pertinentes ao parcelamento e ao meio ambiente, cujas principais características são

apresentadas a seguir.

Para a construção da base gráfica deste estudo, desde a verificação da qualidade gráfica

do desenho, da consistência das informações, geração de mapas temáticos e realização das

análises utilizou-se, de forma conjunta, as ferramentas dos softwares MicroStation 95, MapInfo

4.0 e do SAGA, além dos softwares utilizados no tratamento final das imagens .
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5.1. Legislação coletada para dar subsídios ao mapeamento:

1.1.1. PARÂMETROS FÍSICO-TERRITORIAIS E JURÍDICO-

ADMINISTRATIVOS DA LEI DE PARCELAMENTO MUNICIPAL N. º

2429/88, DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

Foram extraídos os critérios daqueles artigos cujas disposições impõem limitações às

intervenções na paisagem:

O artigo 3º proíbe a ocupação em terrenos:

1. alagadiço;

2. sujeito à inundação

3. aterrado com materiais nocivos à saúde pública sem prévio saneamento;

4. com declividade >30%

5. em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação;

6. em áreas de preservação:

a) preservação ecológica;

b) áreas cobertas por mata, florestas ou outras formas de vegetação (sem

autorização dos órgãos competentes);

c) áreas naturais de interesse público de preservação;

7. áreas onde a poluição torna as condições sanitárias insuportáveis à vida conforme

parâmetros técnicos emitidos de entidades competentes.

O artigo 4º proíbe a ocupação em glebas distantes onde não haja serviço público ou

infra-estruturas;

No artigo 7º está definida a proporção de áreas que serão destinadas ao município para

uso público. Esta proporção nunca poderá ser inferior a 35% da gleba a ser loteada, sendo

15%, no mínimo, destinada exclusivamente a equipamentos comunitários e a áreas de uso

público.
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1.1.2. PARÂMENTROS FÍSICOS DA LEI DE PARCELAMENTO FEDERAL N. º

6.766/79

O artigo 3º desta lei é assemelhado ao artigo 3º. da lei de Parcelamento Municipal  n.º

2429/88, do Município de Divinópolis. A verdade é que as leis municipais se remetem á lei

federal, aprimorando-a, daí a semelhança.

1.1.3. PARÂMENTROS DA LEI N. º 4.565 QUE DISPÕES SOBRE A POLÍTICA

AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS

O artigo 5º, em seu parágrafo único estabelece a obrigatoriedade de licenciamento

ambiental para a execução do loteamento.

1.1.4. PARÂMENTROS DO DECRETO ESTADUAL Nº.  20.791, DE 08 DE

SETEMBRO DE 1980

O artigo 1º estabelece que depende de anuência prévia do Estado, a aprovação pelos

Municípios dos parcelamentos, quando:

1. localizados em áreas de interesse especial;

2. localizados em áreas pertencentes a mais de um município;

3. localizados em região metropolitana ou em área de aglomeração urbana, definidas por

lei federal ou estadual;

4. possuir área superior a 1.000.000 m².

O artigo 3º. dispõe que somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos

em zonas urbanas ou de expansão urbana assim definidas por lei. Esta determinação é

semelhante ao parágrafo único da Lei de Parcelamento Municipal N. º 2429/88.

O artigo 4º.  estabelece as dimensões mínimas das faixas não edificáveis a serem

respeitadas quando da execução do loteamento, que deverão atender, pelo menos, aos seguintes

requisitos:

III – será obrigatória a reserva de uma faixa non aedificandi de 15 metros de cada lado:

. ao longo das águas correntes;
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. ao longo das águas dormentes;

. ao longo das faixas de domínio público das rodovias;

. ao longo das faixas de domínio público das ferrovias;

. ao longo das faixas de domínio público de dutos, salvo maiores exigências da

legislação específica. (É o caso das disposições do Código Florestal, em nova redação

dada pela lei nº 7.803 de 18 de Julho de 1989).

IV – as vias do loteamento deverão:

. articular-se com as vias adjacentes oficiais, existentes ou planejadas;

. harmonizar-se com a topografia local.

O parágrafo primeiro deste artigo estipula que a porcentagem de áreas públicas não

poderá se inferior a 35% (trinta por cento) da gleba, que é o que determina a lei federal e que

também é observado pela maioria dos municípios.

No artigo 5º deixa a critério do Poder Público a prerrogativa de exigir,

complementarmente, a reserva de faixa non aedificandi destinada a equipamentos urbanos.

Quanto ao projeto de loteamento determina em seu artigo 6º. que o interessado deverá

apresentar a prefeitura planta do imóvel contendo:

. as divisas da gleba;

. as curvas de nível eqüidistantes de 1 metro;

. a localização dos cursos d’água;

. os bosques;

. as construções existentes;

. indicação dos arruamentos contíguos ao perímetro;

. indicação das áreas livres existentes no local ou adjacências;

. indicação dos equipamentos urbanos existentes no local ou adjacências;

. indicação dos equipamentos comunitários existentes no local ou adjacências

. indicação do tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

. as características, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.
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Em contrapartida, no artigo 7º, a Prefeitura esta obrigada a indicar, nas plantas, de

acordo com as diretrizes de parcelamento, os seguintes elementos:

.  as ruas ou estradas existentes ou projetadas relacionadas com o Município;

.  o traçado básico do sistema viário principal;

. a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamentos urbanos e

comunitários e das áreas livres de uso públicos;

. as faixas sanitárias necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não

edificáveis.

A aprovação do projeto de loteamento esta condicionada, conforme o artigo 13, a

anuência prévia pelos Estados para aprovação de parcelamentos nas seguintes condições,

definidas por legislação estadual ou federal:

1. localizados em áreas de proteção aos mananciais;

2. localizados em áreas de proteção ao patrimônio cultural;

3. localizados em áreas de proteção ao patrimônio histórico;

4. localizados em áreas de proteção ao patrimônio paisagístico;

5. localizados em áreas de proteção ao patrimônio arqueológico.

1.1.5. PARÂMENTROS FÍSICOS DA LEI FEDERAL N. º 4.771 DE 15

SETEMBRO DE 1968, QUE INSTITUI O NOVO CÓDIGO FLORESTAL

Pelo artigo 2º são consideradas de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as

florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

“a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa

marginal cuja largura mínima será:

1 - de 30  metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura;

2 - de 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura;

3 - de 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200  metros de largura.

4 - de 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura; 

5 - de 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros; 
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b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a

sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de largura;

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha

de maior declive;

h) em altitude superior a 1.800 metros, qualquer  que seja a vegetação”

Esta lei estabelece, ainda, no parágrafo único do artigo 2º, que no caso de áreas urbanas,

assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas 

regiões  metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, será observado

o que dispõe os respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e

limites a que se refere o citado artigo.

São consideradas de preservação permanente, segundo o artigo 3º, as florestas e demais

formas de vegetação natural, se assim declaradas por ato do Poder Público, quando forem

destinadas:

a) a atenuar a erosão das terras;

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;

h) a assegurar condições de bem-estar público.

O parágrafo primeiro diz das condições para a supressão total ou parcial de florestas de

preservação permanente, que só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo

Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade

pública ou interesse social.

O artigo 10 proíbe a derrubada de florestas, situadas em áreas de inclinação entre 25 a

45 graus.
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As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada, são

suscetíveis de exploração, obedecidas as restrições impostas no artigo 16.

 No parágrafo 2º  deste artigo é definida a reserva legal, que é uma área de, no mínimo,

20% de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, e que deverá ser averbada à

margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo

impedida a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de

desmembramento da área.

No parágrafo 3º é estendida a aplicação da reserva legal de 20%, para todos os efeitos

legais, às áreas de cerrado.

1.1.6. PARÂMETROS FÍSICO-TERRITORIAIS DA LEI ESTADUAL Nº 10.561/91,

QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA FLORESTAL DO ESTADO DE MINAS

GERAIS

As disposições desta lei são detalhadas no Decreto nº 10.561/91 que é apresentado a seguir.

1.1.7. PARÂMETROS FÍSICO-TERRITORIAIS DO DECRETO ESTADUAL Nº

33.944/92, QUE REGULAMENTA A LEI ESTADUAL Nº 10.561/91, QUE

DISPÕE SOBRE A POLÍTICA FLORESTAL DO ESTADO DE MINAS

GERAIS.

O artigo 7º regulamenta as áreas de preservação permanente previstas no Novo Código

Florestal, mantendo as mesmas larguras mínimas das faixas de preservação daquele código.

A novidade é que este artigo define, no inciso III, a largura mínima das faixas

marginais ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde o seu

nível mais alto, médio horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima seja:

a) 30 metros para os que estejam situados em áreas urbanas;

b) 100 metros para os que estejam situados em áreas em área rural, excetos:

os corpos d’água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal seja de 50 metros;
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c) 100 metros as represas hidrelétricas.

Outras novidades introduzidas por este regulamento são:

. o inciso V estabelece a proporção a ser preservada nos topos de morros, montes,

montanhas, assim especificada: “...em área delimitadas a partir da curva de nível

correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação em relação a base;”

. o inciso VII estabelece que nas linhas de cumeadas, 1/3 superior, em relação à sua

base, nos seus montes, morros e montanhas, fração essa que pode ser alterada para

maior, mediante critério técnico do órgão competente, quando as condições ambientais

assim o exigirem;

1.1.8. PARÂMETROS DA  RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, DE 23 DE JANEIRO

DE 1986 QUE DISPÕE SOBRE DEFINIÇÕES, AS RESPONSABILIDADES,

OS CRITÉRIOS BÁSICOS E AS DIRETRIZES GERAIS PARA USO E

IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

O artigo 2º, em seu inciso XV, determina que o licenciamento de projetos urbanísticos,

acima de 100 há. ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental, a critério da

SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes, depende de elaboração de estudo de

impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à

aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, por considerar

que o parcelamento de áreas superiores 100 há. é uma atividade modificadora do meio

ambiente.

1.1.9. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 004, DE 18 DE

SETEMBRO DE 1985 QUE DISPÕE SOBRE RESERVAS ECOLÓGICAS,

FORMAÇÕES FLORÍSTICAS E ÁREAS DE FLORESTAS DE

PRESERVAÇÃO PERMANENTE
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O artigo 3º regulamenta alguns dispositivos do Código Florestal, inovando-o. Na

verdade esta Resolução determina que são Reservas Ecológicas:

“b) - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:

I - ao longo dos rios ou de outro qualquer corpo d'água, em faixa marginal além do leito

maior sazonal medida horizontalmente, cuja largura mínima será:

. de 5  metros para rios com menos de 10  metros de largura;

. igual à metade da largura dos corpos d'água que meçam de 10 a 200 metros;

. de 100 metros para todos os cursos d'água cuja largura seja superior a 200

metros;

II - ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, desde o seu

nível mais alto medido horizontalmente, em faixa marginal cuja largura mínima será:

.  de 30 metros para os que estejam situados em áreas urbanas;

. de 100  metros para os que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d'água

com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros;

. de 100 metros para as represas hidrelétricas.

III - nas nascentes permanentes ou temporárias, incluindo os olhos d'água e veredas,

seja qual for sua situação topográfica, com uma faixa mínima de 50 metros e a partir de sua

margem, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia de drenagem contribuinte.

IV - no topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de

nível correspondente a 2/3, da altura mínima da elevação em relação à base;

V - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente

a 2/3 da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível

para cada segmento da linha da cumeada equivalente a 1000 metros;
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VI - nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 100% ou 45º na sua linha

de maior declive”.

O artigo 4º dispõe que, nas montanhas ou serras, quando ocorrem dois ou mais morros

cujos cumes estejam separados entre si por distâncias inferiores a 500 metros, a área total

protegida pela Reserva Ecológica abrangerá o conjunto de morros em tal situação e será

delimitada a partir da curva de nível correspondente a 2/3 a altura, em relação à base do morro

mais baixo do conjunto.

Os parâmetros acima citados serviram de base para a elaboração de cartas cujos

temas correspondem às restrições ao parcelamento do solo, tais como:

1) desenho do modelo (MDT) em perspectiva.

2) mapas de declividades;

3) mapas de áreas de abrangência de faixas de domínio, de uso restrito ou

proibitivo, como as áreas de preservação ou áreas de segurança, que são destinadas à

conservação de espécies, a proteger ambientes especiais ou a prevenir inundações ou,

ainda, a garantir a segurança das populações que convivem de equipamentos viários,

represas, dutos das mais diversas naturezas e a assegurar a integridade destas estruturas;

4) mapa de características geotécnicas;

5) mapa de risco gológico/geomorfológico;

6) mapa de vegetação.
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5.2 Material Cartográfico Organizado

5.2.1 MDT

As curvas utilizadas neste trabalho possuem eqüidistância de 10 metros, e

era um desenho bidimensional. Foi verificada a qualidade gráfica do desenho. O arquivo foi

transformado em 3D, com atribuição do valor Z às curvas e aos pontos cotados.

Geração de arquivos DAT, TIN e LAT

DAT corresponde a um arquivo texto que contem as coordenadas x,y,z de

todos os nós e das curvas e dos pontos cotados.

TIN corresponde a um arquivo de modelo triangular gerado com isolinhas.

LAT corresponde a um arquivo de grade retangular. Limitou-se a resolução

das quadrículas a 10 (dez) metros, resultando e em matriz de 400.000 pontos (área de 8km x

5km), o que resulta em 500 (quinhentas) linhas por 800 (oitocentas) colunas.

A intenção inicial era obter a melhor resolução, uma vez que a base

cartográfica digital permitia resolução de até 2 metros. Contudo, as limitações do hardware

disponível (memória e velocidade) foram insuficientes para procedimentos complexos.

a) Mapa Topográfico:

Este mapa foi elaborado mediante a atribuição do valor z ás isolinhas, cujo valor

mínimo é 880 metros e o valor máximo é 1480 metros. É constituído de curvas de nível

eqüidistantes 10 (dez) metros, com curvas mestras de 50 em 50 metros e de pontos cotados,

amostrados irregular e aleatoriamente, obtidos a partir da base topográfica do Instituto de

Geociências Aplicadas – IGA de 1995.

Figura 1 – Base Gráfica da Área Urbana de Ouro Preto/MG

Figura 2: Modelo Digital de Terreno
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Figura 2: Modelo Digital de Terreno
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b) Mapa de Declividades:

Para elaboração do Mapa de Declividades considerou-se a restrição estabelecida na

legislação pesquisada. Foram definidas as seguintes classes:

  0% - 5%

  5% - 30%

30% - 47%

47% - 100%

   > 100%

Figura 3: Declividade segundo Parâmetros da Legislação

c) Mapa de Avaliação Técnica de Declividades

Para análise de um projeto de parcelamento são utilizadas outras faixas de declividades

necessárias a avaliação técnica do projeto, como as declividades inferiores a 5% em terrenos

marginais a córregos, rios ou quaisquer outros corpos d’água. Os terrenos que estiverem em

situação como a descrita, estão sujeitos a restrições técnicas por serem passíveis de inundação

ou de refluxo de esgoto ou de águas pluviais. Outros elementos do projeto são avaliados a

partir da situação topográfica, como a inclinação dos cortes, seja para implantação da via, seja

para harmonização dos lotes ao sistema viário. Por esta razão elaborou-se o Mapa de Avaliação

Técnica, com intervalos de classe que melhor respondesse a estas questões:

 0% - 5%,

5% - 10%

10% - 20%

20% - 30%

30% - 47%

47% - 100%

> 100%
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5.2.2 Mapa de Àreas de Abrangência de Faixas de Domínio (Buffers)

Para que um loteamento seja aprovado, não basta que o empreendedor cumpra a

legislação específica. Há que se enquadrar também em outras leis e códigos pertinentes, como

o Código Florestal, por exemplo. Assim, para que o administrador público possa expedir com

segurança as diretrizes relativas ao uso correto da propriedade, analisar o projeto e fiscalizar a

sua implantação, foram mapeadas as faixas marginais ao longo dos cursos d’água, nascentes,

represas, rodovias, ferrovias e linhas de transmissão de energia. A seguir são apresentados os

parâmetros utilizados para este mapeamento, discriminados segundo a sua natureza:

1. mapa da área marginal de preservação para os cursos d’água com

largura de até 10metros: faixa de 30  metros;

2. mapa da área marginal de preservação para cursos d’água que

tenham largura entre 10 e 50 metros: faixa de 50 metros;

3. mapa da área marginal de preservação ao redor de corpos d’água

situados em área urbana: faixa de 30  metros;

4. mapa da área marginal de preservação ao redor das nascentes,

permanentes ou temporárias, incluindo os olhos d'água: faixa de 30

metros;

5. mapa da área marginal non aedificandi ao longo de rodovias: faixa

de 15 metros de cada lado;

6. mapa da área marginal non aedificandi ao longo de ferrovias: faixa

de 15 metros de cada lado;

7. mapa da área marginal non aedificandi ao longo de linhas de

transmissão de energia: faixa de 30 metros de cada lado.

Figura 5: Faixas de Domínio de Rios Secundários.

Figura 6: Faixas de Domínio do Rio Principal.

Figura 7: Faixas de Domínio ao Redor das Nascentes e Olhos D´água.

Figura 8: Faixas de Domínio de Rodovias.
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Figura 9: Faixas de Domínio de Ferrovias.

Figura 10: Faixas de Domínio de Linhas de Transmissão de Energia.

5.2.3 Mapa de Risco

O aprimoramento do método de avaliação técnica exige uma complementação de

informação que ofereça subsídio a análise da área onde se pretenda executar o parcelamento. O

mapeamento das áreas que apresentam algum tipo de instabilidade na encosta é a prova

material do estado de ruína que podem atingir os espaços  submetidos a ocupação, uso ou

manejo inadequados. A comparação entre as características das áreas de risco (como tipo de

solo, cobertura vegetal percentual de inclinação) e as características de outras áreas ainda em

equilíbrio, pode oferecer indicadores importantes quanto a conveniência da implantação de

algum empreendimento que promovam a instalação de atividades humanas, ou quanto ao tipo

de medidas mitigadoras do impacto que devam ser tomadas, caso a implantação do

parcelamento seja aprovada, reduzindo-se, assim, a probabilidade de risco.

No caso em estudo, a aquisição das informações se deu por meio de scanner, registro e

posterior vetorização da carta analógica elaborada pelo Departamento de Geologia da

Universidade Federal de Ouro Preto, (SOBREIRA, Frederico), na escala 1:10.000.

Foram consideradas como de risco as áreas que possuem pelo menos um dos seguintes

processos: voçorocas, movimento de massa, rastejamentos, deslizamento de encosta, quedas de

barrancos, desmoronamentos, corrida de materiais, etc.

Figura 11: Áreas de Riscos

5.2.4 Mapa Geotécnico

Não se desconhece a importância de fatores como a litologia e a cobertura

vegetal na evolução dos processos que atuam sobre a encosta, principalmente quando a sua
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 composição e arranjo estrutural estão associados á uma situação topográfica desfavorável

(elevados percentuais de declividade). Por isto, é inevitável fazer-se uma nova associação entre

os fatores meteorológicos e antrópicos que, predominantemente, na zona urbana atuam na

instalação e na aceleração dos processos erosivos. A realização destas análises são necessárias

para servirem de aportes à tomadas de decisão que venham  assegurar a estabilidade das

vertentes e evitar a formação de cenários semelhantes aos citados no item anterior.

O conteúdo do mapeamento geotécnico utilizado neste trabalho tem origem no Carta de

Zoneamento Geotécnico – Susceptibilidade aos Movimentos de Massa e Processos Correlatos

elaborada pelo Departamento de Geotecnia da EESC da USP (SOUZA, Marta, L.  1 996,

Dissertação de Mestrado), na escala 1:10.000, que traz um zoneamento geotécnico de Ouro

Preto, tendo implícita uma interpretação da ocorrência de fenômenos geológicos-

geomorfológicos. Foram verificados os seguintes fenômenos de movimentos de massa:

escorregamentos, corridas de materiais, rastejo, quedas e tombamentos. Os processos

correlatos registrados foram: erosão, assoreamento e inundação.

Os fenômenos observados deram origem as seguintes unidades de zoneamento,

segundo graus de potencialidade de ocorrência de fenômenos geotécnicos, conforme o tipo de

susceptibilidade a que estão sujeitas:

Figura 12: Geotecnia
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Unidades de Zoneamento, Segundo o Grau de Potencialidade de Ocorrência de

Fenômenos Geotécnicos, Conforme o Tipo de Susceptibilidade

TIPO DE SUSCEPTIBILIDADE

MOVIMENTOS DE MASSA PROCESSOS CORRELATOS

Corrida

Escorre- de
ZONA

gamento materiais

Rastejo Queda
Tomba-

mento
Erosão

Assore-

amento
Inundação

1 I II I I I I V V

2 II III I IV IV III IV V

3 IV IV I V V IV III I

4 V V I VI VI III I I

5 IV III IV III III IV II II

6 V V V IV IV V II I

7 VI VI VI V V VI I I

8 IV III IV II II IV II II

9 V IV IV V V IV III I

10 V V V VI VI III I I

Fonte: SOUZA, Marta L. Universidade de são Paulo, Escola de Engenharia, São

Paulo, 1996, Dissertação de Mestrado

Potencialidades:

I = NULA III = BAIXA V = ALTA

II = REMOTA IV = MODERADA VI = MUITO ALTA

A distribuição das zonas no quadro acima sugere que há uma ordem crescente de

susceptibilidade aos movimentos de massa e aos processos correlatos segundo as

potencialidades de sua ocorrência. A análise da distribuição das potencialidades indica que as

zonas 8 e 5 estão deslocadas de suas posições que deveriam ser respectivamente segunda e

terceira. O conseqüente deslocamento das demais posições daria a noção mais coerente de

gradação de valor dos agravos aos riscos, na qual a zona 1 representasse a classe com menor
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potencialidade de ocorrência de risco e a zona 10 a de maior potencialidade.

5.2.5 Mapa da Vegetação

A necessidade da produção deste mapa equivale, em importância, ao demais mapas

temáticos. Não se pode prescindir desta informação, não só pela obrigatoriedade de se

inventariar as áreas já protegidas por lei e sobre as quais há inúmeras restrições de ocupação e

uso, como para se conhecer a vulnerabilidade dos solos e dos corpos d´água, e para se ter a

dimensão do patrimônio ambiental do município. Esta informação é um importante subsídio

para se planejar o aproveitamento dos recursos naturais em projetos de recreação, lazer e

turismo.

A informação aqui utilizada tem origem no mapa de vegetação elaborado pelo

IGA/MG, a partir de ortofotocartas, escala 1:10.000 em 1995.

Figura 13: Vegetação

5.2.6  Perímetro Urbano

As análises que envolvem qualquer atividade urbana têm que ter o seu âmbito

legalmente delimitado, daí a necessidade de se conhecer o perímetro urbano. Parece óbvio,

Entretanto, até recentemente as leis que definem estes perímetros faziam distinção entre a área

urbana, a área de expansão urbana e a área suburbana. Independentemente de sua

funcionalidade, o fato é que as áreas de expansão urbana sempre estavam desatualizadas, já

que a urbanização, sempre mais dinâmica que a burocracia pública, não era devidamente

acompanhada pelos responsáveis por seu gerenciamento.   A análise desta situação pode ser

decisiva para um melhor planejamento desta fronteira, para que o seu universo seja compatível

com o dos planos diretores urbano e setoriais como esgoto, água, saúde educação, etc.

A base cartográfica digital cedida pelo IGA/MG já contempla a área considerada como

urbana no município de Ouro Preto, o que resulta em uma abrangência de 8 por 5 km, ou seja,

40 km quadrados. Como resolução cartográfica adotamos a unidade de 2 metros, o que resulta

em matriz de 2500 por 4000 pontos.
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6. ANÁLISE DO TERRITÓRIO DE OURO PRETO UTILIZANDO-SE AS

FERRAMENTAS DE SIG

A coleção de mapas realizada possibilitou que se tivesse uma visão privilegiada da área

objeto de estudo. As técnicas de geoprocessamento permitem fazer  arranjos ilimitados destas

informações.

Para realização destas análises foram utilizadas ferramentas dos softwares citados,

através da aplicação da álgebra de mapas, que permite arranjos, combinações e transformações

de informações de diversa camada em nova informação.

Para se ter esta visão especial do território de Ouro Preto, cada mapa foi referenciado

como um nível, para um perfeito ajuste dos vários  níveis no processo de sobreposição de tal

forma que houvesse  correspondência de todas as localizações  em todos eles.  Este

ajustamento que permite que uma informação contida em diferentes layers seja analisada de

forma combinada, foi dado pelo  georreferenciamento (registro)  de todos eles.

A classificação dos espaços segundo suas características físico-territoriais constou da

utilização de informações obtidas através da coleção de mapas previamente processados.

O método de análise exigiu a conversão de vetores para raster, adequando o seu

formato às características do software empregado (Saga-RJ). De sua sobreposição foi possível

fazer algumas comparações simultâneas, permitindo arranjos que melhorassem a qualidade das

análises.

A avaliação entre os mapa da coleção gerada teve como medida os seguintes

parâmetros:
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MAPA GEOTÉCNICO, MAPA DECLIVIDADE E BUFFERS

TEMA PESO % ITENS DE LEGENDA
NOTA

de 1a10

Zona 1 9

Zona 2 4

Zona 3 3

Zona 4 1

Zona 5 2

Mapa Zona 6 7

20 Zona 7 1

Geotécnico Zona 8 1

Zona 9 0

Zona 10 0

Fundo de Mapa 10

0-5 % 7

5 as 10 % 10

10 a 20 % 9

Declividade 30 20 a 30 % 6

30 a 47 % 4

            47 %

 Fundo de Mapa

0

10

3 impedimentos

2 impedimentos

0

0

Buffers 1 impedimento 0
40

Sem impedimentos 10

Fundo de Mapa 10
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SÍNTESE DAS FAIXAS DE DOMÍNIO SEGUNDO PARÂMETROS LEGAIS

NOTA
TEMA PESO % ITENS DE LEGENDA

de 1a10

Ferrovia 0
Ferrovia 16,6

Fundo de Mapa 10

Rodovia 0
Rodovia 16,6

Fundo de Mapa 10

Linha de Transmissão 0
Linha de Transmissão 16,6

Fundo de Mapa 10

Rio 0
Rio Principal 16,6

Fundo de Mapa 10

Rio 0
Rio Secundário 16,6

Fundo de Mapa 10

Nascente 0
Nascente 16,6

Fundo de Mapa 10

VEGETAÇÃO E DECLIVIDADE SEGUNDO A LEGISLAÇÃO

TEMA PESO %

Em 100

ITENS DE LEGENDA
NOTA

De 1 - 10

Vegetação 5
Vegetação 40

Fundo de Mapa 10

< 5 % 7

5 a 30 % 10

30 a 47% 5

> 47 % 0 (bloqueio)

Declividade 60

Fundo de Mapa 10
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VEGETAÇÃO, BUFFERS  DE HIDROGRAFIA E DECLIVIDADE TÉCNICA

NOTA
TEMA PESO % ITENS DE LEGENDA

de 1a10

1 9

2 4

3 3

4 1

5 2

Mapa 6 7

Geotécnico 7 1

8 1

9 0

10 0

 

20

Fundo de Mapa 10

Vegetação 5
Vegetação 20

Fundo de Mapa 10

Rio 0
Rio Principal 20

Fundo de Mapa 10

Rio 0
Rio Secundário 20

Fundo de Mapa 10

Nascente 0
Nascente 20

Fundo de Mapa 10
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SÍNTESE FINAL DE POTENCIALIDADE DE OCUPAÇÃO URBANA EM OURO

PRETO - MG

NOTA
TEMA PESO % ITENS DE LEGENDA

de 1a10

1 9

2 4

3 3

4 1

5 2

6 7

7 1

8 1

9 0

10 0

Mapa

Geotécnico
20

Fundo de Mapa 10

0 a 5% 7

5 a 30% 10

30 a 47% 5

Acima de 47% 0 (bloqueio)

Declividades 40

Fundo de mapa 10

Rio Principal 0 (bloqueio)

Rio Secundário 0 (bloqueio)

Nascentes 0 (bloqueio)

Ferrovia 0 (bloqueio)

Linha de transmissão 0 (bloqueio)

Rodovia 0 (bloqueio)

Síntese de Legislação 40

Fundo de Mapa 10
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Neste estudo de caso, foram realizados ensaios com o objetivo de verificar a eficácia da

análise por processo automático na apuração das áreas sob restrições legais de uso para fins de

parcelamento do solo,  cujos resultados são apresentados a seguir:

1. Síntese das as Faixas de Domínio, segundo Parâmetros Legais

Neste caso foram  combinados os elementos de todos os buffers que mostram as

expressas restrições legais. O resultado é a formação de manchas de coincidências em que o

número de superposições é expresso em número de impedimentos legais de uso e ocupação do

solo. Esta convenção não tem significado enquanto restrição. Para todos efeitos legais todas as

áreas abrangidas possuem o mesmo impedimento legal.

Figura 14: Síntese das Faixas de Domínio, segundo Parâmetros Legais

2. Correlação entre Vegetação e Declividade

Esta correlação tem por objetivo identificar as áreas onde combinação entre vegetação e

declividade constituem restrições ao parcelamento, e os espaços que possuem associação de

fatores, como a ausência de vegetação de porte em terrenos com percentuais de declividade

desfavoráveis, e que necessitem de intervenção para recuperação da encosta, ou que, para a seu

uso, devam ser alvo de projetos específicos de manejo.

Figura 15: Correlação entre Vegetação e Declividade

3. Correlação entre Geotecnia, Buffers de Hidrografia e Vegetação

Nesta combinação buscou-se a discriminação das áreas conforme suas características de

adequação ao uso e ocupação, levando-se em conta a proibição de se parcelar terrenos onde as

condições geológicas não recomendem o exercício de atividades humanas. Os temas utilizados

para análise receberam pesos e notas conforme a sua importância para definição das áreas

propícias à ocupação e em conformidade com confiabilidade da informação.







50

 O documento cartográfico da cobertura vegetal utilizado para esta análise corresponde

a um levantamento da cobertura vegetal, não representado um inventário da vegetação

protegida por lei. Por esta razão foi dado a ela peso igual a 20% e nota igual a 5 em 10.  Assim,

a área coberta por vegetação recebeu classificação que sugere um aprofundamento dos estudos

quando da expedição das diretrizes para parcelamento e quando das definições das políticas de

ocupação urbana.

O mesmo pode ser dito sobre as áreas classificadas conforme parâmetros geotécnicos.

Há espaços que possuem fatores considerados desfavoráveis por apresentarem características

que, para sua utilização, exigem intervenções que eliminem os seus efeitos negativos, é o caso

das áreas inundáveis ou sujeitas a ação dos processos erosivos.

Nesta correlação são muito evidentes as áreas de reservas marginais aos elementos do

sistema hidrográfico. Nelas a ocupação é proibida.

Figura 16: Correlação entre Geotecnia, Buffers de Hidrografia e Vegetação

4. Correlação entre Geotecnia, Síntese dos Buffers, Vegetação e Declividade para

Análise Técnica

Esta correlação difere da anterior porque nesta análise foram introduzidas as sínteses

das áreas de abrangência de todas as faixas de domínio (buffers) estabelecidas na legislação

citada e as faixas de declividades estipuladas para aporte de análises técnicas de projetos

vários, de terraplenagem (cortes e aterros), de redes de esgotos e de micro e macro drenagem,

etc.

O efeito desta correlação é o surgimento de manchas que receberam notas conforme o

tipo de tema empregado na combinação e em função de sua valoração em pesos e notas

atribuídos para análise. A definição das categorias de fatores segundo as possibilidades de

aproveitamento do solo para atividade urbana (área não edificável, área edificável sob

condições e área edificável) se deu por meio de interpretação das notas atribuídas pelo software

em comparação com outras informações (mapas).
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Figura 17: Correlação entre Geotecnia, Síntese dos Buffers, Vegetação e Declividade

para Análise Técnica

5. Síntese Final de Potencialidades de Ocupação Urbana em Ouro Preto – MG

Para síntese final foram selecionados temas que expressam as disposições da legislação

pesquisada. Foram utilizados o mapa de declividade e o mapa de síntese das faixas de domínio

segundo parâmetros legais em combinação com o mapa de zoneamento geotécnico. Neste

mapa é possível distinguir com clareza e precisão as áreas onde a ocupação é proibida – áreas

de reservas obrigatórias ao logo de cursos d´água e ao redor de nascentes e olhos d´água, faixa

non aedificandi ao longo  de rodovias, ferrovias e linhas de transmissão de energia e nas áreas

com declividades superiores a 47%. Também são evidentes as áreas com declividades entre 30

e 47% cuja ocupação esta condicionada a correção dos percentuais de declividades superiores

ao limite estabelecido.

Todas as áreas que não se enquadraram nas categorias anteriores foram classificadas

como “ocupação permitida”. Entretanto os terrenos abrangidos por esta classe  foram

enquadrados em subclasses de potencial de ocupação, conforme o grau de  potencialidade de

ocorrência de fenômenos geotécnicos, considerando-se o  tipo de susceptibilidade a que podem

estar sujeitos.

Figura18: Síntese Final de Potencialidades de Ocupação Urbana em Ouro Preto – MG

6. Síntese de Potencialidades de Ocupação Urbana em Ouro Preto com Visualização da
Malha Viária

A superposição da malha viária permite avaliar a situação do sítio urbano de Ouro

Preto. Pode-se perceber que a maior parte do seu sistema viário ocupou os terrenos com

declividades mais favoráveis, considerando-se aqui os parâmetros legais utilizados neste

estudo. Os cursos d´água que atravessam a cidade convivem com as interferências da

urbanização. As faixas marginais do rio principal  possuem menos vias de fundo de vale do
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 que os demais cursos d´água inseridos na malha urbana. Isto pode ser explicado pelos

acentuados percentuais de declividade de suas margens.

A observação de malha viária em comparação com o mapa de riscos permite uma

avaliação  interessante. Há uma concentração de ocorrências de fenômenos de risco

(movimentos de massa e processos correlatos) nas áreas urbanizadas situadas nas encostas das

sub-bacias contribuintes da margem esquerda do rio principal e nos seus interflúvios diretos.

Observa-se ainda que sobre uma determinada área atuam mais de um tipo de fenômeno. A

maioria destes fenômenos incidiu sobre terrenos inseridos na subclasse “médio a baixo

potencial de ocupação”.

Destas observações podemos fazer um julgamento de valor sobre toda informação

produzida referente à segurança e da nova forma de sua utilização através do SIG, e do

significado de sua  observância quando se tratar de tomadas de decisões que impliquem em

interferências na paisagem que tenham como conseqüência a inversão de uso.

Figura 19: Síntese de Potencialidades de Ocupação Urbana em Ouro Preto Visualização
da Malha Viária





57

7. A CLASSIFICAÇÃO TERRITORIAL SEGUNDO A SÍNTESE FINAL DE

POTENCIALIDADE DE OCUPAÇÃO URBANA EM OURO PRETO - MG

Das ponderações realizadas, as frações do espaço avaliado receberam uma classificação

segundo o grau de possibilidade de sua utilização para o uso e parcelamento urbano, o que é

definido pelo tipo de parâmetro aplicado.

Há parâmetros cuja aplicação, independentemente de outros critérios, é por si só

determinante para que os espaços recebam a classificação de “não permitida” a ocupação para

efeito para parcelamento. É o caso dos dispositivos que limitam o uso ou a ocupação das áreas

de preservação ecológica, ou das áreas consideradas de preservação permanente, de acordo

com o Código Florestal, cujas dimensões estão condicionadas à largura dos cursos d´água aos

quais margeiam, ou ainda, as áreas de abrangência das faixas de domínio de infra-estruturas

(ferrovias, rodovia, dutos linhas de transmissão de energia). O mesmo princípio vale para as

áreas de florestas situadas em encostas com inclinação entre 25 a 45 graus. Estas proibições se

aplicam a qualquer uso.

A autorização para construção de parcelamento está condicionada por parâmetros

pertinentes às normas de salubridade, como é o caso das áreas poluídas ou aterradas com

materiais nocivos à saúde pública que para sua construção deverão ser observados parâmetros

técnicos emitidos de entidades competentes ou realizado o seu saneamento prévio. Este

parâmetro pode ser classificado como de “permitida com restrições”. Esta classificação se

aplica aos terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, que para sua ocupação deverão ser

tomadas providências para assegurar o escoamento das águas, bem como aos terrenos com

declividade igual ou superior a 30%, exceto nos casos em que a lei municipal dispuser

condições específicas sobre o assunto.

Outro caso de restrição interessante é aquele que diz respeito às condições geológicas.

A lei diz claramente que não será permitido o parcelamento do solo em terrenos “nos quais as

condições geológicas não aconselham a edificação”.

Neste estudo de caso buscou-se embasamento em pesquisas científicas para a

delimitação das áreas que devessem ser classificadas como de condições geotécnicas
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desfavoráveis. Foi dada, aqui, uma interpretação ao texto legal. É provável que a intenção do

legislador tenha sido impedir a ocupação de áreas que representam riscos a pessoas e bens.

Da aplicação dos parâmetros previstos no zoneamento geotécnico de Ouro Preto é

possível delimitar áreas em que fenômenos distintos estão atuando associados nas encostas.

Das dez zonas que cobrem o Município de Ouro Preto, definidas no estudo da USP, todas estão

sujeitas a, pelo menos, duas ocorrências classificadas de, no mínimo, alta potencialidade.

 A legislação não prevê condição que possa relaxar a proibição de ocupação das áreas

que representem riscos geológicos, entretanto, cabe a autoridade competente definir quais as

condições geológicas que não oferecem condições de edificação, já que em alguns casos, esta

pode ser uma definição subjetiva.

Embora não seja uma proibição à construção de parcelamento, a obrigatoriedade de se

manter uma reserva de faixa non aedificandi ao longo das faixas de domínio público das

rodovias, ferrovias e dutos, constitui uma limitação de uso e ocupação, motivo pelo qual foram

mapeadas e classificadas como proibida ocupação para efeito de parcelamento.

As áreas que não foram abrangidas por nenhum dos parâmetros restritivos foram

classificas como “ocupação permitida”. Entretanto, a busca de um padrão de qualidade dos

parcelamentos não se limita a observância dos parâmetros físico-territoriais estabelecidos em

lei. Há critérios técnicos que são a expressão do bom senso. È o caso da recomendação de se

evitar a construção em áreas com declividades inferiores a 5% situadas às margens dos corpos

d’água, por causa dos refluxos de águas pluviais, fluviais e esgoto sanitário. Igualmente salutar

é a observação dos percentuais de declividade recomendados para implantação de vias e lote.

O cumprimento deste conjunto de normas, independente da inadequação dos requisitos

urbanísticos ao mercado de terras, pode proporcionar segurança e conforto à comunidade e

evitar que o poder público tenha desgaste político, por ser co-responsável pela existência de

loteamentos construídos fora dos padrões mínimos de segurança, e evitar que sejam gastos

recursos públicos em operações de emergência, como as despesas com a defesa civil, tão

rotineiras em períodos de chuvas.
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8.  RESULTADOS ALCANÇADOS

1. A utilização das ferramentas de SIG no controle do parcelamento

O exercício do controle sobre o processo de parcelamento do solo urbano é o que se

espera da utilização desta metodologia. Acredita-se nesta possibilidade considerando-se o

número de informações espaciais produzidas a partir da utilização dos parâmetros físico-

territoriais constantes da legislação pertinente e da possibilidade de conjugação dessas

informações através dos recursos de geoprocessamento.

Cada mapa temático gerado tem como fim precípuo não apenas cumprir-se a lei, mas

estabelecer-se correlações entre os temas considerados e o grau de conforto, segurança,

salubridade e bem estar social desejados.

O estabelecimento destas correlações indica, com um acurado nível de precisão, os

pontos ou áreas onde a ocupação para fins urbanos é, ou pode representar riscos (de

desmoronamentos, quedas, trincas, deslizamentos ou inundações) a pessoas e bens. A

utilização desta tecnologia permite delimitar com segurança os espaços onde o solo está sujeito

a restrições de uso e ocupação, como as áreas verdes preservadas por lei, ou extrair de todos os

níveis qualquer informação de uma determinada área ou, ainda, investigar de forma seletiva as

informações disponíveis. É possível estabelecer diretrizes rigorosas para ocupação de encostas

onde esteja instalado algum processo erosivo, bastando para isto cruzar as informações

topográficas com os mapas de risco, geotécnico e de declividade, por exemplo.

A classificação do potencial de permissividade (não permitida, permitida com restrições

e ocupação permitida) de ocupação do solo urbano gera uma hierarquização de adequações ao

uso do solo segundo restrições da legislação ou segundo restrições técnico-ambientais. O

monitoramento do território municipal ganha agilidade e precisão com a aplicação dos

procedimentos de análise, mediante cruzamento simultâneo das informações contidas nos

mapas temáticos.
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2. A expectativa de aplicação do geoprocessamento no planejamento urbano

Com os resultados obtidos destas comparações, geram-se novas informações que

podem ser aplicadas à classificação do potencial de uso e ocupação do solo para fins de

planejamento, possibilitando-se, assim, a antecipação das definições que só seriam conhecidas

estudando-se caso a caso. A este conhecimento agregam-se outros valores como os ambientais,

os econômicos, os sociais que dão o caráter qualitativo das políticas e diretrizes de

desenvolvimento integrado do município.

Os mapas sínteses parciais produziram informações relativas a classes de adequação do

uso urbano. A classe “nenhum potencial”, por exemplo, abrange todos os espaços que possuem

expresso impedimento legal de uso e ocupação. Outra classe, a de “baixo a nenhum potencial

de ocupação”, é relativa aos espaços que possuem mais de um elemento restritivo, como o solo

com susceptibilidade à erosão associada ao percentual de declividade elevado e a outros fatores

que conjugados resultam em agravante ao risco. Esta classe deve possuir conceitos rígidos para

caracterização dos espaços. Não se deve usar cada parâmetro isoladamente para definir a

classificação, mas sim o efeito gerado pela atuação conjunta de suas forças.

Há também situações que podem ser classificadas como de “médio potencial de

ocupação” , como os espaços que possuem pelo menos um elemento restritivo, como estar

sujeito inundação, por exemplo, mas com possibilidade de correção da característica

impeditiva. A permissão para sua ocupação exige a prévia realização de obras que devem ser

avaliadas no contexto do planejamento global previsto para o território municipal.

Há ainda os espaços que possuem características favoráveis á ocupação, como baixas

declividades (entre 5 e 20%), solos estáveis, nenhum registro de fator de risco, etc. e devem ser

classificados como de “grande potencial de ocupação”.

Os resultados obtidos a partir das várias combinações que se podem fazer com o

cruzamento dos mapas temáticos se prestam a uma gama de outras aplicações, como o estudo

de drenagem, o controle de erosão, a prevenção de riscos, controle de vazão, cheias e do

regime de bacias hidrográficas, estudos ambientais, e etc.

O estudo e o diagnóstico destes espaços onde os parâmetros aqui utilizados não foram

respeitados, ou pelo simples desrespeito à legislação ou porque a urbanização se fez
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anteriormente a sua existência, serve de referência para o estabelecimento de diretrizes para

ocupação de áreas com características semelhantes.



62

9. CONCLUSÃO

Um dos objetivos do planejamento é oferecer subsídios para a antecipação de tomada

de decisões, no que se refere ao controle de uso e ocupação do território municipal. Neste

estudo de caso verificou-se que o geoprocessamento tem instrumental para isto. Foram

demonstradas: a aplicabilidade dos preceitos legais, a acurácia na obtenção e aplicação da

classificação do potencial de uso do solo através do georreferenciamento e a agilidade do

sistema, o que permite o estabelecimento antecipado de políticas públicas de controle do uso

do solo e ordenamento da expansão urbana.

Além de oferecer ao administrador público a segurança para emitir normas de controle

da expansão urbana, este sistema permite que o empreendedor conheça de forma integrada as

características do espaço sobre o qual deseja intervir e as condicionantes legais para realização

desta intervenção e pode, ainda, oferecer ao adquirente de lote informações sobre as

características físicas e legais do imóvel que deseja comprar, bastando para isto que o poder

público democratize estas informações.
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