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 O presente Diagnóstico Urbanístico e Ambiental Simplificado visa apresentar uma completa 
descrição e análise dos recursos ambientais e das estruturas existentes, de modo a caracterizar a 
situação ambiental atual da área do entorno da Barragem do Benfica, situada na região sudeste 
do município de Itaúna, Minas Gerais.

O escopo desse documento foi construído para permitir o entendimento da dinâmica e das 

interações existentes entre os meios físico, biótico e antrópico da área, com vistas a municiar o 

planejamento urbanístico e ambiental da região do entorno da Barragem do Benfica, no âmbito do 

projeto de revisão do Plano Diretor do municipal, atualmente em curso. 

O diagnóstico foi estruturado de forma simplificada, para permitir a construção de 

argumentação embasada tecnicamente, pautada nos preceitos da sustentabilidade, que são 

amparados pelos três pilares: econômico, social e ambiental. Nesse sentido, têm-se como estrutura 

principal do presente documento:

Ÿ Conhecimento do “Problema”: Apresentação de diretrizes do Plano Diretor Municipal 

relacionadas a área, parâmetros urbanísticos e ambientais vigentes, aspectos sobre a 

revisão do Plano Diretor e parâmetros propostos; Recomendações do Ministério Público de 

Minas Gerais sobre o projeto de lei e um comparativo dos parâmetros vigentes e propostos 

na revisão.

 

Ÿ Contextualização da Região: localização, histórico da ocupação da região, aspectos da 

estrutura fundiária e ambiental. Neste item serão abordados os principais assuntos sobre a 

dinâmica territorial, correlacionando com o histórico da área. São abordados também os 

empreendimentos próximos a barragem e os registros da área no sistema do CAR e do 

DNPM. Nesse tópico também é realizada uma caracterização da área delimitada, 

apresentando dados sobre saneamento, usos de recursos hídricos, uso e ocupação do solo 

e estrutura viária.

Ÿ Diagnóstico Urbanístico e Ambiental: Caracterização dos meios físico, biótico e antrópico, 

apresentando neste uma pesquisa de percepção da população sobre a área. 

Ÿ Tendências de Evolução dos Cenários: Análise de todas as informações e dados levantados 

sobre a área e projeção sobre as tendências de urbanização conforme as características 

locais e a legislação vigente aplicável. 

Ÿ Considerações finais e recomendações: Conclusão do diagnóstico urbanístico-ambiental, 

recomendações e sugestões de diretrizes ambientais e urbanísticas para a região em 

estudo.

O Diagnóstico Urbanístico e Ambiental baseou-se em vertentes fundamentais, como: 

levantamento de dados primários, com base nas visitas técnicas a campo e aplicação amostral de 

questionário a população; sensoriamento remoto, utilizado para caracterização da área, 

confecção dos mapas e análise temporal do uso e ocupação do solo; e levantamento de dados 

secundários, no qual foram consultadas informações bibliográficas e dados de instituições de 

pesquisa e estatística, como por exemplo: o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Itaúna, a 

Prefeitura Municipal, dentre outras instituições. 

O conteúdo foi avaliado em reuniões multidisciplinares, com participação dos coordenadores 

e dos consultores especialistas, de forma a integrar, após sua conclusão, os cenários prognósticos 

da região do entorno da Barragem do Benfica, em Itaúna.
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Conhecimento do Problema
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aprovar o Projeto de Lei Complementar n°11, de 20 de setembro de 2016, devolvendo o 
referido Projeto de Lei ao Poder Executivo para que sejam realizados estudos técnicos por 
equipe

“Aos vereadores da Câmara Municipal de Itaúna, que procedem à fiel observância da(s) 
seguinte(s) medida(s): I – Que, no exercício de suas atribuições, abstenham-se de votar e/ou 
aprovar o Projeto de Lei Complementar n°11, de 20 de setembro de 2016, devolvendo o 
referido Projeto de Lei ao Poder Executivo para que sejam realizados estudos técnicos por 
equipe multidisciplinar, assegurando a efetiva participação popular na elaboração do 
projeto, inclusive sendo ouvidas as comunidades envolvidas no caso das alterações que lhe 
disserem respeito, bem como até que sejam realizados os estudos específicos exigidos pelo 
artigo 42-B da Lei 10.257/2001 para ampliação do perímetro urbano; II- Que no limite de suas 
atribuições, assegurem publicidade e divulgação adequada e imediata a esta 
Recomendação, afixando cópia do referido documento nas dependências da Câmara 
Municipal de Itaúna; III- Que, no exercício de suas atribuições, encaminhem resposta por 
escrito ao Ministério Público, no prazo máximo de 15 dias, informando e demonstrando as 
providências adotadas para o cumprimento desta recomendação.”(MPMG – Itaúna, 2017)

 Recomendação ministerial n° 05/2018

Após ter sido realizado o Diagnóstico requerido na Recomendação ministerial nº01/2017, foi 

proposto um Projeto Substitutivo com nova revisão do Plano Diretor vigente. 

A Recomendação ministerial n° 05, de 03 de agosto de 2018, dispõe sobre a necessidade de 

se rejeitar o Projeto Substitutivo, incluindo seus anexos e, consequentemente, proceder à análise do 

Projeto de Lei Complementar elaborado em decorrência das conclusões do diagnóstico técnico-

científico. 

“Aos vereadores da Câmara Municipal de Itaúna, que procedam a fiel observância da(s) 

seguinte(s) medida(s): I. Que rejeitem O Projeto Substitutivo, incluindo seus anexos e, 

consequentemente, procedam à análise do Projeto de Lei Complementar elaborado em 

decorrência das conclusões do diagnóstico técnico-científico elaborado por equipe 

multidisciplinar, com o objetivo de fundamentar a Revisão do Plano Diretor vigente. II. Que, no 

caso de formulação de emenda parlamentar ao Projeto de Lei de Revisão do Plano Diretor, 

apresentem fundamento técnico-jurídico de viabilidade e compatibilidade com o 

Diagnóstico elaborado, em atenção ao Princípio da transparência, bem como demonstre 

prévia discussão com a população, em atenção aos Princípios da Democracia Participativa 

e da Gestão Democrática da Cidade, evitando emendas surpresas; III. Que atendam sobre a 

necessidade de observância das medidas constantes na Recomendação 02/2018; IV. Que 

assegurem publicidade e divulgação adequada e imediata a esta Recomendação, 

afixando cópia do referido documento das dependências da Câmara Municipal de Itaúna, 

bem como informe, no prazo de quinze dias, eventual adoção das medidas recomendadas. 

”(MPMG – Itaúna, 2018)

6. Breve comparativo dos parâmetros no Plano Diretor vigente e na   
proposta de revisão

A tabela a seguir exibe um breve comparativo em relação aos parâmetros do Plano Diretor 

vigente em relação ao Projeto de Lei que propõe a sua revisão, em especial para a área alvo do 

presente diagnóstico.

COMPARATIVO DOS PARÂMETROS ATUAIS E PROPOSTOS

7. Lei n° 10.257 / 2001 – Estatuto da Cidade

A Lei n°10.257 de 10 de julho de 2001, também conhecida por Estatuto da Cidade, foi 
instituída para normatizar os instrumentos do direito urbanístico, estabelecendo como um dos 
instrumentos de planejamento municipal o plano diretor. Esse plano é considerado o instrumento 
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana pelo qual se atende à função social da 
propriedade urbana, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à 
qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas.

As diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor do município devem atender aos princípios do 
Estatuto das Cidades, que estabelece sobre a política urbana e dispõe:

“Art. 42-B.  Os Municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de 
publicação desta Lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo:                  
I - demarcação do novo perímetro urbano;                  
II - delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle 
especial em função de ameaça de desastres naturais;                     
III -  de diretrizes específicas e definição de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, 
sistema viário, equipamentos e instalações públicas (grifo nosso), urbanas e sociais; 
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Parâmetros Plano Diretor vigente Proposta de Revisão

Macrozoneamento
Zona Rural de Interesse 

Turístico - ZRIT
Zona Urbana de Turismo 

Sustentável - ZTS

Lote mínimo - 1.500m²

Coeficiente de Aproveitamento - CA de 0,4

Taxa de permeabilidade 60% 60%

Ocupação por lote - Unifamiliar

Altura máxima da edificação - 2 pavimentos

Áreas verdes não edificáveis 10% da gleba
20% a título de 

compensação ambiental
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IV - definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover 
a diversidade de usos (grifo nosso) e contribuir para a geração de emprego e renda;                      
V - a previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de 
zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso 
habitacional for permitido;        
VI - definição de diretrizes e instrumentos específicos para proteção ambiental e do 
patrimônio histórico e cultural; e                     
VII - definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios 
decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação 
para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público.
§ 1º  O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei 
municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver.                    
§ 2º  Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o Município 
ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo.                     
§ 3º  A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará 
condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas 
disposições.(Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)”

A proposta de revisão do Plano Diretor do município de Itaúna deve contemplar as exigências 
dispostas na Lei n°10.257, sobretudo no que se trata da ampliação da área urbana do município, 
incluindo a área do entorno da Barragem do Benfica, onde deve ser considerada a promoção da 
diversidade de usos e a proteção ambiental. 

8. Legislação Aplicável

A tabela a seguir exibe um breve comparativo em relação aos parâmetros do Plano Diretor 
vigente em relação ao Projeto de Lei que propõe a sua revisão, em especial para a área alvo do 
presente diagnóstico. 
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Contextualização da região
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FIGURA 1 - Clube AABB

FIGURA 3 - Hotel Lago do Sol

FIGURA 2 - Iate Clube de Itaúna

FIGURA 4 - Área destinada para atividades naúticas
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AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA

REQUERIMENTO DE LAVRA

CONCESSÃO DE LAVRA
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imagem CAR
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Caracterização do espaço
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Categorias Classe Área (Km²)
Área total 

delimitada (%)

Uso
Residencial Unifamiliar

Condomínios

Chácaras 

0,48

0,65
9,83 %

Cobertura Natural

Fitofisionomia Cerrado

Fitofisionomia de Transição 
(Cerrado e Mata Atlântica)

Várzea

1,65

2,44

0,38

38,9%

Hidrografia – Espelho d’água Represa 3,30 28,75%

Estrutura Viária Vias internas 0,4 3,5%

Uso Turístico Clubes

Hotel

0,08

0,02
0,72 %

Uso Agrossilvipastoril 
Pastagem

Eucalipto

Agricultura

2,10 18,3%

Total 11,5 Km² 100%

TABELA 03 - Estatística do mapeamento do uso do solo na área de estudo – Ano 2019. 

FIGURA 5 - Imóveis rurais e áreas com vegetação nativa
                 (porção sudeste)

FIGURA 6 - Casas de campo próximas a margem da represa
                  (porção sudeste). 
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FIGURA 9 - Vista para o Condomínio Lago do Sol 
                 (porção oeste)

FIGURA 10 - Iate Clube (porção sudoeste)

FIGURA 11- Áreas com fragmentos de vegetação nativa

FIGURA 7 - Imóveis rurais (porção sul). FIGURA 8 - Encontro do rio São João com a represa
                 (porção sul)

Densidade de Ocupação Área dos lotes

Alta < 2.000m²

Média 2.000 a 10.000m²

Baixa >10.000m²
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DEMANDA TOTAL

<0,001

0,001 - 0,005

0,005 - 0,010

0,010 - 0,100

0,100 -0,500

0,500 - 8,332
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DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO E AMBIENTAL

Caracterização do meio físico
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      O presente item consolida os principais aspectos e parâmetros relacionados aos meios 
físico, biótico e antrópico, da área do entorno da Barragem do Benfica. 

O Diagnóstico a seguir retrata a qualidade ambiental da região, as características do território 

e a percepção da população em relação a área de abrangência do estudo, contribuindo com o 

conhecimento sobre a dinâmica de produção do espaço geográfico na área, considerando a 

emergência da região como área turística e sua perspectiva de urbanização.  
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0 4 8 km
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FIGURA 12 - Relevo com colinas côncavo-convexas e cristas esparsas na área da barragem. 
Agosto de 2019.
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FIGURA 13 - Solo na área da barragem. Agosto de 2019.
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FIGURA 14 - Distribuição anual das temperaturas de Itaúna. Fonte: INMET, 1961/1990

FIGURA 15 - Distribuição anual da umidade do ar, no período de 1971 a 2001. Dados - Estação Florestal. 
                      Fonte: BDMEP - INMET, 1971/2001
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FIGURA 16 - Distribuição da precipitação anual na área do entorno da Barragem do Benfica – Itaúna. 
                      Fonte: Estação Pluviométrica (2044016) - ANA, 2009/2018.
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FIGURA 16 - Distribuição da precipitação anual na área do entorno da Barragem do Benfica – Itaúna. 
                      Fonte: Estação Pluviométrica (2044016) - ANA, 2009/2018.

Novembro  Revisão 002019 -  



URBANIZAÇÃO DA BARRAGEM BENFICA ITAÚNA MG

Novembro  Revisão 002019 -  



URBANIZAÇÃO DA BARRAGEM BENFICA ITAÚNA MG

Caracterização do meio biótico
DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO E AMBIENTAL
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FIGURA 17 - Vegetação da área no entorno da barragem,
caracterizada por vegetação secundária de cerrado 
stricto sensu em estágio médio de regeneração.

FIGURA 23 - Fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual

FIGURA 25 - Fitofisionomia de cerrado sensu stricu transitando
para cerradão

FIGURA 19 - Miconia albicans (olho-de-pombo)

FIGURA 21 - Fitofisionomia de cerradão

FIGURA 18 - Ludwigia lagunae (erva de bicho) à direita 

na área da barragem do Rio São João.
FIGURA 24 - Croton urundeuva L. (coração magoado) 
indicando fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual.

FIGURA 26 - Vochysia tucanorum (bico de tucano), 
representando a fitofisionomia de cerrado strictu sensu

FIGURA 20 - Ouratea semiserrata (farinha-seca)

FIGURA 22 - Myrcia multiflora (Lam.) DC.(cambuí) indicando
a fitofisionomia de cerradão na área
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Espécie Nome Popular Ameaçadas de Extinção

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará Vulnerável

Leopardus pardalis Jaguatirica Vulnerável

Lontra longicaudis Lontra Vulnerável

FIGURA 27 - Fezes de Hydrochoerus hydrochaeris (capivara)
 na área da barragem. 

FIGURA 28 - Marca de pata de Hydrochoerus hydrochaeris 
(capivara) na área da barragem.

ESPÉCIES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
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FIGURA 29 - Marcas de pegadas de Anseriformes na área da 
barragem.

FIGURA 31 - Ardea alba L. (garça-branca, Pelecaniforme) na
 área de entorno da barragem.

FIGURA 33 - Ninho de Fumarius rufus G. (joão-de-barro, 
Passeriforme), na área de entorno da barragem.

FIGURA 30 - Pelecaniformes (Phimosus infuscatus) (à esquerda) e
Anseriformes à direita, identificados na barragem do Rio São João.

FIGURA 32 - Rupornis magnirostris (gavião-carijó, Falconiforme) 
na área de entorno da barragem.

FIGURA 34 - Cupinzeiro de Cornitermes cumulans
 (cupim-de-pasto) na área de entorno da barragem.
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FIGURA 35 - Toca de Dasypus novemcinctus (tatu-galinha,
 Cingulata) na área de entorno da barragem do Rio São João.

FIGURA 37 -  Atividade de avifauna no aquífero e na 
vegetação do Rio São João.

FIGURA 36 - Barco de atividade pesqueira presente no 
Rio São João.

FIGURA 38- Atividade de avifauna no aquífero e na
vegetação do Rio São João.
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FIGURA 39 - Áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade no Estado de Minas Gerais, destaque para a região 
de Itaúna na categoria especial.  FONTE: Fundação Biodiversitas
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Caracterização do meio antrópico
DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO E AMBIENTAL
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População População (1991) População (2000) População (2010)

População rural 4.449 5.092 5.012

População Região da Barragem do Benfica (2010)

População total 417

População residente masculina 224

População residente feminina 193

Indivíduos por faixa etária Total
Homens Mulheres

Jovem (Até 19 anos) 147
77 70

Adulto (De 20 a 59 anos) 240
130 110

Idoso (Acima de 60 anos) 30
17 13
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RELAÇÃO DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL DE ITAÚNA - MUNICÍPIO - ITAÚNA - MG

POPULAÇÃO POR GENÊRO

POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA
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FIGURA 40 - Vista parcial da Escola Municipal João Luiz de Souza
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FIGURA 42 - Intenção de investimento na região da barragem do benfica
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INTENÇÃO DE INVESTIMENTO NA REGIÃO DA BARRAGEM DO BENFICA 
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FIGURA 41 - Grau de escolaridade dos entrevistados
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FIGURA 44 - Conhecimento dos entrevistados 
sobre as  diretrizes atuais do Plano Diretor vigente

Propostas que não deveriam entrar no novo Plano Diretor Ocorrência

“ Construção de empresas e indústrias” 09

“Liberação de lotes menores que 1000 m²” 04

“Propostas que impactam ambientalmente” 04

“Liberação de construções e loteamentos” 03

“Desmatamento da região” 03

“Incentivo a construção de condomínios” 03

“Propostas de privatização da região” 02

“Liberação de chacreamentos na região da cabeceira.” 01

“Políticas que estimulam a venda de lotes” 01

“Propostas que reduzam a área de preservação” 01

“Propostas que incentivam intensamente o turismo” 01

“Propostas que liberam o uso indiscriminado da água” 01

“Liberação para construções de residências” 01

“Liberação de medidas que popularizem a região” 01

“Facilitação de crescimento desordenado” 01

“Desenvolvimento imobiliário” 01

“Tratamento diferenciado para a região” 01

Propostas que deveria estar no novo Plano Diretor Ocorrência

“Preservação ambiental da região” 23

“Direcionar a região para atividades de turismo” 07

“Uso e ocupação do solo de forma sustentável” 03

“Plantio de árvores nas áreas da região” 02

“Permitir a implantação de condomínios residenciais” 02

“Tornar a barragem pública e não economicamente 
seletiva na sua utilização”

02

“Maior monitoramento da região” 01

“Leis que evitam a construção na região” 01

“Não alterar o Plano Diretor vigente” 01

“Não aumentar as zonas de loteamento” 01

“Privatizar a região” 01

“Fiscalização e medidas que contribuam na melhoria do uso do solo” 01

“Investimento da região como área de lazer” 01

“Criação de políticas que inibem a exploração de recursos hídricos” 01

“Harmonização entre desenvolvimento e preservação” 01

“Permitir construções que visam o crescimento 
para ecoturismo, moradia e veraneio”

01

“Melhorias na região” 01

“Cuidados com esgotamento sanitário” 01

“Construção de lotes com área menor e impedimento de novas moradias para quem já é 
proprietário da região”

01

Preservação das nascentes 01

Diminuição da densidade construtiva 01

Tornar a Barragem patrimônio do município 01

Fiscalização no que diz respeito aos recursos hídricos 01

Mapeamento das áreas com foco econômico 01
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CONHECIMENTO DAS DIRETRIZES ATUAIS CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DO PLANO DIRETOR
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FIGURA 43 - Conhecimento dos entrevistados 
sobre as diretrizes atuais do Plano Diretor vigente
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FIGURA 45 - Opinião dos entrevistados acerca de 
eventual proposta de lotes com área mínima de 1.500m²
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Tendência de evolução dos cenários
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Diagnóstico

Considerando o  Simplificado realizado para a área do Diagnóstico Urbanístico Ambiental
entorno da Barragem do Benfica foi possível analisar o meio físico, biótico e socioeconômico; a 
legislação ambiental e urbanística vigente para área e as características atuais de ocupação e uso 
do solo na região. Desse modo, considerando o estudo, nesse item, traça-se uma tendência de 
evolução dos cenários na área. 

Potencialidades

As potencialidades observadas, como: , a beleza da paisagem a vocação turística e de lazer
local e a conservação da fauna e dos fragmentos de vegetação nativa existentes, caracterizados 
pela fitofisionomia do cerrado e da Mata Atlântica, devem ser respeitadas no processo de 
crescimento e ocupação da área. 

Além disso sugere-se a , na criação de equipamentos públicos comunitários de lazer na área
qual irão permitir a população acesso ao espelho d’água, como por exemplo a implantação de 
parques lineares com a funcionalidade de conservar habitats e a vegetação nativa em APP e 
viabilizar o turismo ecológico na área.

Conservação

Outra diretriz a ser analisada, considerando as potencialidades da região, é a criação da 
Área de Proteção Ambiental - APA das Barragens do Benfica e Angu Seco, com o objetivo de 
disciplinar o processo de ocupação das terras, promover a conservação e proteção da flora 
nativa, da fauna e dos corpos d’água, de modo a promover a recarga hídrica na área e assegurar 
o bem-estar da população.

Já as , com a implantação de infraestrutura fragilidades verificadas deverão ser minimizadas
adequada com as características locais, devendo ser priorizado o sistema de saneamento básico 
na região, abastecimento público de água, esgotamento sanitário, com disposição adequada 
dos efluentes líquidos e dos resíduos sólidos, sendo considerada também a implantação de um 
sistema de drenagem urbana. 

Ocupação

As ocupações na área deverão ser realizadas considerando parâmetros que permitirão uma 
alta taxa de permeabilidade caixas de  na região. Além disso, sugere-se que sejam instaladas 
infiltração para captação das águas das chuvas e direcionamento das mesmas para o lençol 
freático. Tal medida, caso seja implantada, assegura a recarga hídrica, diminui o escoamento 
superficial e o carreamento de sedimentos para os corpos d’água, evitando a sobrecarga do 
sistema de drenagem urbana.

Outra diretriz a ser observada é a disposição das áreas verdes na implantação de novos 
condomínios e loteamentos, de forma que as mesmas sejam interligadas, permitindo a 

conectividade de fragmentos de vegetação nativa. 
As intervenções na área deverão ser fundamentadas por processo de licenciamento 

urbanístico e ambiental, e se necessária a supressão de vegetação nativa, esta deverá ser 
fundamentada em processo administrativo próprio no órgão ambiental estadual competente, 
considerando as diretrizes estabelecidas pelo regime jurídico do bioma da Mata Atlântica (Lei 
federal nº 11.428/2006). 

 , os parâmetros de De acordo com o Estatuto das Cidades parcelamento, uso e ocupação do 
solo, devem promover a diversidade de usos e contribuir para a geração  ser definidos de modo a 
de emprego e renda, com normas que regulem o uso da propriedade urbana em prol do bem 
coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 
Portanto, o crescimento ocupacional na área deverá atender ao artigo 42-B do Estatuto da 
Cidade, que possibilita a existência de lotes de tamanhos variados, garantindo a fruição dos bens 
pelos diferentes segmentos sociais, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da 
oferta dos lotes e das unidades habitacionais. 
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Considerações finais
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A partir do diagnóstico desenvolvido, apresentam-se a seguir as seguintes considerações 
finais.

Ÿ  A área atualmente apresenta-se com baixa densidade populacional, se analisada como 
um todo, com tipologias de uso residenciais, chácaras, sítios e fazendas, além do uso 
industrial que se faz presente na extremidade da área avaliada no presente diagnóstico;

Ÿ Os empreendimentos residenciais existentes, majoritariamente, foram edificados em 
formato condominial (condomínios fechados de casas de médio a alto padrão de 
acabamento), com lotes a partir de 1.000m², formando núcleos mais adensados que se 
concentram na porção oeste da represa. 

Ÿ Observa-se por meio dos diagnósticos desenvolvidos para os meios físico, biótico e 
antrópico, mesmo que de forma simplificada, por não envolver amplos levantamentos de 
dados primários, que a região em questão possui vocação turística e de lazer. Apesar da 
vocação turística e de lazer verificada no diagnóstico, inclusive, aferida em pesquisa de 
percepção realizada, a região em estudo não possui infraestrutura pública de lazer ou 
áreas de fruição pública da paisagem da lagoa;

Ÿ A porção norte da represa possui ocupação predominantemente de chácaras, com alto 
índice de permeabilidade, permitindo uma conexão interessante do ponto de vista 
ambiental com fragmentos maiores de vegetação florestal semidecidual ajdacentes, 
situados na porção leste da represa;

Ÿ A porção oeste da represa apresenta-se mais antropizada e adensada. Tendo em vista a 
presença de sistema viário que dá acesso aos empreendimentos a partir da MG-431, 
observa-se uma menor conectividade entre as manchas de vegetação nativa existente na 
área em estudo e entorno, com ambientes naturais muito mais fragmentados, se 
comparada tal situação com a porção oeste da represa;

Ÿ A porção leste da área em estudo apresenta vegetação nativa que dá suporte para a 
fauna local, mantendo importantes funções ecológicas que favorecem a regeneração 
natural e a manutenção da vida silvestre. Apesar da fragmentação, considera-se que tais 
áreas apresentam conectividade funcional para ligação entre dos trechos de vegetação 
nativa;

Ÿ A porção sul da área caracteriza-se pelo encontro do rio São João com a represa e 
apresenta imóveis rurais, com o predomínio de áreas de pastagens e áreas agricultáveis 
com o plantio de cana-de-açúcar e capim. Essas áreas de atividades agrossilvipastoris são 
intercaladas por fragmentos de vegetação nativa.

Ÿ Por se tratar de uma área transicional, a região é considerada um ecótono enquadrado na 
Lei da Mata Atlântica, por estar neste domínio fitogeográfico e por constar na legislação 
aplicável que áreas sob tensão ecológica devem ser assim consideradas. Assim, deverão 
ser seguidas as diretrizes dessa legislação, no que se refere às eventuais autorizações de 
intervenção ambiental na área;

Ÿ Em toda a extensão da área estudada, inclusive nas porções leste da barragem, notam-se 
áreas degradadas, passíveis de recomposição de vegetação nativa, inclusive, em Áreas 
de Preservação Permanente – APP. Observam-se sinais evidentes de assoreamento em toda 
a extensão da represa e consequentemente, no rio São João, a jusante da represa.

Recomendações

A partir dos dados levantados e analisados, fazem-se a seguir as seguintes recomendações 
técnicas:

 1.  Criação da APA da Barragem do Benfica com o objetivo de disciplinar o processo de 
ocupação das terras e promover a proteção dos recursos abióticos e bióticos dentro de seus 
limites, de modo a assegurar o bem-estar da população, resguardando e incrementando as 
condições ecológicas locais a fim de manter as paisagens e atributos culturais relevantes;

 2.  Criação e aperfeiçoamento de mecanismos municipais para controle dos impactos 
ambientais na região, seja por meio do licenciamento ambiental ou outros instrumentos, que  
considerem:

 a. Garantia do tratamento e disposição final dos efluentes líquidos;
 b. Controle do escoamento superficial na fonte e lançamentos adequados de drenagem 
pluvial;
 c. Gerenciamento de resíduos sólidos de construção civil e resíduos comuns;
 d. Outorga para uso de recursos hídricos;
 e. Recuperação de áreas degradadas e de Áreas de Preservação Permanente (APP);
 f. Manutenção de corredores ecológicos;
 g. Medidas mitigadoras e compensatórias associadas aos impactos na fauna, flora, meios 
físico, socioeconômico e cultural.

3.  Definição de subcategorias do zoneamento de interesse turístico proposto, com 
determinação de modelos de assentamento e categorias de usos distintos, viabilizando a 
diversidade de usos;

4.  Definição de parâmetros urbanísticos (frente de lote, permeabilidade, afastamentos frontal, 
lateral e de fundos, taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento) para diferentes 
modelos de assentamento, inclusive, no que se refere à área mínima de lotes, favorecendo a 
diversidade de usos, conforme reza o Estatuto da Cidade (Lei Federal);

URBANIZAÇÃO DA BARRAGEM BENFICA ITAÚNA MG

Novembro  Revisão 002019 -  



URBANIZAÇÃO DA BARRAGEM BENFICA ITAÚNA MG

Novembro  Revisão 002019 -  

5.  Garantia que as intervenções ambientais somente serão autorizadas pelo órgão ambiental 
competente, devendo ser realizada compensação ambiental prioritariamente dentre do 
próprio imóvel e vedação da supressão de vegetação em estágio avançado de regeneração 
do Bioma Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação;

6.  Garantia de exigência do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD para os 
novos loteamentos que possuam áreas degradadas;

7.  Garantia de exigência do Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF para os novos 
loteamentos que possuam em sua área APPs a serem recuperadas;

8.  A possibilidade de supressão em áreas com vegetação secundária, em estágio médio de 
regeneração, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do Município e demais normas 
aplicáveis, e dependerão de prévia autorização do órgão ambiental estadual competente;

9.  Garantia que a supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração 
fique condicionada à manutenção de vegetação em estágio médio de regeneração em no 
mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área total coberta por esta vegetação. 
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 DIRETRIZES SUGERIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Introdução
O Rio São João e as Barragens do Benfica e Angu 

Seco (Dr. Augusto Gonçalves) são patrimônio da Cidade 
de Itaúna.

O Rio São João nasce no município de Campo dos 
Gentios, percorre 11 municípios mineiros, sendo um deles 
Itaúna, e deságua no rio Pará. 

À montante da área em estudo, esse curso d’água 
atravessa a MG-431, próximo a cachoeira dos Chaves, e 
deságua na represa do Benfica, originada através de um 
barramento realizado no rio São João na década de 
1950. 

O espelho d’água dessa represa compreende uma 
área aproximada de 3,3km². À jusante da Barragem do 
Benfica o rio São João percorre em seu leito natural até, 
novamente, ser represado na Barragem Angu Seco, 
criada visando a regularização de vazão e até hoje 
utilizada para abastecimento público de água da cidade 
de Itaúna. Após o barramento esse curso d’água, 
novamente em leito natural, percorre paralelamente a 
rodovia MG-431, dirigindo a parte central da cidade.

Acessibilidade e Fluxo à região
Como sugestão para melhorar o acesso dos 

moradores da região e para possibilitar melhor 
ocupação e o turismo na área, propomos a criação de 
“portais de acesso” que possam dar direcionamento, 
distribuição, controle, segurança, identidade e fluidez ao 
trânsito na área do entorno da Barragem do Benfica. Por 
isso definiu-se especialmente junto à Rodovia MG-431, 
cinco pontos de penetração à região em análise, com o 
objetivo de viabilizar rótulas (trevos) de retorno e acesso 
aos diversos setores da área. Sendo eles:

Ÿ Portal 1 - Pedreira
Ÿ Portal 2 - Taboão
Ÿ Portal 3 - Comporta
Ÿ Portal 4 - Sol
Ÿ Portal 5 -  Cachoeira
Ÿ

É importante propor também a via marginal, que 
que possa ter velocidade reduzida com característica de 
fluxo local, entre alguns portais com o objetivo de ligar 
acessos as diversas áreas, junto à MG, evitando riscos de 
acidentes na mesma.

Além disso, o sistema viário na área deverá ser feito 
prioritariamente de calçamento de bloquetes ou 
poliédrico, tendo em vista que estes materiais favorecem 
a infiltração das águas, além de proporcionar a redução 
da velocidade dos carros e da velocidade do 
escoamento superficial.

PORTAL 1

PORTAL 2

PORTAL 3

PORTAL 4

PORTAL 5

PORTAL 1

PORTAL 2

PORTAL 3

PORTAL 4

PORTAL 5
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Barragem Benfica

Área em análise

Área de 
amortecimento 

 DIRETRIZES SUGERIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Proteção
Para proteger e desenvolver sustentavelmente esse 

patrimônio municipal, sugere-se a criação da APA das 
Barragens do Benfica e Angu Seco que visa disciplinar o 
processo de ocupação das terras e promover a proteção 
dos recursos abióticos e bióticos dentro de seus limites, de 
modo a assegurar o bem-estar da população, 
resguardando e incrementando as condições ecológicas 
locais a fim de manter as paisagens e atributos culturais 
relevantes. 

Segundo a Lei Federal n°9985/2000, a Área de 
Proteção Ambiental tem como objetivos “proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 
recursos naturais”. Desse modo, a criação da APA das 
Barragens do Benfica e Angu Seco é proposta visando a 
recarga hídrica na região, a proteção da flora nativa, da 
fauna e dos corpos d’água.

Como sugestão dos limites da APA foi realizada a 
delimitação da área de drenagem da Barragem do 
Benfica e da Barragem Angu Seco, considerando as cotas 
dos topos de morros existentes próximos as barragens. A 
área proposta abrange uma extensão aproximada de 
4.754 hectares.  

Deverão ser propostas diretrizes para a APA que 
visem a recuperação das Áreas de Preservação 
Permanente, principalmente das APPs de nascentes, 
através da recomposição de vegetação nativa; a 
proteção dos corpos hídricos; a adoção de medidas que 
possibilitem a recarga hídrica na região e a preservação 
da flora nativa e da fauna silvestre. 
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 DIRETRIZES SUGERIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Orla
Para as margens da represa sugere-se a definição de uma área com projeto paisagístico específico 

denominada orla, que irá além de permitir a conservação, recuperação e proteção da vegetação nativa 
e do espelho d’água, visará o acesso das pessoas, possibilitando o uso múltiplo dessa região e das águas 
da represa. 

Este espaço deverá ser limitado por uma faixa de área perimetral ao espelho d'agua nas margens da 
represa, a partir da cota máxima em época de cheia numa extensão de largura com 30 m. 

Paisagismo
Nessa orla sugere-se a implantação de módulos paisagísticos, a partir de uma análise prévia de 

espécies nativas do bioma da Mata Atlântica e do Cerrado, seguindo as premissas de paisagismo 
funcional ecológico, sendo realizada em conformidade com a legislação ambiental vigente.  

MÓDULOS PAISAGÍSTICOS

VEREDAS

FLORESTA	DE	GALERIA

PRAIAS

PAISAGISMO	GERAL

POMAR	DA	BIODIVERSIDADE

FLEXUOSA

BOSQUE DE PEQUIS

BURITI PEQUI

MATA

IPÊ-AMARELO

COPAÍBA

GUEROBA

GUEROBA GUEROBA

BURITI

JATOBÁ DO CERRADO

INGÁ

BURITI

LANTANA

CAGAITA

GRUPO MACAÚBAS

ARATICUM INGÁ

CAPINS DO CERRADO

PITANGA CAJUZINHO

GRUPO VOQUISIA

JERIVÁ JATOBÁ DO CERRADO

ABACAXI DO CERRADO

BARU
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 DIRETRIZES SUGERIDAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Setores
Com intuito de controlar a ocupação de forma 

planejada, em conformidade com a legislação 
ambiental e urbanística vigente, sugere-se a divisão da 
área do entorno da Barragem do Benfica, em setores 
com características distintas, em relação a topografia, as 
paisagens naturais e a ocupação do solo.

Essa área foi mapeada em 6 setores distribuídos em 
17 micro áreas . Os setores, ainda com algumas 
semelhanças, devem ser tratados diferentemente em 
função se seus vários aspectos. Sendo eles: 

Ÿ Setor A -  Anexo - micro região 1
Ÿ Setor B -  Baia - micro região 4/ 6/ 8/ 10/ 12/ 14/ 16 
Ÿ Setor C - Centrais - micro região 3/ 13/ 15
Ÿ Setor D - Divisores - micro região 2/ 9
Ÿ Setor E - Estreitos - micro região 5/ 7/ 11
Ÿ  Setor F - Final - micro região 17

Para esses setores, como sugestões, devem ser 
considerados:

A)  Criação de diretrizes de preservação de nascentes 
nas áreas do entorno das barragens bem como 
reconstrução e preservação ambiental e usos 
sustentáveis.
B) Elaboração de estudo de sistema de drenagem para 
a área, com a possibilidade de implantação das caixas 
de infiltração nos lotes.
C) Elaboração de estudo com a previsão e a forma a 
ser utilizada para abastecimento de água para a 
população e a alternativa para tratamento dos 
efluentes sanitários.
D) Elaboração de estudo de tráfego considerando a 
situação atual e prognóstica em função da ocupação 
máxima.
E) Implantação de instrumentos municipais de 
regulamentação dos empreendimentos industriais, 
comerciais, rurais e residenciais através de 
licenciamento urbanístico/ambiental.
F) Regulamentação dos parâmetros urbanísticos para os 
vários setores e suas micro regiões diagnosticados e 
indicados nesse trabalho, com definição de uso, 
coeficiente, taxa de ocupação, número de pavimentos, 
taxa de permeabilidade etc.
G) Incentivo, na criação dos empreendimentos, de 
áreas destinadas à ELUP. Espaço livre de uso público 
como: parques, trilhas diversas (pedestre e bicicletas).
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A - SETOR ANEXO (1)

       Compreende toda a região mais baixa à jusante 
da comporta da Barragem Angu Seco. É composto 
pela área caracterizada por topografia de planície 
de inundação (vale) e com a área adjacente, 
caracterizada por um morro. 

Sugestões de diretrizes: 

A – Preservar a área do mirante (topo de morro); 

B -  Quando possível, admitir a ocupação da encosta 
(quando estas não forem APP) preservando a visada 
de todos, em conformidade com a legislação 
vigente;   

C – Quando possível, permitir a verticalização nos 
topos de morro (quando este não for APP), em 
conformidade com a legislação vigente;   

D – Preservar e recuperar a APP do rio São João; 

E – Preservar e recuperar a represa Angu Seco, 
visando a proteção do corpo hídrico e incentivando 
a criação de um Parque linear no entorno do Rio São 
João, com seu vale e várzea, desde a comporta da 
Barragem do Angu Seco até a transposição MG-431. 
(Parque ecológico).

F – Posteriormente a pedreira possibilidade de 
ocupação mais horizontal. 

G – Entre o limite da APP e a rodovia MG, no seu 
trecho mais estreito cogita-se a possibilidade de 
instalação de equipamentos diversos (como 
comércios, serviços, etc)



URBANIZAÇÃO DA BARRAGEM BENFICA ITAÚNA MG

B - SETOR BAIA (4, 6, 8, 10, 12, 14 E 16)

     Compreende as baias que tem características 
distintas da grande área do espelho, criando 
espaços mais mais recolhidos com aspectos mais 
intimistas, na qual a distância entre margens é bem 
menor. 

São áreas formadas em função da topografia e 
também pelo encontro dos cursos d’água com a 
represa. Áreas que naturalmente tendem a ser mais 
vegetadas e às vezes mais inclinadas.

Sugestões de diretrizes:

A) Recuperar e preservar as APPs dos cursos d’água e 
das nascentes, quando houver;

B) Adotar medidas para prevenir o assoreamento dos 
corpos d’água;

C) Controlar as penetrações de barcos no lago 
(pier);

D) Qualquer ocupação deve ser adequada à 
topografia, respeitar os limites da APP e garantir 
distâncias proporcionais a dimensões da baia.

E) Possibilidade de equipamento especiais. por sua 
carcterística mais reclusa

F) Pensar mais detalhadamente especialmente em 
iníciodefinição da orla nesses espaços
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C - SETOR CENTRAIS (3,13 E 15)

      Compreende as áreas mais centrais do espelho 
d'agua e também de extensões mais significativas. 
Ainda preservaram, algumas mais, outras menos, 
massas verde s de expressão. Já caracterizadas 
como chácaras, condomínios, clubes e ainda 
algumas áreas agrossilvipastoril possui grande 
potencial de ocupação. 

Sugestões de diretrizes:

A) Controlar as massas verdes existentes buscando 
preservar ao máximo a vegetação nativa e 
recompor as áreas desmatadas; 

B )  C a r a c t e r i z á - l a s  e m  d u a s  á r e a s  c o m 
características diferentes: a área próximo ao lago e 
a área junto às estradas com objetivo de tratar de 
forma específica as suas ocupações com suas 
restrições e ainda pensar em um sistema viário que 
possibilite definir e acessar mais ordenadamente 
essas áreas; 

C) Garantir nas possíveis ocupações a visada da 
Barragens por todos, sempre que possível.
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D - SETOR DIVISORES (2 E 9) 

Compreende a Barragem Angu Seco, o leito do 
rio São João à jusante da Barragem do Benfica e o 
morro do condomínio Solar dos Lagos. Também a 
área de início do lago junto a cachoeira dos Chaves 
e a chamada "Lagoa do jacaré".

Sugestões de diretrizes:

A - Preservar a área do mirante (topo do morro) 

B -  Quando possível, admitir a ocupação da encosta 
(quando estas não forem APP) preservando a visada 
de todos, em conformidade com a legislação 
vigente;   

C - Quando possível, permitir a verticalização nos 
topos de morro (quando este não for APP), em 
conformidade com a legislação vigente;  
 
D - Preservar a APP do rio São João; 

E - Indicação de recuperação do lago da Barragem 
de Angu Seco redefinindo sua orla e avaliar a 
possibilidade de estudar o parque linear até essa 
área.

F - Estudar o desenvolvimento do trecho, hoje como 
uma várzea, na entrada do Rio São José no lago, 
pensando mesmo até em criação de ilha com algum 
equipamento público.
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 E - SETOR ESTREITOS (5, 7, E 11)

Compreende áreas proeminentes com 
extensão de terra e de topografia mais plana, 
atualmente ocupada com residências, condomínios 
e loteamentos ainda não consolidado.

Sugestão de diretrizes:

A) Controlar o adensamento com objetivo de 
preservar hiatos verdes entre as unidades com 
vegetação adequadas aos biomos de cerrado e 
transição de mata atlântica.

B) Cuidar da transição dessas áreas especialmente 
junto à MG 431 para evitar muros cegos de grandes 
extensões.
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 E - SETOR FINAL(17)

Compreende as areas vizinhas  a comporta, 
vertedouro de barragem até o acesso a indústria 
Água Viva, repleta de chácara e condomínios. Ter a 
possibilidade de experimentar por mais tempo, a 
área de cheia da represa. Misturar 2 características 
das áreas estreitas (extensão de terra) e da área da 
Baia (só que mais arejada)

 Sugestão de Diretrizes:

A) Valorizar o paisagismo para garantir a identidade 
da vegetação original da região

B) Possibilitar alguma verticalização nos trechos mais 
afastados da represa

C) Possibilitar abrigar também equipamentos 
especiais tipo restaurante, hotel, clube etc...
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ESPÉCIE NOME POPULAR STATUS DE AMEAÇA

MG BR

Ameiva ameiva lagarto verde NL NL

Aplastodiscus arildae perereca-verde NL NL

Atractus pantostictus cobrinha - -

Bokermannohyla circumdata perereca-das-árvores NL NL

Bothrops jararaca jararaca NL NL

Crotalus durissus cascavel NL NL

Dendropsophus parviceps perereca - -

Dendropsophus elegans perereca-de-moldura NL NL

Dendropsophus minutus pererequinha-do-brejo NL NL

Elachistocleis cesarii rã-apito NL NL

Erythrolamprus reginae jabutibóia NL NL

Haddadus binotatus rã-da-mata NL NL

Hyalinobatrachium uranoscopum perereca-de-vidro

Hylodes uai rã-do-dia NL NL

Hypsiboas albopunctatus perereca-cabrita NL NL

Hypsiboas faber sapo-ferreiro NL NL

Hypsiboas polytaenius perereca-de-pijama NL NL

Imantodes cenchoa cobra-dormideira NL NL

Ischnocnema gr. guentheri rã-do-foliço - -

Ischnocnema guentheri rã-do-foliço NL NL

Ischnocnema sp. rã-do-foliço - -

Leptodactylus furnarius rã-assobiadora NL NL

Leptodactylus fuscus rã-assobiadora NL NL

Leptodactylus labyrinthicus rã-pimenta NL NL

Leptodactylus latrans rã-manteiga NL NL

Leptodactylus mystaceus rã NL NL

Leptodactylus mystacinus rã-marron NL NL

Odontophrynus cultripes sapo-cururu NL NL

Oxyrophus rhombifer coral-falsa - -

Phyllomedusa burmeisteri perereca-verde NL NL

Physalaemus cuvieri rã-cachorra NL NL

Physalaemus fuscomaculatus rã NL NL

Polychrus acutirostris Lagarto-preguiça - -

Proceratophrys boiei sapo-de-chifres NL NL

Rhinella pombali sapo-cururu NL NL

Rhinella rubescens sapo-cururu NL NL

Rhinella schneideri sapo-boi NL NL

Salvator merianae teiú NL NL

S.luizotavioi perereca-durada - -

Scinax aff. x-signnatus perereca - -

Scinax fuscovarius perereca-de-banheiro NL NL

Sibynomorphus mikanii dormideira - -

Siphonops annulatus Cobra-cega NL NL

Thamnodynastes strigatus falsa-jararaca NL NL

Thoropa megatympanum rã-das-pedras NL NL

Tropidodryas striaticeps cobra-cipó NL NL

Tropidurus cf. itambere calango - -

Tropidurus itambere calango NL NL

Vitreorana uranoscopa perereca-de-vidro NL NL
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