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7.3.1 -

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Este relatório refere-se a uma análise ambiental dos tipos de uso e padrões de
ocupação do solo da região de Itatiba, onde está localizada a área de estudo,
compondo o Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de
Impacto do Meio Ambiente – RIMA, para fins de licenciamento ambiental.

7.3.1.1 -

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA

7.3.1.1.1 -

ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) E ÁREA DE INFLUÊNCIA
DIRETA (AID)

Uma vez estabelecido no Capítulo 06, os limites da Área Diretamente Afetada
(ADA), a delimitação das Áreas de Influência Indireta e Direta (AII e AID,
respectivamente) para o parâmetro de Uso e Ocupação do Solo, foram
delimitadas distintamente.
Entretanto, na Figura 01, apresentada mais adiante, cabe observar que, em
relação à Área de Influência Indireta (AII), esta se configura como todo o
perímetro municipal de Itatiba, externo aos limites da AID. Portanto, não está
sendo indicada cartograficamente.
Observa-se também que, esses limites indicados para a AII e AID, são apenas
cenários previstos, com possibilidade de não se efetivarem como tais, haja
vista que o processo de transformação espacial é mutável e bastante vinculado
a fatores externos ao âmbito municipal, como por exemplo, são as
condicionantes macroeconômicas.
Assim, a delimitação da Área de Influência Direta, neste estudo, foi
referenciada prioritariamente pelos principais eixos viários ali existentes, como
serão apontados no capítulo referente ao sistema viário, integrante deste
Capítulo 07.

O uso do SPRING como ferramenta de diagnóstico ambiental dos aspectos de uso do solo: estudo de
caso de um empreendimento imobiliário para ser implantado no município de Itatiba/SP.
Geógrafo Sérgio Serafini Júnior
(junho de 2008)

Em relação às Áreas de Influência Indireta (AII) para este diagnóstico, adotou
como referência principal, as ações decorrentes desse empreendimento
proposto sobre todo o município e região.
Assim, neste diagnóstico, embora esteja delimitadas cartograficamente, as
Áreas de Influência Indireta e Direta (AII e AID, respectivamente), são descritas
como uma única área de influência municipal da área prevista para a
implantação do empreendimento proposto.
FIGURA 01: Delimitação da Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de
Influência Direta (AII).
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7.3.1.2 -

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Este capítulo apresenta a metodologia adotada para desenvolvimento deste
trabalho que foi subdividida segundo as etapas de obtenção e avaliação dos
dados, além da identificação das classes de uso que foram adotadas no
capítulo de diagnóstico e, subsequentemente, no respectivo mapa de uso e
ocupação do solo.
A caracterização dos aspectos de uso e ocupação do solo da área de estudo e
seu entorno teve como base a consulta a dados bibliográficos e cartográficos
nas escalas 1:10.000 e 1:50.000 para a obtenção de informações secundárias
sobre os aspectos gerais do Município de Itatiba
Também foram utilizadas imagens do satélite disponibilizadas pela Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA com o objetivo de gerar
subprodutos que pudessem complementar das informações de uso e ocupação
do solo mais atualizadas daquelas obtidas na escala regional por dados
secundários.
Com base nisto, foram identificados padrões distintos na fisionomia da
paisagem local que permitiram ser agrupadas em classes de uso, a partir da
identificação dos diferentes padrões de revestimento do solo, representados
por diferentes texturas e cores registradas na imagem de satélite (escala
regional) e na fotografia aérea e utilizada (escala local).
Como esperado, em função da diferença de escala de análise obtida entre as
imagens tidas como fontes secundárias (material cartográfico, aéreo-fotográfico
e imagens orbitais) e aquela observada diretamente, muitos dos alvos
identificados no caminhamento de campo não puderam ser evidenciados no
processo de elaboração do mapa de uso e ocupação do solo. Isto posto, as
classes de uso são:


Vegetal arbórea: Corresponde àquelas áreas recobertas por vegetação de
porte arbóreo constituída tanto por mata atlântica nativa nos seus
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diferentes graus de regeneração ou mesmo exótica, representada
predominantemente por eucalipto e pinus, nas suas diferentes fases
crescimento;


Pasto: Corresponde àquelas áreas bastante modificadas pela ação do
homem que atualmente em que são recobertas por vegetação rasteira
(gramínea) e que foram ou ainda são mantidas como um ambiente
reservado para pastagem. Outra situação é aquela quando prevalece uma
situação de abandono dessas áreas que, consequentemente, são
ocupadas por vegetação arbustiva e aumento do número de indivíduos de
arvoretas, denominadas de campo antrópico;



Área represada: São áreas represadas natural ou artificialmente, na região
de estudo;



Solo exposto: São áreas desprovidas de qualquer cobertura vegetal ou
áreas construídas, podendo indicar uma situação intermediária entre um
uso e outros, ou uma condição de degradação; e,



Área construída: Corresponde às áreas urbanizadas existentes nas
imediações da área de estudo, ou pequenos lotes, onde está concetrado
um pequeno número de unidades residenciais, comerciais e/ou industriais.

7.3.1.3 -

DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA INDIRETA
(AII) E DIRETA (AID)

O município de Itatiba tem aprovado desde 2004, seu Plano Diretor municipal
(Lei nº 3.759), que dispõe sobre a ordenação do território municipal, além de
políticas setoriais, estabelecendo limites distintos e permissíveis a cada tipo de
uso e ocupação do solo em seu território, a partir do seu macrozoneamento.
Com base no Art. 63 dessa Lei, as macrozonas são:


Macrozona urbana;



Macrozona rural;
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Macrozona de urbanização específica; e,



Macrozona de expansão urbana, onde está localizada a área de estudo e,
como tal, destinada à futura ocupação com atividades urbanas, na qual
incide o Imposto Territorial Rural (ITR) para fins tributários, enquanto seu
uso efetivo for rural;

Neste contexto macrozonal de expansão urbana, a área de estudo está inserida
na Zona de Uso Diversificado I (ZUD I).
Com base nos padrões fisionômicos identificados na escala regional através da
imagem de satélite disponibilizada pela EMBRAPA, verifica-se que grande
parcela do município de Itatiba é recoberta por áreas destinadas à produção
pecuária, principalmente nas porções sul da área do empreendimento proposto,
como pode ser observado na Figura 02, apresentada a seguir.
FIGURA 02: Fazenda vizinha, à Fazenda Santa Rosa, também atuante
economicamente, na produção pecuária.

Entremeadas a estes ambientes de pastagem, também são verificadas
pequenas porções ocupadas por vegetação nativa, remanescente à cobertura
vegetal nativa ainda preservada.
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Distribuídas nesse contexto de áreas urbanizadas e áreas recobertas por
vegetação arbórea, também são identificadas áreas sem qualquer cobertura
vegetal ou qualquer estrutura construída, identificadas assim, como solo
exposto, podendo estar indicando ou alguma situação intermediária de
implantação de uma determinada estrutura construtiva, como mostrada na
Figura 03 a seguir, ou uma situação de degradação decorrente de um tipo de
uso indevido do solo.
FIGURA 03: Trecho próximo à Fazenda Santa Rosa, com solo expo, decorrente
de uma das etapas iniciais de terrplenagem para implantação de uma estrutura
de alvenaria.

No

contexto

da

área

urbanizada,

são

verificadas

zonas

adensadas

diferentemente, associadas às condições socioeconômicas da população
residente e ao tipo de uso destinado.
Em relação aos diferentes tipos de uso observado no ambiente urbano da sede
municipal de Itatiba, verifica-se que nas principais vias de acesso à estrutura
urbana disponível, estão localizadas as atividades do setor terciário, com
prestação de serviços em diferentes segmentos, desde produtos alimentícios,
até material de construção, que é bastante freqüente, indicando um cenário
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potencial em expansão de novas áreas residenciais, como mostra a Figura 04,
apresentada a seguir.
FIGURA 04: Trecho da SP 063 (que faz a ligação entre os municípios de
Piracaia e Louveira) que, dentro da cidade de Itatiba recebe o nome de
Rodovia do Contorno e é explorada economicamente pelos estebelcimentos
comerciais ali instalados.

Considerando uma situação potencial de ocupação de áreas ocupadas por
pastos

por

novas

áreas

urbanizadas

quando

próximas

às

áreas

periurbanizadas, verifica-se que a porção sul da sede municipal de Itatiba
configura-se como uma porção geográfica bastante favorável a expansão da
mancha urbana, como já pode ser observado em relação à implantação do
empreendimento proposto.
Ou seja, em condições atuais do tipo de ocupação do solo para a produção
pecuária, tais porções geográficas podem ser entendidas como áreas de
crescimento e expansão urbana.
Considerando a imagem selecionada para a elaboração deste diagnóstico, a
seguir (Figura 05) é mostrada a porção geográfica em que está localizada a
área do empreendimento proposto para a implantação, no município de Itatiba.
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FIGURA 05: Aspectos gerais da área de estudo (círculo branco) e seu entorno,
com destaque para a sua porção norte, que está localizada próxima à área
urbanizada da sede municipal de Itatiba (indicda pelas setas vermelhas) e os
potenciais vetores de expansão urbana local (setas azuis).

Fonte: LANDSAT – 5, 2008.

7.3.1.4 -

DIAGNÓSTICO DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA)

Em relação à Área Diretamente Afetada (ADA), esta corresponde ao ambiente
interno aos limites da propriedade, ocupado anteriormente por atividades
agrícolas associadas à cana-de-açúcar e, posteriormente, ao café.
Considerando as informações obtidas na área de estudo, associadas à
configuração geográfica dos tipos e uso e padrões de ocupação do solo,
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predominantes no seu entorno notou-se que, outrora, toda a porção geográfica
existente no seu entorno, era ocupada por grandes extenções fundiárias que
também concentravam suas atividades em função dos ciclos econômicos
predominantes na escala nacional e regional, assim como a própria antiga
Fazenda Santa Rosa.
Segundo informações obtidas diretamente com alguns funcionários locais, a
área também foi palco de cultivo de eucalipto, embora, atualmente sua principal
atividade econômica, concentra-se na pecuária para corte, com pouca
representatividade econômica em âmbito municipal.
Desta forma, a configuração dos tipos de uso e padrões de ocupação do solo
predominantes na área de estudo (ADA), é representada por grandes
extensões de terra, em que predominam os ambientes de pastagem, como
pode ser observado na Figura 06 apresentada a seguir.
FIGURAS 06: Porção geográfica norte da ADA, onde são predominantes as
áreas de pastagem para produção pecuária da Fazenda Santa Rosa. Cabe
apontar em segundo plano desta imagem, a área urbanizada da sede municipal
de Itatiba que, progressivamente se aproxima da Fazenda Santa Rosa.

Além das áreas de pastagem, na ADA, também são identificadas áreas
ocupadas

por

estruturas

de

alvenaria,

construídas

para

moradia,
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gerenciamento / administração e operacionalização das atividades econômicas
da antiga Fazenda Rosa, como mostradas na Figura 07, apresentada a seguir.
FIGURAS 07: Sede da antiga Fazenda Santa Rosa.

Embora as áreas de pastagens sejam predominantes na ADA, também são
existentes, áreas recobertas por vegetação arbórea tipicamente nativa em seus
diferentes estágios de regeneração (inicial, médio e avançado), como pode ser
observado nas Figuras 08.
FIGURAS 08: Vegetação arbórea existente na área de estudo (ADA), próxima
às casas dos funcionários Fazenda Santa Rosa.
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Entretanto, outros trechos da ADA, que também deveriam estar recobertas por
vegetação típica nativa de porte arbóreo, na ocasião da visita ali realizada, não
apresentavam tal situação exigida legamnete, como é o caso das Áreas de
Presrevaço Permanente (APP), como pode ser observada na Figuras 09 e 10,
apresentadas a seguir.
FIGURAS 09: Curso d’água existente na área de estudo (ADA), sem cobertura
vegetal arbórea ao longo da sua APP, exigida pela Lei Federal nº 4.775 de
1965 (Código Florestal).
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FIGURAS 10: Imagem da figura anterior, registrada de outro ângulo.

Notadamente, a ausência de cobertura vegetal arbórea ao longo da faixa
marginal dos cursos d’água ali existentes, desencadeia um processo dinâmico
e consequente de erosão das suas margens e assoreamento de seus leitos,
como pode ser observado na Figura 11, apresentada a seguir.
FIGURAS 11: Trecho de um curso d´água ali existente, com indicativo de leito
assoreado.
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Visando a ilustração dos aspectos de uso e ocupação do solo apontados no
diagnóstico das áreas de influência (AII, AID e ADA), na Figura 12 a seguir, é
apresentado o mapa de uso e ocupação do solo.
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FIGURA 12: Mapa de uso e ocupação do solo da região de estudo.

