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1 ZONEAMENTO SOCIOAMBIENTAL 

1.1 Introdução 

De acordo com a Lei nº 9.985/2000, que promulgou o SNUC, assim como, o 

Roteiro Metodológico para Gestão de Áreas de Preservação Ambiental (IBAMA, 2001), 

zoneamento é a “definição de setores ou zonas em uma UC com objetivos de manejo e 

normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que 

todos os objetivos da Unidade de Conservação possam ser alcançados de forma harmônica 

e eficaz”, devendo integrar o Plano de Manejo das Unidades de Conservação - UCs. 

Conforme estabelecido em legislação, a Lei Federal Nº 9.985/2000 (SNUC) em 

seu artigo 15, atribui à categoria APA os objetivos de proteção da diversidade biológica, 

bem como a possibilidade de disciplinar o processo de ocupação e assegurar a 

sustentabilidade na utilização dos recursos naturais. Analisando concomitantemente com o 

artigo 27 e o Decreto nº 4.340/2002 que o regulamenta, são estabelecidas regras e restrições 

de uso deverão ser definidas no âmbito do Plano de Manejo, de forma a garantir que os 

objetivos supramencionados sejam atingidos. Em sequência, o artigo 28 dispõe que “são 

proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, atividades ou modalidades 

de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus 

regulamentos”. 

A definição do zoneamento caracteriza-se como uma etapa de consolidação do 

cruzamento dos dados do diagnóstico e dos dados coletados no processo participativo, onde 

os dados primários e secundários são analisados e especializados em setores contínuos e 

com uso e ocupação da terra similares, definidas como zonas, além da delimitação de áreas 

estratégicas, de tamanho menor e que justifiquem um planejamento específico (INEA, 

2014, p. 47). 

O principal objetivo do processo de zoneamento é realizar divisões e classificações 

do espaço através do cruzamento de fatores ecológicos, econômicos e sociais, identificando 

diferentes zonas, cada qual com sua problemática específica (KURASZ, 2005). 

O Zoneamento Ambiental, aplicado ao Plano de Manejo, deve ainda ser visto 

como um instrumento estratégico de planejamento, visto que permite que a variável 

ambiental seja considerada em diferentes momentos da análise, principalmente no 
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momento de tomada de decisão, seja no âmbito regional como no local (MONTAÑO, et. 

al., 2007). 

A microbacia do Ribeirão Samambaia/Pari é importante para a cidade de Catalão 

-GO, pois é a principal fonte fornecedora de água para a área urbana do município, 

composta por dois importantes ribeirões, o Samambaia, principal curso d’água da bacia e 

o Pari, um de seus afluentes. O uso de suas águas atende às múltiplas necessidades da 

região, constituindo desde ao abastecimento urbano, ao uso agrícola e a dessedentação de 

animais (PAULA et al., 2012). 

O uso intensivo das terras, principalmente para o desenvolvimento das atividades 

antrópicas, exerce pressão sobre os recursos ambientais que podem ser traduzidos por meio 

da sua degradação. Desta forma, a antropização da microbacia do Ribeirão Samambaia 

pode gerar impactos ambientais por meio da perda das camadas superficiais de solos através 

da erosão laminar, que segundo (HERNANI, et al., 2002), é a principal forma de 

degradação ambiental dos solos no Brasil. 

Agindo principalmente como instrumento de planejamento territorial visando o 

desenvolvimento sustentável, o zoneamento ambiental busca a repartição do território e a 

regulação dos usos dos recursos naturais que possibilite a melhor composição dos conflitos 

socioambientais. Assim a definição de zonas em uma determinada região auxilia na tomada 

de decisões de entidades e setor público e privado, identificando a capacidade de suporte 

do meio em relação às atividades ali desenvolvidas contribuindo com princípios e critérios 

da sustentabilidade ambiental. 

Medeiros (1999) destacou que para a realização do zoneamento, a formação de 

um banco de dados geográficos a partir do levantamento das informações do território se 

faz necessário, devendo estar continuamente atualizado. Para isso ser possível, atualmente, 

todas as informações devem ser analisadas e tratadas por meio de Sistemas de Informações 

Geográficas que permitem analisar e estabelecer relações entre informações temáticas 

georreferenciadas (BECKER e EGLER, 1997). 

Tendo por base as características dos componentes físicos, bióticos e sociais, bem 

como os problemas e eventuais conflitos e pressões identificadas, o Zoneamento Ambiental 

compõe ainda uma estratégia de construção de um cenário futuro desejável para a 

recuperação e preservação dos recursos naturais da Área de Proteção Ambiental do 

Ribeirão Samambaia/Pari (APARSP), cujo objetivo é assegurar a sustentabilidade em 
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quantidade e qualidade dos recursos hídricos utilizados no abastecimento público do 

município de Catalão – GO. 

 

1.2 Objetivos do Zoneamento 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral é ordenar e compartimentar a bacia, visando à manutenção de 

ambientes naturais frente as diversas atividades socioeconômicas desenvolvidas na 

APARSP, ou seja, conciliar o desenvolvimento em bases sustentáveis, garantindo a 

qualidade ambiental. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

− Assegurar a proteção e manejo adequado dos recursos hídricos presentes 

na APA do Ribeirão Samambaia/Pari, especificamente as nascentes dos 

ribeirões Samambaia e Pari, dos córregos do Arroz, Bananeira, Baru, Grota 

Funda, Mumbuca, Capão Redondo, Catingueiro e córrego da Lagoa; 

− Orientar e disciplinar o uso e ocupação da terra, visando à configuração de 

uma paisagem sustentável;  

− Disciplinar o processo de expansão urbana na área da APARSP; 

− Proteger, recuperar e conectar os principais fragmentos de vegetação 

nativa e Áreas de Preservação Permanente da APARSP, favorecendo a 

manutenção e incremento de espécies nativas, da fauna e flora e 

recuperação do solo e dos recursos hídricos;  

− Minimizar processos erosivos, assegurando a proteção e manejo adequado 

de relevos singulares e de potencial turístico;  

− Estimular práticas de manejo rural sustentável; 

− Implementação de programas ambientais visando a proteção, conservação 

e recuperação de nascentes e APPs dos cursos hídricos da APARSP; 

− Implantação de Programas Ambientais que resultem em benefícios 

econômicos aos proprietários, como o Pagamento por Serviços Ambientais 

– PSA. 
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1.3 Procedimentos Metodológicos 

O intuito do zoneamento é projetar um cenário ideal, onde se concilia o 

desenvolvimento socioeconômico e a conservação dos recursos naturais, os quais estão 

diretamente relacionados com os objetivos gerais da APARSP. 

O Zoneamento foi estruturado com base nos dados do Sistema de Informação 

Geográfica, o qual auxiliou no processo de mapeamentos e espacialização das informações. 

A partir desses parâmetros, foram analisados atributos sociais; de uso e ocupação da terra; 

potencialidades e aptidões. A interpretação desses elementos estruturadores da paisagem 

resultou na delimitação e qualificação das zonas. 

Na execução do zoneamento, utilizou-se de recursos tecnológicos como, Software, 

ArcGis 10.5, Global Mapper 17 e Envi 5.0. As imagens de satélite da Earth Explorer, 

provenientes do Satélite Sentinel II em 13 de agosto de 2018, sensor MSI Resolução 

espacial de 10 metros. As imagens de usos do solo e cobertura vegetal foram executadas 

através da análise e classificação supervisionada da Imagem de Satélite.  

Utilizou-se também equipamentos como câmera fotográfica Nikon D5600 DSLR, 

GPS SledMap USA 2018 – Red Pine Mapping e Drone modelo DJI Mavic Pro Quadcopter, 

para imagens aéreas, essenciais para as análises e interpretação espacial da área, 

possibilitando elaborar uma base de dados georreferenciada, fundamentada em Planos de 

Informações (PI), subsidiando a delimitação espacial dos compartimentos e ambientes da 

APA da do Ribeirão Samambaia/Pari. A produção cartográfica foi elaborada através do 

Sistema Estadual de Geoinformação – SIEG com o auxílio do programa ArcGIS, sendo 

todos os dados convertidos em coordenadas geográficas, datum horizontal SIRGAS 2000.  

A partir dos recursos utilizados, o zoneamento consolida-se como uma etapa de 

análise integrada do território da APARSP, a qual considera os aspectos físicos e bióticos 

somados aos aspectos socioeconômicos. A Figura 1 apresenta o fluxograma que resume os 

principais parâmetros técnicos empregados na definição do Zoneamento da APA do 

Ribeirão Samambaia/Pari, atendendo ao disposto no SNUC e de acordo com “orientações 

para estruturação de planos de manejo em APA”. 

Além da definição do zoneamento, o Plano de Manejo delimita diretrizes 

normativas gerais e específicas (por zona) e que orientam o processo de estruturação dos 

parâmetros de usos e ocupação territorial. 

Figura 1 - Fluxograma de organização do zoneamento da APA do Ribeirão Samambaia/Pari. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Analisando os critérios ligados aos meios naturais e antrópicos da APA, onde 

serão definidas as unidades homogêneas, foi realizado o enquadramento das unidades 

ambientais uniformes em zonas, conforme as características inerentes a cada unidade, com 

os usos indicados para cada uma delas. A delimitação das unidades homogêneas 

fundamentou-se na identificação de compartimentos paisagísticos do território, que 

possuem características similares, ou seja, espaços em que os atributos dos terrenos 

(configuração morfológica, susceptibilidade à erosão, declividade, cobertura vegetal, 

aptidão agrícola, usos e ocupações atuais do solo, recursos hídricos) constituam um padrão 

homogêneo. Para a delimitação das unidades, foram utilizadas as informações do 

diagnóstico ambiental e nos mapas temáticos, principalmente do meio físico, vegetação e 

uso do solo, complementadas com informações reunidas por meio dos levantamentos.  

Os dados coletados no levantamento bibliográfico e cartográfico foram avaliados, 

criticados, selecionados, confrontados e integrados, de modo a permitir a composição de 

textos, tabelas, gráficos e mapas que venham a subsidiar a análise e o conhecimento 

integrado dos temas pesquisados. Para a elaboração do Mapa de Fragilidade Ambiental 

adotou-se uma notação algébrica através do cruzamento de dados das bases cartográficas 

de aptidão agrícola e susceptibilidade a erosão produzindo informações que, foram 

novamente usadas para realizar o cruzamento matricial com o apoio cartográfico do 

remanescente de vegetação nativa (Figura 2), deste modo, resultando no Mapa de 

Fragilidade Ambiental do qual tornou-se a base de informações para delimitação do 

zoneamento.  
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Figura 2 - Sobreposição resultando no mapa de fragilidade ambiental. Mapa (1) Suscetibilidade à 

erosão; (2) Aptidão Agrícola; (3) Uso e Cobertura do Solo (4) Fragilidade Ambiental. 

 (1) 

 

 (2) 

 

 (3) 

 

 (4) 
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Definidas as diretrizes estratégicas foi utilizada a metodologia Matriz SWOT 

(FOFA), como ferramenta para o diagnóstico estratégico da Unidade de Conservação. O 

objetivo do SWOT é realizar uma análise crítica do cenário atual, identificando seus pontos 

fortes e fracos por meio de uma análise interna e externa do contexto onde ele está inserido, 

identificando as possíveis ameaças e oportunidades de crescimento. Ela procura combinar 

os pontos fortes com as oportunidades e minimizar a combinação dos pontos fracos com as 

ameaças, de forma a realizar um planejamento estratégico e evitar o fracasso da instituição.  

Tendo por base o impacto e as tendências futuras, a análise SWOT permite 

identificar os elementos chaves que permitem estabelecer prioridades e estabelecer 

decisões estratégicas (IAPMEI, 2008). Dessa forma, foram considerados os seguintes 

elementos para compor a Matriz SWOT, conforme segue abaixo: 

− Forças: são os pontos fortes, entendidos como elementos internos, sendo 

esses favoráveis para a APARSP; 

− Oportunidade: são aqueles elementos que contribuem para mitigar ou 

eliminar as fraquezas, potencializando de forma positiva a preservação da 

APARSP e do seu entorno; 

− Fraquezas: são os pontos fracos, entendidos também como elementos 

internos, mas que são desfavoráveis, se opondo para alcançar os objetivos; 

− Ameaças: são fatores externos, que refletem em impactos negativos ao 

meio ambiente. 

Para constituir a Matriz SWOT, foram utilizados dados dos levantamentos em 

campo, observados na área da APARSP. Dentre os pontos levantados, alguns elementos 

foram listados como os mais significativos para compor as diretrizes estratégicas, levando 

em consideração os fatores internos e externos que impulsionam ou dificultam a 

consecução dos objetivos propostos para criação da UC. O Quadro 1 exibe a Matriz SWOT 

da APA Ribeirão Samambaia/Pari. 
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Quadro 1 - Matriz SWOT (FOFA) da APARSP. 

FORÇAS OPORTUNIDADES 

− Volume de recursos hídricos; 

− Diversidade de flora e fauna; 

− Apoio da SEMMAC; 

− Apoio da SAE; 

− Apoio da Prefeitura Municipal de Catalão. 

− Parcerias com Instituições de Ensino e Pesquisa; 

− Parcerias com órgãos municipais e estaduais; 

− Recuperar áreas degradadas; 

− Proteger o refúgio e habitat de espécies ameaçadas de extinção; 

− Propiciar condições para conectividade de fragmentos florestais remanescentes, 

− Estabelecer condições para a prática de educação ambiental; 

− Possibilitar o desenvolvimento de pesquisas cientificas; 

− Compensar as boas práticas de conservação ambiental, através do princípio do protetor-recebedor. 

− Garantir o abastecimento pleno de água bruta à população. 

− Garantir o uso múltiplo da água. 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

− Inexistência de Plano de manejo; 

− Inexistência de Conselho Gestor; 

− Escassas informações especificas sobre a APA; 

− Escassa fiscalização ambiental na área; 

− Deficiência na divulgação da criação da APARSP; 

− Baixa participação da população na criação da UC. 

− Avanço da agricultura e pecuária sobre as áreas verdes; 

− Avanço dos loteamentos; 

− Caça e Pesca ilegal; 

− Ações antrópicas (queimadas e desmatamento); 

− Disposição inadequada de resíduos sólidos; 

− Desconhecimento geral da população sobre a importância da APARSP; 

− Expansão urbana de forma desordenada; 

− Captação de água irregulares. 

− Trânsito de cargas perigosas ao manancial no trecho do Arco Viário. 

− Expansão de eixo industrial e logístico no entorno do Arco Viário. 
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1.4 Resultados 

O Zoneamento da APA do Ribeirão Samambaia/Pari, a partir da delimitação de 

unidades homogêneas e da observação da matriz SWOT, resultou na delimitação do espaço 

territorial em MACROZONAS e MICROZONAS. Além das características ambientais o 

Zoneamento da APARSP também considerou o disposto no Art. 14 da Lei complementar 

Nº 3.441, de dezembro de 2016, que estabelece as normas de uso e ocupação do solo no 

município de Catalão, uma vez que a área da APARSP está, quase em sua totalidade, 

sobreposta sobre a Zona de Proteção de Manancial: 

 

Art 14. A Zona de Proteção de Manancial corresponde à porção do território 

delimitada pela bacia hidrográfica de contribuição do manancial de 

abastecimento público, inserido na Macrozona Rural, na qual o município deve 

regulamentar regras de uso alternativo do solo, com atenção à restrição do uso 

de defensivos agrícolas nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, 

promovendo o fomento a agricultura familiar e produção de alimentos orgânicos. 

 

A principal premissa adotada para a elaboração do zoneamento é a de que a 

APARSP constitui uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, na qual atividades 

produtivas e outras formas de uso e ocupação do solo são admitidas, desde que em harmonia 

com a proteção dos recursos naturais e com os objetivos da UC. Na definição do 

Zoneamento também foram considerados os objetivos apresentados na Lei de Criação da 

APARSP (Lei N° 1.866 de 16 de novembro de 2000), como apontado em seu Art. 1° e 2º: 

 

Art. 1° Fica definida como área de proteção especial, para conservação de 

mananciais, a bacia hidrográfica do Ribeirão Samambaia/Pari – Catalão-GO 

Art. 2° A fim de assegurar a conservação e melhoria das condições ecológicas 

locais, ficam proibidos, na área mencionada no Art. 1°: 

I – A instalação de equipamento fixo ou móvel, o exercício de atividades e a 

execução de obras capazes de: 

Comprometer a qualidade dos mananciais; 

Constituir ameaça a extinção das espécies da biota regional; 

Provocar uma acelerada erosão das terras ou assoreamento das coleções hídricas; 

Alterar as condições ecológicas locais, causando qualquer espécie de degradação 

da qualidade ambiental. 

II – O lançamento, nas águas receptoras, de águas residuais poluentes de 

qualquer natureza, capazes de ocasionar danos a saúde humana ou animal. 

III – O uso no cultivo da terra, de defensivos agrícolas a base de substâncias 

mercuriais ou cloradas. 

 

As Macrozonas foram definidas levando em consideração o mapa de fragilidade 

ambiental, aptidão agrícola e uso de cobertura do solo, apresentados a seguir. Sua 

delimitação foi baseada nas atividades socioeconômicas desenvolvidas em cada região, 
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bem como os usos consolidados. Assim, as oportunidades e ameaças de cada zona foram 

levantadas de forma sistematizada, propiciando um zoneamento exequível com propostas 

de usos que minimizem os conflitos com as atividades em desenvolvimento. Dessa forma 

o ordenamento territorial proposto para as Macrozonas não exclui ou impede que atividades 

consolidadas sejam descontinuadas, apenas reorganizadas. 
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Figura 3 - Mapa de Fragilidade Ambiental da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

 
Fonte: Marcela Neves (2021) 
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Figura 4 - Mapa de Aptidão Agrícola da APARSP 

 
Fonte: Marcela Neves (2021) 
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Figura 5 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

 
Fonte: Marcela Neves (2021) 
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Considerando o procedimento metodológico apresentado, a partir dos mapas de 

fragilidade ambiental (Figura 3), de aptidão agrícola (Figura 4) e o de uso e cobertura do 

solo (Figura 5) da APARSP, foram definidas quatro Macrozonas: 

 

− Zona de Preservação Direcionada – considerando áreas de alta fragilidade 

ambiental; 

− Zona de Interesse Agrícola – área destinada ao desenvolvimento 

econômico agropecuário; 

− Zona Urbana Consolidada – limite urbano municipal de Catalão; 

− Zona de Preservação Absoluta – áreas de proteção dos mananciais. 

 

Em relação à área da APARSP a Zona de Interesse Agrícola é a que ocupa o maior 

espaço territorial, com mais de 59%, seguida da área de Preservação Direcionada, que está 

associada as áreas com maiores suscetibilidades à erosão, restrição ao desenvolvimento de 

atividades agrícolas e com maior fragilidade ambiental. O Quadro 2 apresenta as áreas das 

Macrozonas definidas para a APARSP com as respectivas áreas ocupadas. 

 
Quadro 2. Macrozonas da APARSP. 

MACROZONAS SIGLA ÁREA (ha) % 

Zona de Preservação Direcionada ZPD 8.155,27 23% 

Zona de Interesse Agrícola I ZIA 20.921,46 59% 

Zona Urbana Consolidada ZUC 3.970,59 11% 

Zona de Preservação Absoluta ZPA 2.179,34 6% 

Total 35.226,66 100% 

 

As Microzonas são áreas que apresentam um regramento diferente, devido as suas 

características, e elas sobrepõem as Macrozonas, e, também, podem se sobrepor. A 

implantação das Microzonas auxilia no ordenamento territorial, individualizando a 

necessidade de cada região, considerando suas peculiaridades. Dessa forma foram definidas 

cinco Microzonas, a saber: 
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− Zona Direcionada de Recuperação e Conservação – áreas com potencial 

de formação de corredores ecológicos e conectividade entre os fragmentos 

florestais existentes; 

− Zona de Expansão Urbana Sustentável (Catalão e Goiandira) – áreas 

destinadas a receberem novos parcelamentos de solo urbanos; 

− Zona de Normatização do PACUERA – área do entorno de reservatório 

em atendimento da Lei Federal 12.651/2012 – Código Florestal.  

− Zona de Interesse Logístico – ordenamento territorial dos eixos 

rodoviários que passam pela APARSP; 

− Zona de Expansão Urbana – áreas destinadas a ampliar a zona urbana do 

município de Catalão, como previsto em seu Plano Diretor. 

 

Como o Plano de Manejo apresenta uma visão conservacionista, as áreas 

destinadas a recuperação, proteção dos cursos hídricos e formação de corredores 

ecológicos, caracterizadas como Zona Direcionada de Recuperação e Conservação são as 

que apresentam maior predominância dentre as Microzonas, como apresentado no Quadro 

3. 

Quadro 3 - Microzonas presentes na APARSP. 

MICROZONAS  SIGLA ÁREA (ha) 

Zona Direcionada de Recuperação e Conservação ZDR 7.393,12 

Zona de Expansão Urbana Sustentável (Catalão e Goiandira) ZEUS 2.009,02 

Zona de Normatização do PACUERA ZNPACUERA 1.331,66 

Zona de Interesse Logístico ZIL 259,14 

 

A Figura 6 ilustra a localização das Macrozonas e Microzonas definidas para a 

APARSP. 
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Figura 6. Zoneamento da APA do Ribeirão Samambaia/Pari 

 
Fonte: Marcela Neves (2021) 
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1.5 Macrozoneamento 

1.5.1 Zona de Preservação Direcionada – ZPD 

A ZPD abrange as áreas que apresentam alta fragilidade ambiental, resultante da 

sobreposição das classes de alta susceptibilidade a erosão e baixa aptidão agrícola, tendo 

como indicação a preservação da vegetação nativa com o objetivo de proteção aos recursos 

hídricos. 

Por se tratarem de áreas de baixa aptidão agrícola, é indicado a destinação dessas 

áreas para a locação de áreas de Reserva Legal, exigidas pela Legislação Ambiental. A 

avaliação da aptidão agrícola consistiu na interpretação das qualidades do ecossistema, 

estimando as limitações da terra para uso agrícola e as possibilidades de correção ou 

redução dessas limitações, de acordo com os diferentes níveis de manejo. 

Com a preservação direcionada dessas áreas, as propriedades rurais além de 

ganhar os benefícios ambientais e cumprir com a legislação ambiental em vigor, 

principalmente no que diz respeito à restauração de Áreas de Preservação Permanente e 

Reserva Legal, exercerão importante papel na proteção dos recursos hídricos, minimizando 

os impactos existentes atualmente.  

Uma vez que nessa Zona existem usos econômicos consolidados, destacando 

atividades de pecuária, não é indicada a ampliação das atividades existentes, devendo 

priorizar a recuperação de áreas desflorestadas e incremento da vegetação nas propriedades 

rurais. Por se tratar de áreas com o relevo dissecado, deve ser priorizada a restauração de 

locais com indicação de alta e moderada suscetibilidade à erosão, para evitar carreamento 

de material sedimentável para áreas baixas, bem como manutenção das Áreas de 

Preservação Permanente que exerce papel de proteção dos mananciais, principalmente 

àqueles que são afluentes da barragem do ribeirão Pari. Importante destacar que todas as 

atividades a serem instaladas na ZPD devem ser avaliadas pelo Conselho Gestor da 

APARSP que deverá se manifestar no processo de licenciamento ambiental. 

Na ZPD foram identificados condomínios de chácaras implantados e devido as 

características da a área os novos chacreamentos deverão observar as restrições impostas 

pelo Plano de Manejo, bem como os artigos 24 ao 35 da Lei de Parcelamento de Solo do 

município de Catalão (Lei N° 3.440 de 8 de dezembro de 16), ou suas alterações que se 

referem ao parcelamento do solo em zona rural do município. 
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1.5.2 Zona de Interesse Agrícola – ZIA 

A Zona de Interesse Agrícola está localizada na porção leste e oeste da APARSP, 

em áreas que apresentam classes de aptidão agrícola distintas, associadas às características 

do relevo e classe de solo principalmente. São áreas onde, historicamente já se desenvolvem 

atividades agropecuárias e estão concentrados diversos usos consolidados das terras e 

demais recursos naturais. Os usos consolidados estão autorizados a realizar suas atividades, 

no entanto os passivos ambientais presentes em cada propriedade deverão ser 

regularizados, como áreas desmatadas de Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente 

e focos ativos de erosão. 

Qualquer ampliação ou alteração das atividades desenvolvidas deverão ser de 

conhecimento do Conselho Gestor, e sempre que previsto pelos diplomas legais a atividade 

deve ser objeto de licenciamento ambiental junto ao órgão responsável. As atividades 

agrícolas devem considerar a utilização de práticas conservacionistas como implantação de 

curvas de nível e plantio direto. A prática de irrigação deve ser avaliada pelo Conselho 

Gestor, sendo que a retirada indicada deve atender aos requisitos legais, como o valor de 

referência apontado pelo estado de Goiás, ou seja, o valor outorgável deve ser de no 

máximo 50% da Q95 do manancial. Importante destacar que toda a retirada deve possuir 

outorga de direito de uso de água, emitido pelo órgão estadual, e deve ser de conhecimento 

da SEMMAC, em atendimento aos requisitos legais. 

Em relação aos agrotóxicos, a inspeção dos produtos deve enquadrar no Art. 1 

parágrafo XIX e sua proibição é vetada ao Art. 31 do Decreto Federal N.º 4.074, de 4 de 

janeiro de 2002, todos os produtos devem conter a classificação toxicológica de acordo 

com as Classes Toxicológicas do GHS (Globally Harmonized System of lassification and 

Labeling of Chemicals). Na prática, a restrição do uso dos agrotóxicos que não se 

enquadram nos parâmetros citados, visa atender aos dispositivos legais de proteção do meio 

ambiente e saúde. Destaca-se que a aplicação de agrotóxicos e adubos químicos deve ser 

progressivamente substituída por opções agroecológicas de produção agropecuária 

mediante a disponibilidade de incentivos, de técnicas e tecnologias que garantem a 

viabilidade produtiva, econômica, social e ambiental. Na ZIA, pela proximidade na área 

urbana consolidada e ainda pela existência de moradias em toda sua extensão, é vedada a 

aplicação aérea de defensivos agrícolas. 
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A ampliação de áreas destinadas à agricultura ou pecuária, que necessitem de 

supressão de vegetação nativa, no contexto do processo de licenciamento ambiental deve 

possuir manifestação do Conselho Gestor, que avaliará a localização dos fragmentos em 

relação aos corredores ecológicos, áreas suscetíveis à erosão e fragilidade ambiental.  

O uso do fogo é vedado tanto para a limpeza de área para renovação de pastagem, 

como técnica para limpeza do terreno e de preparo do plantio, ou ainda como auxílio ou 

facilitação da colheita, caso específico da cana-de-açúcar. 

A implantação de loteamentos, na forma de condomínios de residências 

unifamiliares, pousadas, campings e similares precisam de autorização do Conselho Gestor 

da APA, no contexto de licenciamento ambiental. 

Atividades de terraplenagem associadas a obras de utilidade pública, como a 

conservação de estradas vicinais, bem como pequenas intervenções necessárias a 

manutenção ou ampliação de estruturas e edificações são permitidas e condicionadas a 

exploração controlada. 

Esta zona visa promover o desenvolvimento de atividades adequadas compatíveis 

com a APA, buscando soluções para o tratamento de efluentes sanitários e destinação 

adequada dos resíduos sólidos sem comprometer os recursos hídricos assim, promovendo 

o desenvolvimento de atividades econômicas rurais com o estabelecimento de atividades 

agroecológicas e práticas de conservação do solo. 

Na ZIA foi identificado um condomínio de chácaras implantado e devido as 

características da a área, os novos chacreamentos deverão observar as restrições impostas 

pelo Plano de Manejo, bem como os artigos 24 ao 35 da Lei de Parcelamento de Solo do 

município de Catalão (Lei N° 3.440 de 8 de dezembro de 16), ou suas alterações que se 

referem ao parcelamento do solo em zona rural do município. 

 

1.5.3 Zona Urbana Consolidada - ZUC 

São as áreas urbanas consolidadas, onde ocorre o desenvolvimento urbano. Esta 

zona engloba as áreas urbanas compostas por parte de Catalão e uma parte de Goiandira. 

Essa zona deve contribuir para a conservação e promoção da qualidade ambiental 

urbana. Logo, a instalação de empreendimentos e desenvolvimento de atividades inseridas 

na ZUC, devem estar em conformidade com as normas definidas no Plano Diretor, e 

categorias definidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Catalão. Em Goiandira, deverá 
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ser autorizada também pelo município, respeitando a ordenação territorial e uso do solo.  

Sempre que verificada a necessidade de manifestação do Conselho Gestor da APARSP, os 

órgãos licenciadores poderão solicitar, especialmente para aquelas atividades que fazem 

captação de água em curso hídrico. 

As áreas verdes presentes na ZUC deverão ser conservadas, apresentando 

cobertura vegetal nativa, podendo ser realizado o enriquecimento florestal. Essas áreas 

contribuem de modo significativo à qualidade de vida e ao equilíbrio ambiental, 

proporcionando vários benefícios. A expansão urbana dos municípios deverá ser submetida 

ao órgão gestor de unidades de conservação ouvindo o Conselho Gestor da APA;  

 A cada cinco anos o Plano de Manejo da APA deve ser revisado tendo como uma 

de suas prioridades o melhor detalhamento das informações socioambientais e dos 

mapeamentos de suas zonas. 

 

1.5.4 Zona de Preservação Absoluta - ZPA 

Em razão da importância dos sistemas naturais para o equilíbrio hidrológico e 

manutenção da qualidade dos recursos hídricos, a ZPA engloba as APPs, sendo 

condicionada a procedimento mais rígidos de controle de utilização. 

Essas áreas têm relação direta com a capacidade de autodepuração das águas, com 

consequentes efeitos sobre a qualidade dos recursos hídricos, além disso, formam 

ambientes essenciais para o abrigo e deslocamento de diversas espécies da fauna silvestre. 

Dessa forma, a APP exerce diversas funções ecológicas, como proteção das nascentes 

impedindo que haja a compactação do solo nesses locais; estabilidade das margens dos 

cursos hídricos, resultante do emaranhado das raízes; diminuição de carreamento de 

material sedimentável para os cursos hídricos; dentre outros. 

Com isso, os objetivos da ZPA são:  

− Garantir boas práticas de uso e conservação do solo e de proteção de 

importantes áreas de recarga hídrica e de nascentes dos afluentes. 

− Conservar a vegetação nativa no entorno dos cursos hídricos e nascentes, 

os quais possuem alto valor para a biodiversidade;  

− Promover a conectividade da vegetação,  

− Proteger os recursos hídricos e áreas de recarga natural,  

− Incentivar a regularização ambiental das propriedades rurais,  
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− Conservar e garantir a qualidade das águas dos mananciais de 

abastecimento público,  

− Restringir atividades que potencializam o risco de erosão e contaminação 

dos recursos hídricos. 

Nesta zona, será permitida a intervenção ou supressão mediante autorização do 

órgão ambiental competente e do Conselho Gestor da APARSP; conforme disposto na 

legislação vigente, que dispõe sobre os casos excepcionais de utilidade pública, de interesse 

social ou de baixo impacto em Áreas de Preservação Permanente, como o exemplo: 

− Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, 

quando necessárias à travessia de um curso de água, ou à retirada de 

produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável 

praticado na pequena propriedade ou posse rural familiar; 

− Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água, 

desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber; 

− Implantação de corredor de acesso de pessoas e animais para obtenção de 

água; 

− Implantação de trilhas para desenvolvimento de ecoturismo; 

− Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; 

− Construção e manutenção de cercas de divisa de propriedades; 

− Pesquisa científica, desde que não interfira com as condições ecológicas 

da área, nem enseje qualquer tipo de exploração econômica direta, 

respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável; 

− Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção 

de mudas, como sementes, castanhas e frutos, desde que eventual e 

respeitada a legislação específica a respeito do acesso a recursos genéticos; 

− Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e 

outros produtos vegetais em áreas alteradas, plantados junto ou de modo 

misto; 

− Outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventual e de 

baixo impacto ambiental pelo conselho estadual de meio ambiente. 
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As atividades industriais devem estar em consonância com os Planos Diretores e 

Lei de Zoneamento e Parcelamento do Solo aprovados com base em estudos técnicos e com 

as devidas autorizações/licenças ambientais. 

Dentro da ZPA fica vedadas as seguintes atividades: 

 

− Atividades de destinação final de resíduos urbanos e industriais; 

− Lançamento de efluentes sanitários e/ou industriais in natura nos corpos 

hídricos; 

− Construção ou depósitos oriundos de cemitérios e crematórios; 

− Postos de abastecimento de combustíveis e serviços, inclusive gás natural; 

− Comércio atacadista de combustíveis; 

− Carvoarias; 

− Depósitos de agrotóxicos e de produtos químicos perigosos; 

− Atividades em modo geral que são potencialmente poluidoras. 

 

Seria interessante citar que para os novos Parcelamentos, com APP diferenciada, 

conforme a lei municipal de parcelamento do solo urbano, deverá ser automaticamente 

considerada a conversão das áreas de APP para a ZPA. 

 

1.6 Microzoneamento 

1.6.1 Zona Direcionada de Recuperação e Conservação – ZDRC 

A Zona Direcionada de Recuperação e Conservação abrange as áreas que 

apresentam efetivo potencial de conectividade entre remanescentes de vegetação nativa e 

formações úmidas que, reconhecidamente, funcionam como corredores ecológicos. Essas 

áreas, levantadas no Diagnóstico Ambiental, possuem fragmentos florestais importantes, 

que apresentam áreas relevantes para a manutenção e dispersão da fauna, além da 

manutenção da vegetação e proteção do solo e cursos hídricos.  

Assim, são também áreas estratégicas e prioritárias para a averbação de Reservas 

Legais e Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Essa Microzona está sobreposta 

principalmente sobre as Zonas de Preservação Direcionada (ZPD) e de Interesse Agrícola 

(ZIA), dessa forma na regularização das áreas rurais deve-se observar esse zoneamento e 

priorizar a formação de corredores ecológicos. 
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Além da formação de corredores ecológicos o incremento da vegetação em áreas 

limítrofes as APPs garantem proteção aos mananciais, uma vez que proporcionam aumento 

na taxa de infiltração da água no solo, minimizam os efeitos da erosão laminar, funcionam 

como uma barreira de proteção diminuindo o carreamento de materiais sedimentáveis, 

oriundos principalmente de áreas agrícolas, auxiliando na manutenção da qualidade das 

águas superficiais. Assim a recuperação das Áreas de Preservação Permanente e a 

utilização da ZRDC para ampliar as áreas vegetadas auxiliarão na manutenção da qualidade 

da água e proteção das encostas dos cursos hídricos que abastecem o reservatório do rio 

Pari, que é manancial de abastecimento do município de Catalão. 

Conforme caracterizado no Diagnóstico, a cobertura vegetal remanescente da 

APARSP, apresenta diferentes níveis de fragmentação, comprometendo sua estrutura 

fisionômica. Dessa forma, a ZDRC considera que os remanescentes florestais e áreas que 

possuem alta capacidade de regeneração natural, não devem ser suprimidas, pois têm 

função estratégica na conservação da biodiversidade da flora, fauna e dos recursos hídricos. 

Sabe-se que a retirada da cobertura vegetal, juntamente com o manejo inadequado 

do solo, proporciona a perda das suas propriedades físicas, biológicas e químicas, e diminui 

a quantidade de água interceptada, o que acaba aumentando a velocidade do escoamento 

superficial, ocorrendo a perda de solo. Assim nessa Microzona qualquer intervenção nos 

fragmentos florestais deve ser de conhecimento do Conselho Gestor da APARSP e sua 

realização deve ser devidamente licenciada de acordo com a legislação vigente. 

A ZDRC tem objetivo de assegurar a proteção, fiscalização e monitoramento 

destas áreas possibilitando padrões de qualidade garantindo regeneração e preservação da 

biota do bioma Cerrado. 

São proibidas atividades diversas não regulamentadas ou em desacordo com a 

regulamentação do órgão ambiental competente, instalação de qualquer infraestrutura sem 

a respectiva licença ambiental e sem o aval do órgão gestor da Unidade de Conservação, 

fica vetada também o lançamento de efluente de qualquer natureza nesta área.  

Nessas áreas devem ser priorizados o desenvolvimento de programas que utilizem 

os princípios de protetor-recebedor definido, em que, segundo Maurício Andrés Ribeiro: 

 

“O princípio Protetor-Recebedor incentiva economicamente quem protege uma 

área, deixando de utilizar seus recursos, estimulando assim a preservação. Sua 

aplicação serve para implementar a justiça econômica, valorizando os serviços 

ambientais prestados generosamente por uma população ou sociedade, e 
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remunerando economicamente essa prestação de serviços porque, se tem valor 

econômico, é justo que se receba por ela. A prática desse princípio estimula a 

preservação e incentiva economicamente quem protege uma área, ao deixar de 

utilizar os recursos de que poderia dispor” (RIBEIRO, 2009, p. 125). 

 

Nessa Microzona é indicada a implantação de Sistemas Agroflorestais - SAFs, 

onde se utilizam espécies arbóreas com cultivos agrícolas e/ou criação de animais no 

manejo. Além de reduzir o risco de perda de produção os SAFs se apresentam como uma 

alternativa para minimizar os problemas oriundos da degradação ambiental, sendo uma 

opção de recuperação de áreas degradadas. Atualmente existem quatro tipos de sistemas 

agroflorestais: 

 

− Sistemas agrossilviculturais - combinam árvores com cultivos agrícolas 

anuais; 

− Sistemas agrossilvipastoris - combinam árvores com cultivos agrícolas e 

animais; 

− Sistemas silvipastoris - combinam árvores e pastagens (animais); 

− Sistemas de enriquecimento de capoeiras com espécies de importância 

econômica. 

 

Na ZDRC sobreposta na Zona de Preservação Direcionada é indicada a 

implantação de SAFs Agrossilvopastoris e Silvopastoris devido das características do 

relevo, enquanto na ZDRC sobreposta na Zona de Interesse Agrícola são indicados os SAFs 

Agrossilvoculturais e sistemas de enriquecimento.  

Com o intuito de aumentar a área florestal, nesta Microzona também é indicada a 

regularização de áreas de Reserva Legal - RL, bem como a implantação de áreas destinadas 

à relocação de RL extrapropriedade e Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN. 

 

1.6.2 Zona de Expansão Urbana Sustentável – ZEUS 

A Zona de Expansão Urbana Sustentável tem por finalidade receber novos 

parcelamentos do solo para fins urbanos, sendo submetida às restrições do Plano Diretor 

de Catalão, Lei Complementar nº 3.441 de 08 de dezembro de 2016. A ZEUS está 

localizada sobre a Zona de Expansão Urbana I, descrita no Plano Diretor do Município de 

Catalão: 
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Art. 10 – A Zona de Expansão Urbana (ZEU) compreende a porção do território 

urbano, não parcelada para fins urbanos, na qual o município poderá aprovar 

parcelamento do solo, nos termos da lei municipal competente, ser precedida de 

análise de estudos de Avaliação de Impacto Ambiental e Estudos de Impacto de 

Vizinhança, subdividindo-se em: 

I - ZEU-1 – zona de expansão urbana passível de parcelamento do solo para fins 

urbanos, com características de zonas de uso diversificado (ZUD), conforme 

regulamento. 

 

Com o processo de expansão e urbanização, o homem transforma ambientes 

naturais, para o atendimento das suas necessidades como ser social. Com isso, traz-se a 

importância de conceituar e caracterizar as relações do ambiente urbano, para que se possa 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida dentro das aglomerações urbanas e dos 

problemas socioeconômicos e ambientais existentes. 

Dessa forma, os objetivos da ZEUS é de: 

 

− disciplinar o processo de ocupação urbana, harmonizando com a paisagem 

natural, minimizando os impactos decorrentes da ocupação e buscando 

aprimoramento da qualidade ambiental e de vida da população;  

− garantir taxa de permeabilidade alta, adensamento baixo, viabilizando a 

permanência de diferentes classes sociais;  

− Incentivar a criação de parques lineares; promover a recuperação de APP; 

garantir controle das atividades que possam iniciar processos erosivos; 

− minimizar a ruptura da paisagem rural com o uso urbano; promover o 

saneamento e a destinação adequada dos resíduos;  

− promover a adequação da infraestrutura urbana; integrar a malha urbana 

local com as outras áreas urbanizadas próximas para assegurar o acesso 

aos serviços públicos. 

− garantir a manutenção dos fragmentos de vegetação nativa nos processos 

de parcelamento do solo urbano. 

− priorizar os processos de parcelamento do solo na modalidade de 

chacreamento frente aos processos de parcelamento nas modalidades de 

loteamentos convencionais.  

A aprovação de intervenções nesta zona, será obrigatoriamente condicionada ao 

Licenciamento Ambiental do Projeto e/ou Empreendimento pela SEMMAC, consistindo 

em uma avaliação ambiental da área a sofrer intervenção e seu entorno. 
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Nesse Microzoneamento, existe, ainda, uma pequena porção de área pertencente 

a zona urbana de Goiandira, na região Sudoeste da APARSP, no entroncamento das 

rodovias GO-210 e GO-305, que também devem seguir os apontamentos indicados nesse 

documento. 

O parcelamento do solo no município de Catalão, deverá seguir as disposições da 

Lei de Parcelamento do Solo Municipal considerando as respectivas legislações de Catalão 

e Goiandira, bem como aqueles apontados na Lei Federal 6.766/79. Dentro da Zona de 

Expansão Urbana Sustentável é desaprovado o uso do fogo, resguardado em casos previstos 

na legislação e com devida autorização do órgão ambiental competente. 

Por se tratar de uma zona que tem por finalidade, definir usos sustentáveis e que 

promovam a proteção das áreas de recarga no alto da bacia, as definições em relação ao 

índice de ocupação do solo, taxa de ocupação e de permeabilidade da zona, ficarão sob 

responsabilidade do órgão ambiental licenciador, o qual irá analisar os estudos específicos 

para cada caso. 

 

1.6.3 Zona de Normatização do PACUERA – ZNPACUERA 

Na área da APA do Ribeirão Samambaia/Pari construiu-se um reservatório de 

água (143,878ha) para se garantir abastecimento público seguro ao município de Catalão. 

A Resolução CONAMA nº 302/2002, indica que o Plano Ambiental de Conservação e Uso 

do Entorno de Reservatório Artificial (PACUERA), visando assegurar a função ambiental 

da Área de Preservação Permanente – APP e seu entorno. O Código Florestal, Lei nº 12.651 

de 25 de maio de 2012, aponta a necessidade de implantação do Plano Ambiental de 

Conservação e Uso do Entorno de Reservatório Artificial – PACUERA, em seu Art. 5º que 

cita: 

 

Art. 5º Na implantação de reservatório d’água artificial destinado a geração de 

energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou 

instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das Áreas de 

Preservação Permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no 

licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 (trinta) metros e 

máxima de 100 (cem) metros em área rural, e a faixa mínima de 15 (quinze) 

metros e máxima de 30 (trinta) metros em área urbana.  

§ 1º Na implantação de reservatórios d’água artificiais de que trata o caput , o 

empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, em conformidade 

com termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente - Sisnama, não podendo o uso exceder a 10% (dez por cento) 

do total da Área de Preservação Permanente.  
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Para elaboração do PACUERA, deverá ser realizado levantamento em campo, 

contemplando os meios bióticos (fauna e flora), físico e socioeconômico de suas áreas de 

influência, com o intuito de atualizar todas as informações, principalmente para 

diagnosticar as propriedades das áreas destinadas à implantação do Plano. A Zona de 

Normatização do PACUERA deverá abranger, além do espelho d´água, a área de seu 

entorno imediato, podendo contemplar a seguinte compartimentação sugerida: 

 

− Zona do Espelho D’Água (área do espelho d’água do reservatório 

formado).As áreas a serem definidas serão: ZAB - Área para Banhistas; 

ZVN - Veículos Náuticos; ZAN - Atividades Náuticas e ZAS – Área de 

Segurança. 

− Zona de Preservação do Entorno do Reservatório (100m a partir do 

nível máximo normal do reservatório). Nesta zona, embora já se constitua 

área de preservação, deverão ser ainda definidas as subzonas: ZC – 

Conservação; ZR – Recuperação; ZS – Seguraça; e ZTL – Turismo e 

Lazer. 

− Zona de Transição do Reservatório (900m a partir do limite da faixa de 

100m). Essa zona comportaria as seguintes subzonas:  ZTL – Turismo e 

Lazer; ZS – Segurança; ZC – Conservação; ZP – Preservação; ZASP – 

Agro-Silvo-Pastoris e ZR – Recuperação. 

 

Em relação ao PACUERA, após sua conclusão, o mesmo deverá ser apresentado 

na forma de Consulta Pública, conforme determina a Resolução CONAMA nº 302/2002, 

Artigo 4 § 2º: 

 

“A aprovação do plano ambiental de conservação e uso do entorno dos 

reservatórios artificiais deverá ser precedida da realização de consulta pública, 

sob pena de nulidade do ato administrativo, na forma da Resolução CONAMA 

nº 09, de 3 de dezembro de 1987, naquilo que for aplicável, informando-se ao 

Ministério Público com antecedência de trinta dias da respectiva data”. 

 

Importante destacar que durante a elaboração do PACUERA deverão ser 

observadas as restrições e peculiaridades da Zona de Preservação Direcionada e Zona de 

Interesse Agrícola, bem como com as Microzonas denominadas Zona de Preservação 
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Absoluta e Zona Direcionada de Recuperação e Conservação, uma vez que ela se sobrepõe 

a esses Zoneamentos.  

 

1.6.4 Zona de Interesse Logístico – ZIL 

Essa zona forma uma espécie de corredores de uso especial, destinado a disciplinar 

a ocupação dos eixos rodoviários que cruzam a área da APARSP, no que se refere a 

implantação e expansão de atividades de serviços, comércios e indústria trabalhando junto 

a Zona de Expansão Urbana Sustentável. 

Esta área objetiva em disciplinar a ocupação urbana, comercial e industrial as 

margens das rodovias inseridas no perímetro urbano de Catalão e Goiandira, com uma faixa 

linear estabelecida de 200 metros, as margens da Rodovia BR 352/GO-330, que assegura 

o solo e sua ocupação de modo a compatibilizar com os objetivos da APARSP. 

O vetor de ocupação na ZIL, terá seu uso controlado, permitindo a ocupação de 

baixa densidade e critérios específicos a conservação natural. Para a instalação de 

empreendimentos e/ou atividades passíveis na área é obrigatório a licença ambiental 

emitida pelo órgão ambiental competente, assim como o aval da concessionária ou órgão 

responsável pelas vias de tráfego, quando esta atividade estiver inserida dentro do domínio 

da mesma.  

A Zona de Interesse Logístico se sobrepõe à Zona de Usos Diversificados-4 da 

Lei Complementar Nº 3.441 de 08 de dezembro de 2016, assim seu principal uso é voltado 

para a implantação de atividades comerciais, como apontado na transcrição da referida Lei: 

 

Art. 5° - A Zona de Usos Diversificados (ZUD) corresponde às áreas que podem 

ter diversas formas de usos e ocupações do solo, desde que sejam compatíveis 

com as características físicas, ambientais, socioeconômicos e infraestruturais de 

cada segmento urbano, subdividindo-se em: 

(...) 

IV - ZUD-4 – Áreas de uso misto, com predominância comercial, especialmente 

voltada para atividade de logística e transporte, situada às margens das rodovias 

que cortam os perímetros urbanos, cuja ocupação deverá observar os seguintes 

parâmetros: 

(...) 

 

As atividades presentes ou que vierem a se instalar nessa zona deverão estar 

devidamente licenciadas junto ao órgão ambiental competente e em conformidade com a 

legislação vigente. 
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2 SÍNTESE  

De forma sintética o Quadro 4 apresenta as características do Macrozoneamento e 

Microzoneamento definidos para a Área de Preservação Ambiental do Ribeirão Samambaia 

Pari, indicando as aptidões e restrições para cada área. Insta destacar que todas as 

recomendações foram definidas levando em consideração as informações obtidas na fase 

de diagnóstico considerando, principalmente, o relevo, aptidão agrícola, usos consolidados, 

fragilidade ambiental, sob a luz da legislação vigente. 
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Quadro 4 - Síntese do Zoneamento da APARSP. 

Zoneamento Descrição Aptidões Restrições 
M

a
cr

o
zo

n
a

s 

Zona de Preservação 

Direcionada – ZPD 

Localizada na porção central da 

APARSP, é uma área de alta 

fragilidade ambiental, com relevo 

movimentado e alta 

suscetibilidade à erosão. 

− Restauração das áreas de Preservação 

Permanente; 

− Recuperação e implantação de Reservas 

Legais; 

− Recuperação de áreas degradadas; 

− Formação de corredores ecológicos e 

manutenção das nascentes; 

− Pecuária extensiva. 

− Realização de Supressão da Vegetação; 

− Utilização de fogo; 

− Agricultura intensiva; 

− Impermeabilização do solo; 

− Implantação de atividades em desacordo 

com legislação vigente. 

Zona de Interesse 

Agrícola – ZIA 

Localizada na porção oeste e leste 

da APA, possui fragilidade 

ambiental reduzida, devido as 

características do relevo e classe 

do solo. Apresenta usos 

agropecuários consolidados. 

− Agricultura intensiva e extensiva; 

− Agricultura irrigada; 

− Pecuária intensiva e extensiva; 

− Implantação de condomínios rurais; 

− Recuperação de áreas degradadas; 

− Formação de corredores ecológicos. 

− Utilização de fogo; 

− Impermeabilização do solo; 

− Implantação de atividades em desacordo 

com legislação vigente; 

− Restrição ao uso de agrotóxicos; 

− Aplicação aérea de agrotóxicos. 

Zona Urbana 

Consolidada – ZUC 

Trata-se das áreas urbanas dos 

municípios de Catalão e 

Goiandira. 

− Atividades industriais e comerciais, 

atendendo aos requisitos legais; 

− Implantação de parcelamento do solo, 

atendendo aos requisitos legais. 

− Desenvolvimento de atividades em 

desacordo com legislação vigente, seja de 

ordenamento territorial, posturas ou 

ambiental. 

Zona de Preservação 

Absoluta - ZPA 

Áreas de Preservação Permanente, 

localizada nas margens de 

qualquer curso hídrico, 

barramento, lagos ou lagoas. 

− Recuperação de áreas degradadas; 

− Restauração das áreas de Preservação 

Permanente; 

− Proteção de nascentes e corpos hídricos; 

− Pequenas intervenções em conformidade 

com a legislação ambiental. 

− Realização de Supressão da Vegetação; 

− Utilização de fogo; 

− Impermeabilização do solo; 

− Implantação de atividades em desacordo 

com legislação vigente. 
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Zoneamento Descrição Aptidões Restrições 
M

ic
ro

zo
n

a
s 

Zona Direcionada de 

Recuperação e 

Conservação – ZDR 

Área sobreposta a ZPD e ZIA, 

com intuito de ampliar a 

conectividade entre fragmentos 

florestais da ZPA, bem como 

proteção dos cursos hídricos. 

− Recuperação de áreas degradadas; 

− Revegetação de áreas; 

− Regularização de Reservas Legais; 

− Implantação de RPPNs; 

− Projetos que utilizem o princípio de 

Protetor-Recebedor; 

− Implantação de Sistemas Agroflorestais. 

− Realização de Supressão da Vegetação; 

− Utilização de fogo; 

− Impermeabilização do solo; 

− Implantação de atividades em desacordo 

com legislação vigente. 

Zona de Expansão 

Urbana Sustentável – 

ZEUS 

Áreas definidas pela legislação 

municipal como expansão urbana. 

− Atendimento aos requisitos legais, 

considerando a legislação ambiental e de 

ordenamento territorial. 

− Atividades em desacordo com a legislação 

ambiental e de ordenamento territorial 

vigentes. 

Zona de 

Normatização do 

PACUERA - 

ZNPACUERA 

Faixa de 1.000 metros a partir das 

margens do reservatório do 

Barramento do Ribeirão 

Samambaia/Pari. 

− Ordenamento territorial, em atendimento 

ao Código Florestal, visando a 

manutenção e proteção do reservatório, 

por meio de usos previstos e restritos das 

áreas de seu entorno. 

− Realização de Supressão da Vegetação; 

− Utilização de fogo; 

− Impermeabilização do solo; 

− Implantação de atividades em desacordo 

com legislação vigente. 

Zona de Interesse 

Logístico - ZIL 

Faixa linear estabelecida de 200 

metros, as margens da Rodovia 

BR 352/GO-330. 

− Ocupações de baixa densidade; 

− Atividades de logística. 

− Atividades em desacordo com Plano Diretor 

de Catalão. 
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3 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

A Lei Municipal 1.886 de 16 de novembro de 2.000 criou a Área de Proteção 

Ambiental do Ribeirão Samambaia Pari – APARSP com o objetivo de garantir a proteção dos 

principais mananciais de abastecimento do município de Catalão, uma vez que o barramento 

do Ribeirão Samambaia Pari é utilizado pela Superintendência de Água e Esgoto – SAE, para 

suprir a demanda de água tratada pela população local. 

A APARSP é uma área com características naturais distintas, principalmente aquelas 

relacionadas ao relevo, que associado as classes de solo direcionam as vocações 

socioeconômicas resultando em diferentes categorias de uso e cobertura do solo. Durante a 

etapa de diagnóstico foi identificado que a área da APARSP é utilizada principalmente para 

atividades agropecuárias, onde o relevo é a principal característica que define o 

desenvolvimento dessas atividades.  

O Zoneamento Socioambiental foi elaborado considerando as peculiaridades da 

APARSP, para que, de fato, possa ser um instrumento de gestão territorial, considerando as 

características naturais, fragilidades ambientais, usos consolidados, visando principalmente a 

proteção dos recursos hídricos. 

Os resultados apresentados no âmbito do Zoneamento Socioambiental, enquanto parte 

integrante do Plano de Manejo da APARSP, devem ser materializados a partir de normas e 

regulamentações que reflitam as aptidões e restrições apresentadas para as Macro e Microzonas 

aqui definidas. Neste sentido, a seguir são apresentadas as recomendações específicas para a 

temática do Zoneamento:  

− Apresentar proposta de adequação da Lei 1.866/2000, definindo de maneira 

expressa a Unidade de Conservação na categoria de APA e apresentando os 

critérios definidos pelo Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

(CNUC); 

− Criar grupo de trabalho para discussão com o Município de Goiandira e o 

Governo de estado de Goiás sobre a criação da APARSP abrangendo 

parcialmente o território dos municípios de Catalão e Goiandira;  

− Realizar o cadastro da APARSP junto ao CNUC; 
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− Elaborar minuta de lei para a regulamentação do Zoneamento Socioambiental 

da APARSP, em sinergia com o Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do 

Solo Municipal; 

− Realizar Audiência Pública para discussão e aprovação da lei que regulamenta 

o Zoneamento Socioambiental da APARSP no âmbito do município de Catalão 

(GO); 

− O processo de expansão urbana deverá ser avaliado pelo Conselho Gestor para 

se manifestar no processo de aprovação pelo município;     

− Em processos licenciamento ambiental para quaisquer empreendimentos a 

serem implementados em áreas da APARSP, deverão ser considerados estudos 

específicos de controle ambiental, especialmente aqueles voltados ao controle 

e a manutenção da qualidade e quantidade de recurso hídrico; 

− As propriedades deverão constituir, por meio de Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), a delimitação das áreas de reserva legal e áreas de preservação 

permanente, objetivando sempre que possível a conectividade e formação de 

corredores ecológicos de acordo com os Zoneamentos indicados no Plano de 

Manejo da APARSP;  

− Fica o Conselho Gestor da APARSP responsável pela articulação de atores de 

instituições públicas, privadas ou de organizações da sociedade civil, para fins 

de desenvolvimento de políticas, programas e projetos com foco na 

implantação e desenvolvimento de ações de compensação de passivos e 

pagamento por serviços ambientais;  

− Fica o Conselho Gestor da APARSP responsável pela articulação de atores de 

instituições públicas, privadas ou de organizações da sociedade civil, para fins 

de desenvolvimento de políticas, programas e projetos que tenham como foco 

o desenvolvimento das potencialidades do turismo ecológico e de ações e 

práticas agroecológicas na região;  

− A supressão vegetal em áreas localizadas na APARSP só será autorizada com 

manifestação do Conselho Gestor, no âmbito do processo de licenciamento 

ambiental, observadas as legislações vigentes; 
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− Nos cursos hídricos localizados no limite da APARSP fica proibido o 

lançamento direto de efluentes não tratados, bem como o lançamento direto de 

água pluvial canalizada de parcelamentos do solo para fins urbanos; 

− A SEMMAC deverá, no prazo de 1 (um) ano realizar o mapeamento, 

identificação e a notificação de todas as atividades que fazem uso de recurso 

hídrico, seja a captação direta no curso ou captação subterrânea(poço), o 

lançamento de efluentes e ainda a construção de barramento no curso hídrico 

natural, requerendo a apresentação de outorga do direito de uso de recurso 

hídrico para tais usos ou sua devida regularização; 

− Para conversão das áreas de pastagem em áreas de lavoura deverão ser 

obedecidas práticas de conservação do solo e dos recursos naturais previstas 

em programas de uso de baixo carbono com utilização de práticas de 

integração lavoura-pecuária-floresta; 

− A cada cinco anos o Plano de Manejo da APARSP deve ser revisado tendo 

como uma de suas prioridades o melhor detalhamento das informações 

socioambientais e dos mapeamentos de suas zonas. 

Considerando, portanto, todos os resultados apresentados e o estabelecimento das 

recomendações aqui apresentadas, o Zoneamento Socioambiental, partindo de uma visão 

sustentável de uso dos recursos naturais possibilitará um planejamento de ações a serem 

executadas para os diversos atores presente na Unidade de Conservação, dando suporte à 

implementação do Plano de Manejo da APARSP.  
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