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Resumo 

 

Esta dissertação apresenta possibilidades de utilização do Zoneamento 

Ecológico-Econômico de Minas Gerais enquanto instrumento auxiliar na 

operacionalização das ações e políticas voltadas para o setor agrícola de 

Minas Gerais. O Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais é um 

instrumento de gestão territorial que fornece um diagnóstico dos meios 

geofísico, biótico e socioeconômico. O objetivo deste trabalho é mostrar como 

o Zoneamento Ecológico-Econômico pode auxiliar a Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais na operacionalização de suas 

ações e políticas com vistas ao desenvolvimento da atividade agrícola no 

Estado e a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Para tanto o 

trabalho realiza um estudo de caso que trata do fomento à silvicultura de 

eucalipto no Município de João Pinheiro – MG. Para a realização do estudo de 

caso, este trabalho selecionou um conjunto de indicadores fornecidos pelo 

Zoneamento Ecológico-Econômico, anteviu alguns impactos relativos à 

silvicultura de eucalipto e relacionou indicadores e impactos de modo a prever 

as conseqüências do fomento da atividade no município em questão. Os 

resultados indicam que, apesar de abrigar a maior área plantada de eucalipto 

em Minas Gerais, ainda há margens sustentáveis para a expansão da cultura 

em João Pinheiro. A realização do estudo de caso mostrou que, apesar do 

Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais contribuir de forma 

significativa no auxílio às políticas voltadas para o setor agrícola, ele ainda 

carece de aperfeiçoamentos e de um maior grau de detalhamento. Mostrou 

também que o Zoneamento Ecológico-Econômico deve ser utilizado em caráter 

indicativo e ser conjugado a outros instrumentos que auxiliem na gestão 

territorial.  

 

Palavras Chave: Zoneamento Ecológico-Econômico. Desenvolvimento 

Sustentável. Desenvolvimento Rural Sustentável. Planejamento Agrícola. 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. 

Agronegócio. 
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Abstract 

 

This dissertation presents possibilities of using the Ecological-Economic Zoning 

of Minas Gerais as an auxiliary tool in the operationalization of the actions and 

policies towards the agricultural sector in Minas Gerais. The Ecological-

Economic Zoning of Minas Gerais is a tool for territorial management that 

provides a diagnostic of geophysical, biotic and socioeconomic status of the 

State. The objective of this dissertation is to show how the Ecological-Economic 

Zoning can help the Agriculture, Livestock and Food Supply Department of 

Minas Gerais in the operationalization of its actions and policies for the 

development of agricultural activity in the state and the promotion of sustainable 

rural development. For both the dissertation performed a study dealing with the 

encouragement of forestry of eucalyptus in the municipality of João Pinheiro - 

MG. To do it, this study selected a set of indicators provided by the Ecological-

Economic Zoning, anticipated some impacts resulting from the cultivation of 

eucalyptus and related indicators and impacts in order to predict the 

consequences of promoting activity in the municipality concerned. The results 

indicate that, in despite of the largest planted area of eucalyptus in Minas 

Gerais is in João Pinheiro, there are still margins for the sustainable 

development of this culture in this municipality.  Finally, this study shows that in 

despite of the Ecological-Economic Zoning of Minas Gerais contribute 

significantly to help the development of policies for the agricultural sector, it still 

needs improvements and a greater degree of detail. Also shows that the 

Ecological-Economic Zoning should be use as an indicative tool and should be 

combined with other tools in the territorial management.  

 

Keywords: Ecological-Economic Zoning. Sustainable Development. 

Sustainable Rural Development. Agricultural Planning. Agriculture, Livestock 

and Food Supply Department of Minas Gerais. Agribusiness. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se insere no contexto da promoção de um 

desenvolvimento econômico sustentável e trata da promoção de políticas 

públicas para o ramo do agronegócio no estado de Minas Gerais. Para tanto 

toma por base o Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais (ZEE-

MG), um valioso instrumento de planejamento. 

Por meio deste trabalho pretende-se responder como o Zoneamento 

Ecológico-Econômico de Minas Gerais pode ser útil ao planejamento e à 

operacionalização das políticas agrícolas empreendidas pelo Governo do 

Estado de Minas Gerais no âmbito de sua Secretaria de Estado de Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (SEAPA) e suas vinculadas. O objetivo deste  

trabalho passa por se criar uma espécie de roteiro, capaz de orientar à SEAPA 

na utilização do ZEE-MG. 

A relevância da presente discussão se insere na busca pelo crescimento 

econômico e desenvolvimento social com sustentabilidade ambiental. A 

importância econômica da atividade agrícola para o Estado de Minas Gerais, a 

sua capacidade na geração de riqueza e os recorrentes riscos que alguns 

modelos de agricultura fornecem ao meio ambiente corroboram a necessidade 

do Governo do Estado exercer sua regulação com vistas à promoção do 

desenvolvimento sustentável. Ademais, combinar crescimento econômico com 

a redução das desigualdades sociais e sustentabilidade ambiental é desafio 

expresso do Governo de Minas Gerais, por meio do Plano Mineiro de 

Desenvolvimento Integrado (2007-2023). 

O trabalho é composto por mais dez seções, além desta introdução. 

Nessas seções serão desenvolvidos os conceitos de desenvolvimento 

sustentável, desenvolvimento rural sustentável e indicadores de 

sustentabilidade. Será apresentado o histórico do Zoneamento Ecológico-

Econômico no Brasil e o Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais. 

Serão descritos os instrumentos de planejamento governamental utilizados 

pelo Governo do Estado de Minas Gerais e importantes números que revelam 

a pujança da atividade agrícola estadual, em especial a silvicultura que será 

também objeto de um Estudo de Caso. Finalmente, após uma breve descrição 

metodológica, serão apresentados os resultados de estudo de caso realizado 
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no Município de João Pinheiro-MG. Em seguida, considerações finais e 

referências bibliográficas. 

Espera-se, com a realização deste trabalho, que os gestores da SEAPA-

MG possam desenvolver maior aptidão com a ferramenta de ZEE-MG e que tal 

ferramenta contribua no auxílio às políticas empreendidas pela Secretaria. 

Espera-se também que a partir deste trabalho possam ser identificadas as 

fragilidades em relação ao ZEE-MG de modo a se contribuir para o 

aperfeiçoamento do referido instrumento. 

 

2 O PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

O objetivo desta seção é discorrer sobre a origem e a evolução do 

conceito de desenvolvimento sustentável (seção 2.1). A apresentação é feita 

através de um resgate dos encontros, conferências e documentos que 

manifestaram a preocupação do homem com o futuro do planeta e revelaram a 

necessidade de buscar um novo modelo de desenvolvimento. A seção se 

presta também a apresentar o conceito de Desenvolvimento Rural Sustentável 

à luz da Agroecologia (seção 2.2). Compreender bem o significado desses 

conceitos em discussão contribuirá na análise das finalidades e possibilidades 

da utilização do ZEE-MG no âmbito das políticas voltadas para o ramo agrícola 

mineiro.  

 

2.1 O Paradigma de Desenvolvimento Sustentável – Origem  e Evolução 

 

Conforme observa Bellen (2005), danos esporádicos e localizados ao 

meio ambiente são proporcionalmente menores do que os que vêm sendo 

causados cumulativamente ao longo dos anos. Mas, de qualquer maneira, 

conforme colocado pelo mesmo Bellen (2005), foram justamente os graves 

acidentes ambientais ocorridos durante a segunda metade do século XX que 

despertaram a preocupação geral para os rumos da sociedade e gerou 

crescentes dúvidas com relação ao futuro do meio ambiente. Essas dúvidas, 

relacionadas ao futuro do planeta e à tomada de consciência sobre os 

problemas ambientais, acenderam o estopim das discussões relacionadas à 
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promoção de um desenvolvimento com sustentabilidade. Discussões estas que 

desde meados do século passado até o momento presente evoluíram bastante. 

O trabalho que acendeu a discussão acerca do futuro do planeta foi 

aquele produzido por meio do Clube de Roma. O Clube de Roma congregava 

um conjunto de cientistas políticos, empresários e pesquisadores preocupados 

com questões globais de desenvolvimento e crescimento econômico. O grupo 

veio à tona em 1972 por meio da publicação do relatório The limits to growth 

que se tornou mundialmente conhecido. O documento de conteúdo alarmante 

previa o absoluto esgotamento do modelo de produção capitalista caso as 

tendências de crescimento da população fossem mantidas. Bruseke 2005 

resume em dois tópicos a mensagem transmitida pelo relatório:  

1. Se as atuais tendências de crescimento da população mundial 
industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição de 
recursos naturais continuarem imutáveis, os limites de crescimento 
neste planeta serão alcançados algum dia dentro dos próximos cem 
anos. O resultado mais provável será um declínio súbito e 
incontrolável, tanto da população quanto da capacidade industrial. 
2. É possível modificar estas tendências de crescimento e formar uma 
condição de estabilidade ecológica e econômica que se possa manter 
até um futuro remoto. O estado de equilíbrio global poderá ser 
planejado de tal modo que as necessidades materiais básicas de 
cada pessoa na Terra sejam satisfeitas, e que cada pessoa tenha 
igual oportunidade de realizar seu potencial humano individual. 
(Bruseke, 2005, pag. 29) 
 

Em 1973, um ano após a publicação do relatório The limits to growth, 

surgiu pela primeira vez o termo ecodesenvolvimento. O conceito de 

ecodesenvolvimento inicialmente se referiu a algumas regiões de países 

subdesenvolvidos e ´´representou um grande avanço na percepção do 

problema ambiental na medida em que se começa a verificar a 

interdependência entre desenvolvimento (ou seu modelo dominante)  e meio 

ambiente`` (Bellen, 2005, pag. 22). O conceito de ecodesenvolvimento foi 

articulado sobretudo por Ignacy Sachs (1972) que, ao concebê-lo, integrou 

basicamente seis aspectos: (i) a satisfação das necessidades básicas; (ii) a 

solidariedade com as gerações futuras; (iii) a participação da população 

envolvida; (iv) a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente em 

geral; (v) a elaboração de um sistema social garantindo emprego, segurança 

social e respeito a outras culturas; e (vi) programas de educação. 

A contribuição posterior a Sachs, na discussão sobre desenvolvimento e 

meio ambiente, ocorreu em 1974, através da Declaração de Cocoyok. A 
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Declaração de Cocoyok foi o resultado de uma reunião da Conferência das 

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e do Programa de Meio 

Ambiente das Nações Unidas. O documento atribui a explosão populacional à 

pobreza de alguns países, coloca a destruição ambiental como conseqüência 

da pobreza e coloca parcela da culpa sobre os problemas globais nos ombros 

dos países desenvolvidos, uma vez que esses apresentam elevado nível de 

consumo. 

Um ano após a Declaração de Cocoyok, em 1975, um novo relatório 

publicado com a colaboração de 48 países juntamente com o Programa de 

Meio Ambiente das Nações Unidas e outras 13 organizações da ONU, veio 

contribuir para a discussão em torno do desenvolvimento e do meio ambiente. 

Conhecido como Relatório Dag-Hammarskjöld, este documento aprofundou os 

pontos já postos na Declaração de Cocoyok e se concentrou na questão do 

abuso de poder por parte de alguns países e na relação destes com a 

degradação ambiental. 

A evolução da discussão e o amadurecimento das idéias em torno da 

temática do desenvolvimento e do meio ambiente, apresentadas desde o Clube 

de Roma, culminaram, em 1980, na utilização pela primeira vez do termo 

desenvolvimento sustentável. Para Bellen (2005), a definição do conceito de 

desenvolvimento sustentável ´´provém de um relativamente longo processo 

histórico de reavaliação crítica da relação existente entre sociedade civil e meio 

natural`` (Bellen, 2005, pag. 23). 

Apesar da primeira utilização do termo desenvolvimento sustentável ter 

ocorrido em 1980, o termo só se consagrou em 1987, através do Relatório 

Brundtland. O Relatório Brundtland é resultado do trabalho da Comissão 

Mundial (da ONU) sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (UNCED). Os 

presidentes desta comissão eram Gro. Harlem Brundtland e Mansour Khalid, e 

deram nome ao relatório final, que foi traduzido para o português com o nome 

de Nosso Futuro Comum. De acordo com o Relatório Brundtland: 

Desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no 
qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a 
orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional 
se harmonizam e reforça o potencial presente e futuro, a fim de 
atender às necessidades e aspirações futuras (...) é aquele que 
atende às necessidades do presente sem comprometer a 
possibilidade das gerações futuras atenderem as suas próprias 
necessidades. (Nosso Futuro Comum, 1988, pag. 46) 
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O Relatório Brundtland ´´parte de uma visão complexa das causas dos 

problemas sócio-econômicos e ecológicos da sociedade global`` (Brüseke, 

1995, pag. 30). Ou seja, o conceito de desenvolvimento sustentável, tal qual 

apresentado, traduz uma nova visão sobre um velho desafio. A velha temática 

do desenvolvimento, por muito tempo restrita ao progresso econômico, passa a 

extrapolar o campo da economia e incorpora uma visão transversal. 

Transversal porque passa a considerar também a dimensão social, ambiental e 

institucional. Em comparação com as discussões anteriores – já descritas – 

conforme observa Brüseke 1995, o relatório da Comissão Brundtland apresenta 

um elevado grau de realismo. Isso porque ele não se revela tão alarmista e 

radical como seus precursores e não propaga a despedida do crescimento 

econômico. 

E, finalmente, no âmbito das grandes discussões em torno do futuro do 

planeta, uma nova Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente foi realizada no 

Rio de Janeiro, em 1992. O encontro representou a entrada definitiva da 

´´interligação entre desenvolvimento sócio-econômico e transformações do 

meio ambiente no discurso oficial dos principais países do mundo``(Bellen, 

2005, pag. 22). O principal produto da conferência foi o documento intitulado 

Agenda 21. A Agenda 21 estabeleceu a importância de cada país se 

comprometer a refletir, global e localmente, a forma pela qual governos, 

empresas, organizações não-governamentais e todos os setores da sociedade 

poderiam cooperar no estudo de soluções para os problemas sócio-ambientais. 

Assim, por meio da Rio 92 e ao longo das conferências precursoras a ela, ´´a 

percepção da relação entre problemas do meio ambiente e o processo de 

desenvolvimento se legitima pelo conceito de desenvolvimento 

sustentável``(Guimarães, 1997). 

 

2.2 Da Agroecologia ao Desenvolvimento Rural Sustentável 

 

É certo que o modelo convencional de agricultura traz consigo sérios 

problemas de ordem ambiental, social e econômica. O manejo indadequado de 

recursos naturais geradores de grandes impactos ambientais; a incapacidade - 

mesmo diante de uma enorme capacidade de produção - de resolver o 

problema de alimentação existente; e a necessidade constante de intervenções 
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governamentais para a manutenção de preços adequados aos consumidores e 

rendas lucrativas aos produtores resumem, em linhas gerais, esse conjunto de 

problemas. Diante deste contexto, é natural a emergência de discussões 

relacionadas a modelos desenvolvimento rural que sejam sustentáveis, nas 

perspectivas ambiental, social e econômica. E é justamente nesse contexto 

que emerge o conceito de Agroecologia.  

De acordo com CAPORAL e COSTABEBER (2002) têm sido recorrentes 

as referências ao termo Agroecologia. Tais referências geralmente remetem a 

uma agricultura menos agressiva ao meio ambiente, de maior inclusão social e 

que proporciona melhores condições econômicas aos produtores. Além disso, 

CAPORAL e COSTABEBER (2000) colocam que o termo Agroecologia tem 

sido vinculado à oferta de produtos "limpos", ecológicos e isentos de resíduos 

químicos. Se por um lado o emprego que tem sido dado ao termo Agroecologia 

é positivo, já que tem despertado a expectativa de uma nova agricultura, mais 

benéfica aos homens e ao meio ambiente, por outro lado os autores entendem 

que a utilização do termo em muitas das vezes tem sido equivocada. 

CAPORAL e COSTABEBER (2000) postulam que: 

Se mostra cada vez mais evidente uma profunda confusão no uso do 
termo Agroecologia, gerando interpretações conceituais que, em 
muitos casos, prejudicam o entendimento da Agroecologia como 
ciência que estabelece as bases para a construção de estilos de 
agricultura sustentável e de estratégias de desenvolvimento rural 
sustentável. Não raro, tem-se confundido a Agroecologia com um 
modelo de agricultura, com a adoção de determinadas práticas ou 
tecnologias agrícolas e até com a oferta de produtos "limpos" ou 
ecológicos, em oposição a aqueles característicos da Revolução 
Verde. Exemplificando, é cada vez mais comum ouvirmos frases 
equivocadas do tipo: "existe mercado para a Agroecologia"; "a 
Agroecologia produz tanto quanto a agricultura convencional"; "a 
Agroecologia é menos rentável que a agricultura convencional"; "a 
Agroecologia é um novo modelo tecnológico". Em algumas situações, 
chega-se a ouvir que, "agora, a Agroecologia é uma política pública". 
Apesar da provável boa intenção do seu emprego, todas essas frases 
e expressões estão equivocadas, se entendermos a Agroecologia 
como enfoque científico. Na verdade, essas interpretações 
expressam um enorme reducionismo do significado mais amplo do 
termo Agroecologia, mascarando sua potencialidade para apoiar 
processos de desenvolvimento rural sustentável. (CAPORAL e 
COSTABEBER, 2000, pag. 14). 

 

Dessa maneira, como forma de se escapar do reducionismo usual, os autores 

consideram ´´a Agroecologia como um enfoque científico destinado a apoiar a 

transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura 
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convencionais para estilos de desenvolvimento rural e de agricultura 

sustentáveis`` (CAPORAL e COSTABEBER, 2000, pag.15).  

Segundo Altieri (1994), a Agroecologia constitui um enfoque teórico e 

metodológico que pretende estudar a atividade agrária sob uma perspectiva 

ecológica. Baseia-se no conceito de agroecossistema1 como unidade de 

análise, tendo como propósito, em última instância, proporcionar as bases 

científicas  para apoiar o processo de transição do atual modelo de agricultura 

convencional para estilos de agricultura sustentável. Para tanto, se apóia em 

um caráter multidisciplinar que apresenta uma série de princípios, conceitos e 

metodologias a fim de se estudar, analisar, dirigir, desenhar e avaliar 

agroecossistemas. De acordo com CAPORAL e COSTABEBER (2002), os 

agroecossistemas são considerados unidades fundamentais para o estudo e 

planejamento das intervenções humanas em prol do desenvolvimento rural 

sustentável. Segundo esses autores, sob o ponto de vista da pesquisa 

Agroecológica, ´´os primeiros objetivos não são a maximização da produção de 

uma atividade particular, mas sim a otimização do equilíbrio do 

agroecossistema como um todo, o que significa a necessidade de uma maior 

ênfase no conhecimento, na análise e na interpretação das complexas relações 

existentes entre as pessoas, os cultivos, o solo, a água e os animais`` 

(CAPORAL e COSTABEBER, 2002, pag.14). Dessa maneira, esses autores 

reforçam a necessidade de uma aproximação com diferentes ecossistemas, de 

modo a apreender a realidade e as peculiaridades de cada um. 

Em suma, o enfoque agroecológico corresponde à aplicação de 

conceitos e princípios da ecologia, da agronomia, da sociologia, da 

antropologia, da ciência da comunicação, da economia ecológica e de tantas 

outras áreas do conhecimento, no redesenho e no manejo de 

agroecossistemas.  Tudo isso  atento às diferentes realidades locais e para que 

os agroecossistemas se mantenham sustentáveis através do tempo.  

A atividade agrícola estabelece relações de dependência tanto com o 

meio ambiente, por meio da utilização dos recursos naturais, bem como com 

recursos humanos e técnicos. Ou seja, o trabalho e a tecnologia de produção. 

Dessa maneira, decisões relativas à agricultura devem agregar 

                                                           
1
  - De acordo com Hart (1980), um agroecossistema é um ecossistema com presença de pelo 

menos uma população agrícola. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola
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necessariamente este conjunto de recursos: recursos naturais, recursos 

humanos e  recursos tecnológicos. Assim, conforme postula Fernández e 

Garcia (2001), a sustentabilidade de um agroecossistema tem dois 

componentes essenciais: o componente ambiental (recursos naturais) e o 

componente socioeconômico (recursos humanos  e tecnológicos). 

De acordo com Fernández e Garcia (2001) ´´a sustentabilidade 

ambiental se refere aos efeitos que os agroecossistemas causam sobre a base 

dos recursos (naturais) tanto na escala global como local`` (Fernández e 

Garcia, 2001, pag.18). Em termos locais, a sustentabilidade dos 

agroecossistemas está relacionada com a sua capacidade para aumentar, 

esgotar ou degradar a base dos recursos naturais localmente disponíveis. Em 

termos globais, a sustentabilidade ambiental dos agroecossistemas está 

relacionada com os efeitos desses sobre as condições de sobrevivência de 

outros agroecossistemas, ao longo do tempo.  

Uma vez que a sustentabilidade ambiental dos agroecossistemas está 

diretamente relacionada à base dos recursos naturais, considerações acerca 

do manejo de tais recursos naturais são de suma importância para entender e 

definir a sustentabilidade rural. Nesse sentido, Fernández e Garcia (2001), 

apontam para a necessidade de se reconhecer, durante o processo de 

produção agrícola, os limites ecológicos do ecossistema no qual se produz. 

Ignorar esses limites coloca em risco a existência do próprio ecossistema sobre 

o qual ocorre a produção. Assim, Fernández e Garcia (2001) estabelecem que: 

A sustentabilidade ambiental local exige que reconheçamos as 
unidades naturais que vamos manejar (...) Quer dizer, é necessário 
desenhar sistemas de produção que funcionem em harmonia, e não 
em conflito, com as leis ecológicas.(...) Se os recursos renováveis 
podem reproduzir-se continuamente, em função da intervenção 
humana e das condições ambientais e tecnológicas, os recursos não-
renováveis, na medida em que são consumidos, se convertem em 
desperdícios sem valor econômico. Assim sendo, um aproveitamento 
sustentável da base de recursos conduz, primeiro, à análise das 
condições ecológicas dos ecossistemas e, em segundo lugar, à 
análise das condições tecnológicas, econômicas e culturais dos 
sistemas sociais que permitam um aproveitamento e transformação 
da base de recursos orientados a maximizar o potencial produtivo dos 
ecossistemas e minimizar o esgotamento dos recursos não-
renováveis. (Fernández e Garcia, 2001, pag.19) 
 

 Já a sustentabilidade socioeconômica de um agroecossistema, de 

acordo com Fernández e Garcia (2001) se refere à capacidade interna dos 

agroecossistemas para resistir às pressões ou perturbações externas a que 
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são submetidos. Resistir às pressões ou perturbações significa ser capaz de 

manter a produtividade. As pressões podem ser entendidas como distorções 

regulares e contínuas, previsíveis e relativamente pequenas, como, por 

exemplo, a redução da força de trabalho disponível, deficiências no solo e 

crescimento das dívidas dos produtores. E as perturbações são distorções 

irregulares, pouco freqüentes, longas e imprevisíveis, como por exemplo, 

inundações, secas, epidemias repentinas, incêndios ou colapsos no mercado.  

 A produtividade do agroecossistema é definida por Conway (1987) como 

a produção de um determinado produto por unidade de recurso que entra numa 

área. Algumas medidas comuns de produtividade são o rendimento por hectare 

ou a produção total de comida e serviços de família ou de uma nação. 

 A sustentabilidade de um agroecossistema relaciona-se não apenas com 

conceito de produtividade, tal qual apontado acima. Outras propriedades, 

absolutamente interdependentes, devem ser consideradas. São elas a 

estabilidade, a equidade e a autonomia. A estabilidade, segundo Marten 

(1988), diz respeito às várias flutuações que pode sofrer um agroecossistema, 

como variações de preços no mercado e sua capacidade de manter sua 

produtividade no longo prazo. Segundo Ferraz (2003), a eqüidade corresponde 

à distribuição eqüitativa do recurso econômico e dos benefícios, dos custos e 

dos riscos gerados pelo manejo do sistema. A autonomia, finalmente,  segundo 

Fernández e Garcia (2001), refere-se à auto-suficiência de um 

agroecossistema em disponibilizar os fluxos necessários para a produção.  

 Em conjunto, e num processo de interação contínuo, as propriedades 

apresentadas – produtividade, estabilidade, equidade e autonomia – 

determinam a sustentabilidade dos agroecossistemas e o modelo de 

desenvolvimento rural. Assim, de acordo com Fernández e Garcia (2001), os 

agroecossistemas cumprirão ou não os objetivos sociais e econômicos 

desejados – e serão, portanto, socioeconomicamente sustentáveis – se 

guardarem a capacidade de satisfação às necessidades humanas frente às 

pressões e perturbações a que são submetidos. Estudar as propriedades dos 

agroecossistemas através de uma visão integrada, multidisciplinar e transversal 

é avançar na transição para um modelo de desenvolvimento rural sustentável. 

E é dessa maneira, por meio da multidisciplinaridade e da transversalidade na 
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análise, que o enfoque agroecológico contribui para o desenvolvimento rural 

sustentável. 

 

3 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

 A construção do Desenvolvimento Sustentável passa pela necessidade 

de se criar ferramentas capazes de mensurar e planejar a sustentabilidade. 

Diante disso, a necessidade de se criar indicadores de sustentabilidade. Esta 

seção foi elaborada com a finalidade de apontar o que é um indicador, para 

que serve um indicador e quais são as necessidades pertinentes aos 

indicadores. A seção inicialmente trata de forma genérica a temática de 

indicadores. Posteriormente passa a abordar indicadores de sustentabilidade. 

Estar atento às finalidades e peculiaridades dos indicadores contribuirá na 

interpretação e análise dos indicadores elaborados pelo Zoneamento 

Ecológico-Econômico de Minas Gerais. 

 O termo indicador tem origem no latim indicare, verbo que significa 

apontar. No português, indicador significa tudo aquilo que torna patente, revela, 

sugere e expõe. Para fins de se medir sustentabilidade Deponti (2002) afirma 

que indicador é um instrumento que permite mensurar as modificações nas 

características de um sistema.  

 Tunstall (1994) observa as principais funções dos indicadores e as 

resume. O resumo é apresentado por meio do QUA 3.1, reproduzido a seguir. 

Quadro 3.1 – Principais Funções dos Indicadores 

  Avaliação de condições e tendências. 

 Comparação entre lugares e situações. 

 Avaliação de condições e tendências em relação às metas e aos objetivos. 

 Prover informações de advertência. 

 Antecipar futuras condições e tendências. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Tunstall (1994) 

Conforme Muller et. al. (1993) e Marzall (1999), um bom indicador deve 

ainda ter validade, objetividade e consistência; ser centrado em aspectos 

práticos e claros, fácil de entender; e permitir um enfoque integrador, ou seja, 



 22 

fornecer informações condensadas sobre vários aspectos do sistema. Além 

dessas características é necessário que, durante o processo de seleção de 

indicadores, se tenha absoluta clareza dos aspectos do sistema que se deseja 

avaliar. Isso passa pela resposta a questões como, o que avaliar; como avaliar; 

por quanto tempo avaliar e por que avaliar. Quando as respostas a essas 

questões não estão claras é bem possível que os indicadores utilizados para 

determinada atividade de monitoramento não sejam capazes de sanar as 

necessidades de informações. 

No momento em que se deixa de abordar de modo genérico a temática 

de indicadores e foca-se em indicadores de desenvolvimento sustentável 

adentra-se num cenário de alta complexidade. A grande maioria dos sistemas 

de indicadores existentes e utilizados foi desenvolvida por razões específicas: 

são ambientais, são econômicos, são sociais, são institucionais, ou são de 

alguma outra espécie específica. Embora tais sistemas possuam alguma 

representatividade na aferição de sustentabilidade, a mensuração de 

sustentabilidade é algo mais complexo do que cada sistema medido 

isoladamente. Conforme aponta Bellen (2005) ´´os problemas complexos do 

desenvolvimento sustentável requerem sistemas interligados, indicadores inter-

relacionados ou a agregação de diferentes indicadores`` (Bellen, 2005, pag. 

45). Medir efetivamente a sustentabilidade exige a consideração conjunta e 

simultânea de várias dimensões. A Comissão de Desenvolvimento Sustentável 

(CDS) das Nações Unidas, quando trata da construção de indicadores de 

sustentabilidade, os organiza em quatro dimensões. São elas a ambiental, 

social, econômica e institucional. 

A dimensão ambiental dos indicadores de desenvolvimento sustentável 

diz respeito ao uso dos recursos naturais e à degradação ambiental e está 

relacionada aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, 

considerados fundamentais ao benefício das gerações futuras. Para Rutherford 

(1997), na sustentabilidade da perspectiva ambiental a principal preocupação é 

relativa aos impactos das atividades humanas sobre o meio ambiente. Bellen 

(2005) considera que sustentabilidade ecológica é ampliar a capacidade do 

planeta através da utilização do potencial encontrado nos diversos 

ecossistemas num patamar de deterioração mínimo. Nesse sentido, Sachs 

(1993) aponta que se deve reduzir a utilização de combustíveis fosseis, 
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diminuir a emissão de substâncias poluentes, adotar políticas de conservação 

de energia e de recursos, substituir recursos não renováveis por renováveis e 

aumentar a eficiência em relação aos recursos utilizados. 

A dimensão social dos indicadores de desenvolvimento sustentável 

corresponde aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, 

melhoria da qualidade de vida e promoção de justiça social. Bellen (2005) 

expõe que a preocupação maior na perspectiva social é com o bem estar 

humano, a condição humana e os meios utilizados para aumentar a qualidade 

de vida dessa condição. Para Sachs (1993) a sustentabilidade social refere-se 

a um processo de desenvolvimento que leve a um crescimento estável, com 

distribuição equitativa de renda, diminuição das atuais diferenças entre os 

diversos níveis na sociedade e melhoria das condições de vida das 

populações. 

A dimensão econômica dos indicadores de desenvolvimento sustentável 

trata da eficiência dos processos produtivos e da reprodução econômica 

sustentável a longo prazo. Segundo Daly (1994), a teoria econômica deve 

atender a três objetivos: alocação, distribuição e escala. A partir do ponto de 

vista de Daly (1994), Bellen (2005) aponta que sustentabilidade econômica é a 

alocação e distribuição de recursos naturais dentro de uma escala apropriada. 

E, por fim, a dimensão institucional diz respeito à orientação política, 

capacidade e esforço despendido por governos e pela sociedade na 

implementação das mudanças requeridas para o alcance do desenvolvimento 

sustentável.  

A conceituação das dimensões, tal qual foi apresentada, foi 

desenvolvida pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas e são também as dimensões utilizadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) na publicação da série ´´Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável``. A série foi inaugurada em 2002 - publicada 

também em 2004 e 2008 – e, de acordo com o IBGE (2004), mantém o objetivo 

de disponibilizar um sistema de informações para o acompanhamento da 

sustentabilidade do padrão de desenvolvimento do país. 

Disponibilizar um sistema de informações para o acompanhamento da 

sustentabilidade do padrão de desenvolvimento é talvez a prerrogativa principal 

do Zoneamento Ecológico-Econômico. Esse será o tema das seções seguintes.  
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4 HISTÓRICO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO NO BRASIL 

 

O objetivo desta seção é resgatar o processo de implantação e evolução 

do Zoneamento Ecológico-Econômico no Brasil. Para isso descreve as 

principais iniciativas empreendidas pelos governos e relata os documentos que 

servem de referência nesse processo de evolução. Compreender os percalços 

enfrentados pelo ZEE na esfera federal contribuirá na superação dos desafios 

que se colocam na esfera estadual.  

Em conformidade e continuidade com a discussão acerca da 

sustentabilidade do padrão de desenvolvimento se faz de fundamental 

importância a coordenação e a gestão integrada do processo de uso e 

ocupação do território. No que se refere à garantia de uma ocupação territorial 

de forma sustentável, deve-se se refletir acerca do planejamento estratégico 

das ações intervenientes na dinâmica de ocupação territorial. E assim sendo, 

conforme Kikuchi (2008), as proposições do Zoneamento Ecológico-Econômico 

têm lugar fundamental nos debates envolvendo políticas, atividades, programas 

ou projetos que alteram as dinâmicas do processo de uso e ocupação do 

território. 

O zoneamento é um instrumento que desde muito tempo é utilizado por 

governos ou agentes privados. Conforme argumentam Del Prette e Matteo 

(2006), desde quando as sociedades foram formadas os homens sentiram a 

necessidade de esquadrinhar seus territórios a fim de distribuir suas atividades 

de maneira organizada. O advento da sociedade industrial, e com essa a 

formação e crescimento das cidades, aprofundou substancialmente a utilização 

dos zoneamentos. Primeiro a partir da separação do mundo urbano e do 

mundo rural e posteriormente dentro do próprio mundo rural, como na criação 

de reservas ambientais e no ordenamento da agricultura. Especificamente o 

Zoneamento Ecológico-Econômico é fruto das demandas pelo desenvolvimento 

sustentável e ´´nasceu com a pretensão de integrar aspectos sociais e naturais 

na gestão do território`` (Del Prette e Matteo, 2006, pag.05). O processo de 

expansão da prática de construção dos ZEEs no Brasil se deu inicialmente 

através de ações esparsas e apenas depois de algum tempo se 

institucionalizou como programa de governo.  
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Em 1981, por meio da Lei n° 6.938/1981, foi instituída no Brasil a Política 

Nacional do Meio Ambiente com o objetivo de melhorar e preservar a qualidade 

ambiental propícia à vida. Dentre os instrumentos propostos por tal lei estava o 

zoneamento ambiental. Paralelamente a isso o governo federal concebia e 

desenvolvia a idéia de um processo de desenvolvimento da Amazônia 

compatível com diretrizes ecológicas e econômicas. Também foram dessa 

época, início dos anos 80, algumas iniciativas esparsas – e vanguardistas do 

ponto de vista nacional – de criação das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) 

por diferentes níveis de governo. E ainda nesse período a Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA – realizou alguns projetos de 

zoneamentos agroecológicos. O primeiro marco de um processo de ZEE na 

esfera governamental ocorreu por iniciativa do IBGE no ano de 1986. Foi 

elaborado pelo IBGE o documento Termo de Referência para uma Proposta de 

Zoneamento Ecológico-Econômico no Brasil que, no entanto, não foi 

implementado. 

As iniciativas descritas acima serviram para despertar governo e 

sociedade para a importância da criação de instrumentos integrados de gestão 

territorial. Contudo, não passaram de iniciativas setoriais e com pouca 

coordenação no que diz respeito à construção e implementação do ZEE. O 

Zoneamento Ecológico-Econômico só veio a ser institucionalizado como 

programa de governo quando o Governo Sarney estabeleceu, em 1988, as 

diretrizes do Programa de Defesa do Complexo de Ecossistemas da Amazônia 

Legal, que ficou conhecido como Programa Nossa Natureza. Nesse programa, 

o ZEE é concebido como instrumento de ordenação territorial.  

Em 1990, já no Governo Collor e através da recém criada Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE) – órgão de assistência técnica subordinado 

diretamente ao Presidente da República – foi criada, por meio do Decreto 

99.540/1990, a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico 

do Território Nacional – CCZEE. Competia a CCZEE ´´o planejamento, 

coordenação, acompanhamento e avaliação dos trabalhos de ZEE, bem como 

a articulação com os Estados apoiando-os na execução de seus respectivos 

ZEEs`` (Del Prette e Matteo, 2006,pag.14). Esse mesmo decreto trazia a 

relação entre o zoneamento e a ordenação do território: ´´o Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Território Nacional norteará a elaboração dos planos 
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nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 

econômico e social`` (Ministério de Meio Ambiente, 1990, pag.01). 

Um ano após a criação da SAE e da CCZEE, em 1991, o Governo 

Federal criou o Programa de Zoneamento para a Amazônia Legal – PZEEAL. A 

execução desse programa culminou no Convênio n°02/1991 assinado entre a 

SAE e o IBGE com fins de gerar o Diagnóstico da Amazônia Legal que traria: 

“os estudos iniciais do ZEE da Amazônia Legal, tendo em vista a 
elaboração do Diagnóstico Ambiental, através do macrozoneamento 
da Região, que deverá identificar a situação ambiental e indicar as 
áreas de atuação de modo a fundamentar as grandes linhas de ação 
governamental para a ordenação do território amazônico”. 
(Brasil,1991, pag.1). 

 

O Programa de Zoneamento da Amazônia Legal foi aquele com maior 

visibilidade dentre as iniciativas de Zoneamento empreendidas no país durante 

o período em questão. Outras iniciativas de Zoneamento, paralelamente às 

iniciativas do governo federal, vinham sendo empreendidas paralelamente 

pelos estados - por exemplo, o ZEE do Mato Grosso e de Rondônia. Contudo, 

certa indefinição metodológica bem como a ausência de um marco regulatório 

bem determinado acabou impedindo a articulação entre os ZEEs em 

construção. Essas indefinições metodológicas atrapalharam também o 

desenvolvimento do Programa de Zoneamento da Amazônia Legal. Tantas 

indefinições e a pouca efetividade dos trabalhos levaram a uma mudança nos 

rumos do ZEE na esfera federal. 

 A mudança nos rumos do ZEE veio durante o segundo governo 

Fernando Henrique Cardoso, em 1999, por meio de uma reforma ministerial 

que extinguiu a SAE e passou a responsabilidade de ordenação territorial ao 

Ministério da Integração Nacional. A reforma também passou a gerência do 

ZEE ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) na Secretaria de Políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável (SDS). Além disso, o ZEE passou a ser um 

programa do Plano Plurianual 2000-2003 (PPA 2000-2003) com o nome de 

Programa Zoneamento Ecológico-Econômico.  

 No ano seguinte à mudança, em 2000, a SDS realizou um workshop no 

Senado Federal com vistas a diagnosticar a situação do ZEE no Brasil. A 

principal constatação foi a ausência de uma referência nacional para o ZEE e a 

ausência de capacidade operacional dos executores do ZEE em suas 
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respectivas áreas de competência. Essas constatações culminaram num 

aprofundamento das discussões nacionais acerca do ZEE e se materializaram 

no documento intitulado Diretrizes Metodológicas para o ZEE no Território 

Nacional (MMA, 2001), que foi apresentado em Brasília em dezembro de 2001. 

Também, com vistas a sanar o déficit de atuação da União, numa ampla 

articulação institucional, foi criado um consórcio de empresas públicas 

denominado Consórcio ZEE Brasil: 

A parceria disponibiliza a capacidade instalada e a inteligência 
técnica dos órgãos envolvidos, maximizando os recursos (financeiros 
e humanos) preexistentes para alcançar os objetivos em comum. (Del 
Prette e Matteo, 2006, pag. 21) 

 

Posteriormente, em 2002, o Governo Federal através do Decreto 4.297/2002 

regulamentou o processo de implementação do ZEE no território nacional como 

instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. 

 Finalmente, na gestão Marina Silva frente ao Ministério do Meio 

Ambiente, a visão integrada de gestão territorial foi reforçada e as ações do 

programa de ZEE fortalecidas. Isso se deu, sobretudo, por meio da 

reinstalação da Comissão Coordenadora do ZEE que havia sido extinta junto 

com a SAE. A CCZEE retomou seu papel de atuar na articulação das políticas 

setoriais no interior dos ZEEs. 

 Del Prette e Matteo (2006) apontam grandes avanços e progressos 

advindos da transferência do ZEE para o Ministério do Meio Ambiente. 

Segundo os autores, o MMA teve um grande mérito ao transformar: 

o ZEE em um instrumento efetivo de gestão do território, não 
obstante as contradições e incompreensões disto dentro do próprio 
poder público. Até então[antes de ser gerido pelo MMA], o ZEE era 
visto apenas como um instrumento de ordenação do território, com 
uma perspectiva extremamente normativa e mandatária, voltado para 
regulação, comando e controle. (...) a gestão territorial é muito mais 
ampla, pois envolve uma concepção renovada sobre os recursos 
naturais e as possibilidades de desenvolvimento de maneira pactuada 
entre os agentes envolvidos. (...) Nesse sentido, o ZEE passa a ser 
um instrumento indicativo e propositivo, orientador do planejamento 
(planos, programas e projetos) e da gerência (administração do 
território) (Del Prette e Matteo, 2006, pag. 26). 

 

 

5 O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 

 

A presente seção se destina a apresentar o contexto no qual se deu a 

construção e implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico no Estado 
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de Minas Gerais. A seção também se destina a apresentar as principais 

ferramentas e os principais componentes utilizados pelo ZEE-MG. Questões 

metodológicas serão apresentadas, no entanto, de maneira superficial. Ou 

seja, questões de ordem estatísticas não serão objeto desta discussão. Para 

uma melhor organização A seção foi dividida em três partes. A primeira delas 

discorre sobre a origem do ZEE-MG; a segunda apresenta a Carta de 

Vulnerabilidade Natural e a terceira apresenta a Carta de Potencialidade 

Social. O conhecimento aprofundado do ZEE-MG é requisito fundamental para 

que se possa fazer dele instrumento útil na formulação e implementação de 

políticas públicas. E é também requisito fundamental para a viabilidade do 

presente trabalho. 

 

5.1 Origens e Objeto 

 

O Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais foi concluído no 

ano de 2007 e é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD),  a Universidade Federal 

de Lavras (UFLA) e a Fundação João Pinheiro (FJP). O ZEE-MG se insere no 

processo de reforma administrativa da gestão pública estadual, com vistas a 

possibilitar que, por meio do planejamento governamental e da participação de 

entidades da sociedade civil, o Estado aproveite espaços e oportunidades e 

assuma uma condição de desenvolvimento competitiva e diferenciada2. Nesse 

contexto, vale destacar o papel que o Estado assume em relação ao meio 

ambiente - elemento chave para o alcance do desenvolvimento sustentável - 

por meio da implementação da Agenda 21 em Minas Gerais e através da 

Participação no II Programa Nacional do Meio Ambiente. 

Diante do novo modelo de governança assumido pelo Governo do 

Estado, foi elaborado o Plano Plurianual de Ação Governamental 2004-2007 

(PPAG 2004-2007) bem como consolidada uma carteira com trinta e um 

projetos denominados Estruturadores. Tais projetos se configuram como 

                                                           
2
  - Os instrumentos de planejamento utilizados pelo Governo do Estado de Minas Gerias serão 

melhor detalhados no capítulo seis – A atividade agrícola em Minas Gerais: Perfil, 
Planejamento e Coordenação. 
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fundamentais para o atendimento das demandas e das ações propostas por 

meio do PPAG.  

 O ZEE-MG é uma das ações implementadas pelo Governo do Estado, 

na esfera do Projeto Estruturador n° 17 (PE17) - Gestão Ambiental Século XXI. 

Dentre as várias ações concernentes a tal Projeto, está a Ação P322 – 

Zoneamento Ecológico-Econômico – que objetiva: 

subsidiar o planejamento e orientação das políticas públicas e das 
ações em meio ambiente nas regiões, por meio de um Macro-
diagnóstico do Estado, viabilizando a gestão territorial, estimulando a 
participação dos Conselhos Plurais, COPAM, CERH e Comitês de 
Bacia, com vistas à sua gestão, segundo critérios de sustentabilidade 
econômica, social, ecológica e ambiental. (CARVALHO et al. 2008, 
pag.01). 
 

Ou ainda, de outra maneira e num resumo do objetivo geral do ZEE-MG, ele 

apresenta como finalidade: 

contribuir para a definição de áreas estratégicas para o 
desenvolvimento sustentável de Minas Gerais, orientando os 
investimentos do Governo e da sociedade civil segundo as 
peculiaridades regionais. (CARVALHO et al. 2008, pag.02). 
 

O ZEE-MG consiste na elaboração de um diagnóstico dos meios 

geofísico, biótico, socioeconômico, jurídico e institucional do Estado de Minas 

Gerais. São frutos desse diagnóstico duas cartas principais: a Carta de 

Vulnerabilidade Ambiental e a Carta de Potencialidade Social. Essas cartas 

sobrepostas concebem áreas com características próprias e determinam o 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado. 

 

5.2 Carta de Vulnerabilidade Natural 

 

A Carta de Vulnerabilidade Natural trata da relação do homem com o 

meio ambiente. Por vulnerabilidade natural entende-se: 

a incapacidade de uma unidade espacial resistir e/ou recuperar-se, 
após sofrer impactos decorrentes de atividades antrópicas 
consideradas normais. (CARVALHO et al. 2008, pag.02). 

 

Existem dois tipos de vulnerabilidade: vulnerabilidade biótica e 

vulnerabilidade abiótica. Cada uma dessas vulnerabilidades são condicionadas 

por um conjunto de fatores. O ZEE-MG considera como fatores condicionantes 

da vulnerabilidade biótica:  (i) a integridade da flora; e (ii) a integridade da 

fauna.  



 30 

Como fatores condicionantes da vulnerabilidade abiótica são considerados: (i) 

a susceptibilidade dos solos à contaminação; (ii) susceptibilidade dos solos à 

erosão; (iii) susceptibilidade geológica à contaminação das águas 

subterrâneas;  e (iv) disponibilidade natural de água e condições climáticas.  

Cada um desses fatores condicionantes corresponde a um conjunto de 

indicadores e possuem a condição de representar a realidade3.  

O banco de dados fornecido pelo ZEE-MG é capaz de apresentar um 

diagnóstico a nível municipal. A Carta de Vulnerabilidade Natural agrupa os 

municípios e regiões de acordo com a situação atual de suas áreas em relação 

à vulnerabilidade natural. A classificação dessas áreas é exposta através do 

QUA 5.1: 

Quadro 5.1 – Classes de Vulnerabilidade Natural – ZEE-MG - 2008 

Classificação Descrição 

Situação Atual das Áreas 
com Vulnerabilidade Natural 

Muito Alta 

Nessa classe de vulnerabilidade, as áreas apresentam sérias 
restrições quanto à utilização dos recursos naturais, pelo fato 
de que os mesmos encontram-se altamente vulneráveis às 
ações antrópicas. Uma combinação de fatores condicionantes 
determina esse nível de vulnerabilidade natural demandando 
avaliações cuidadosas para implantação de qualquer 
empreendimento. As estratégias de desenvolvimento dessas 
áreas devem apontar para ações que não causem impactos 
ambientais. 

Situação Atual das Áreas 
com Vulnerabilidade Natural 

Alta 

Nessa classe de vulnerabilidade, as áreas apresentam 
restrições consideráveis quanto à utilização dos recursos 
naturais, pelo fato de que os mesmos encontram-se menos 
vulneráveis às ações antrópicas do que na classe anterior. 
Uma combinação de fatores condicionantes determina esse 
nível de vulnerabilidade natural demandando avaliações 
cuidadosas para implantação de qualquer empreendimento. 
As estratégias de desenvolvimento dessas áreas devem 
apontar para ações que causem o menor impacto possível. 

Situação Atual das Áreas 
com Vulnerabilidade Natural 

Média 

Nessa classe de vulnerabilidade, as áreas apresentam 
restrições moderadas quanto à utilização dos recursos 
naturais. Algum fator condicionante determina esse nível de 
vulnerabilidade, porém, os demais apresentam pouca 
vulnerabilidade. As estratégias de desenvolvimento dessas 
áreas devem apontar para ações que não ofereçam danos 
potenciais ao fator limitante. 

                                                           
3
  - O Anexo A traz o conjunto de indicadores determinantes dos fatores condicionantes da 

vulnerabilidade natural. Esse quadro traduz a estrutura metodológica utilizada pelo ZEE-MG 
para medir a vulnerabilidade natural. 
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Quadro 5.1 (Continuação) – Classes de Vulnerabilidade Natural – ZEE-MG 
- 2008 

Classificação Descrição 

Situação Atual das Áreas 
com Vulnerabilidade Natural 

Baixa: 

Nessa classe de vulnerabilidade, as áreas apresentam baixas 
restrições quanto à utilização dos recursos naturais. Alguns 
fatores condicionantes determinam um nível médio de 
vulnerabilidade, porém, a maioria dos fatores apresenta baixa 
vulnerabilidade natural. As estratégias de desenvolvimento 
dessas áreas devem apontar para ações que ofereçam baixo 
impacto potencial aos fatores limitantes. 

Situação Atual das Áreas 
com Vulnerabilidade Natural 

Muito Baixa 

Nessa classe de vulnerabilidade, as áreas quase não 
apresentam restrições significativas quanto à utilização dos 
recursos naturais, pelo fato de que os mesmos se encontram 
atualmente já com elevado poder de resiliência. A 
combinação de fatores condicionantes determina esse nível 
de vulnerabilidade natural demandando preocupações menos 
severas para implantação de qualquer empreendimento. As 
estratégias de desenvolvimento dessas áreas podem apontar 
para ações que causem impactos ambientais menores. 

Fonte: CARVALHO et al. 2008, pag.09. Adaptado pelo autor. 

 

 

5.3 Carta de Potencialidade Social 

 

A Carta de Potencialidade Social trata das características 

socioeconômicas de determinada região. A definição de Potencialidade Social 

utilizada pelo ZEE-MG é a seguinte: 

A potencialidade social pode ser definida como o conjunto de 
condições atuais, medido pelas dimensões produtiva, natural, 
humana e institucional, que determina o ponto de partida de um 
município ou de uma microrregião para alcançar o desenvolvimento 
sustentável. (CARVALHO et al. 2008, pag.09). 

 

A Potencialidade Social é composta pelo Potencial Produtivo, Potencial 

Natural, Potencial Humano e Potencial Institucional. Para cada um desses 

potenciais existe um conjunto de fatores condicionantes. E para cada fator 

condicionante um conjunto de indicadores4. Os fatores condicionantes do 

Potencial Produtivo são: (i) infraestrutura de transportes; e (ii) atividades 

econômicas. No âmbito do Potencial Natural estão os seguintes fatores 

condicionantes: (i) utilização das terras; (ii) estrutura fundiária; (iii) ICMS 

ecológico; e (iv) recursos minerais. O Potencial Humano abarca os seguintes 

fatores: (i) ocupação econômica; (ii) demografia;  e (iii) condições sociais. E, 

                                                           
4
  - O Anexo B apresenta a estrutura metodológica da Potencialidade Social nos municípios. 
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finalmente, o Potencial Institucional leva em conta: (i) capacidade institucional; 

(ii) organizações jurídicas; (iii) organizações financeiras; (iv) organizações de 

fiscalização e controle; (v) organizações de ensino e de pesquisa e; (vi) 

organizações de segurança pública. 

Segundo Carvalho et. al. (2008) a categorização dos municípios e 

regiões mineiras a partir do ponto de partida da Potencialidade Social poderá 

permitir aos políticos e gestores públicos direcionar os recursos e as políticas 

públicas para a realidade mais adequada. A categorização desses municípios 

ocorreu após situá-los em um continum entre um número mínimo e máximo de 

indicador. A partir disso os municípios foram categorizados dentro de uma 

escala que varia entre um e cinco pontos, assinalados pelas letras A, B, C, D, 

E. Cada uma dessas categorias recebeu uma pontuação de acordo com o 

resultado da aplicação do método de análise multivariada para os valores 

advindos dos indicadores componentes da Potencialidade Social. Dessa 

maneira foram estabelecidos cinco intervalos porcentílicos para cada indicador, 

de acordo com a variabilidade dos dados. O QUA 5.2, a seguir, apresenta o 

ponto de partida de cada município em relação à Potencialidade Social 

correspondente a cada categoria.  

Quadro 5.2 - Categorização dos Municípios em relação à Potencialidade 
Social segundo o ponto de partida – ZEE-MG 2008. 

 
Fonte: (CARVALHO et al. 2008, pag.10). 

 
A categorização dos municípios e regiões mineiras, tanto no que tange o 

a vulnerabilidade ambiental como naquilo que se refere ao potencial 

socioeconômico, tem como pressuposto as diferentes condições inerentes a 

cada um desses municípios e regiões. Reconhecer as diferenças é o primeiro 

passo no caminho do desenvolvimento sustentável. Tratar de modo 

diferenciado a realidade de cada município e região - a partir das 

especificidades de suas demandas, necessidades e possibilidades - é 

prerrogativa indispensável para que o Governo do Estado de Minas Gerais 
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tome decisões estratégicas de planejamento e conceba as políticas públicas 

para o Estado. Assimiladas essas diferenças de realidades e possibilidades, o 

passo seguinte no rumo da sustentabilidade passa pela integralidade, 

horizontalidade e transversalidade das decisões tomadas e políticas 

empreendidas. Ou seja, as ações que oferecem impactos às realidades locais 

– sejam as empreendidas pelo poder público ou pela esfera privada – 

requerem a priori uma análise sistêmica. Análise esta, capaz de absorver o 

maior número possível de impactos e externalidades das políticas dos 

governos ou dos empreendimentos privados. E é justamente dessa maneira 

que devem ser empreendidas as ações com vistas ao desenvolvimento 

agrícola do Estado. Sobretudo quando se toma em conta o tamanho e a 

importância do setor agrícola para a economia e a sociedade mineira. As 

seções seguintes passam a tratar deste tema. 

  

6 A ATIVIDADE AGRÍCOLA EM MINAS GERAIS – PERFIL,  

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 

 

Esta seção num primeiro momento destina-se a relatar a relevância da 

atividade agrícola para a economia mineira. Para isso apresentará os principais 

números relativos às atividades ligadas ao agronegócio mineiro. Além disso, 

também é objetivo da seção apresentar os instrumentos de planejamento 

utilizados pelo Governo do Estado como meio de coordenar as atividades 

ligadas ao agronegócio. Esses instrumentos se articulam dentro de uma lógica 

de objetivos, metas e resultados que serão descritos a seguir. 

O Estado de Minas Gerais, de acordo com o IBGE (2007), possui uma 

população de aproximadamente 19,8 milhões de pessoas.  Desse total cerca 

de 15,1%, ou aproximadamente 3,0 milhões de pessoas moram no campo. 

Quando consideramos a extensão territorial total do Estado, de acordo com o 

Instituto Estadual de Florestas(IEF), aproximadamente 53,1% das terras são 

ocupadas pelas atividades da agricultura, pecuária ou silvicultura. De acordo 

com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (2005) há 

no Estado aproximadamente 710 mil imóveis rurais, o equivalente a 14,4% do 

total de imóveis rurais do Brasil. 



 34 

Os  números do Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio de Minas 

Gerais, estimado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da 

Universidade de São Paulo (CEPEA/USP), apontam que, no ano de 2008, o 

agronegócio mineiro alcançou R$ 90,54 bilhões5, o equivalente a 11,9% do 

total do agronegócio nacional. Desde o ano de 2001 até o ano de 2008 o PIB 

do agronegócio mineiro apresentou uma expansão acumulada de 66,1%.  

Os números apresentados contribuem para revelar a pujança das 

atividades agrícolas do Estado de Minas Gerais e a importância dessas 

atividades para a economia mineira. O negócio agrícola é fundamental para 

impulsionar o processo de desenvolvimento sustentável do meio rural em 

Minas Gerais e se constitui um segmento estratégico em função do seu 

elevado potencial de crescimento e de sua capacidade de contribuir para 

atenuar os desequilíbrios regionais e para geração de emprego e renda 

É papel do governo do Estado cuidar para que o agronegócio estadual 

mantenha o vigor verificado nos últimos anos e garantir que a evolução das 

atividades agrícolas ocorra de maneira sustentável. Nesse sentido, 

instrumentos de planejamento e coordenação das ações são fundamentais 

para que o governo do Estado possa atuar de maneira efetiva e cumprir 

verdadeiramente seu papel. É de igual maneira fundamental que os 

instrumentos utilizados pelo governo permitam que as decisões que afetam os 

rumos do agronegócio estadual sejam tomadas de modo democrático 

considerando amplamente o conjunto das partes envolvidas. Bem como o 

acompanhamento contínuo, integrado, orientado para resultados e atento às 

tendências globais deve estar presente. Conjugar democracia, gestão 

integrada e orientada para resultados, atenção ao cenário global e visão de 

longo prazo são aspectos contemplados nos instrumentos de planejamento que 

serão descritos a seguir. 

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) é um instrumento 

de planejamento governamental previsto na Constituição do Estado de Minas 

Gerais. O documento constitui o plano estratégico do Governo do Estado de 

Minas Gerais e consolida um conjunto de grandes escolhas que devem orientar 

                                                           
5
  - O Produto Interno Bruto do agronegócio de Minas Gerais é estimado mensalmente pelo 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo 
(CEPEA/USP). 
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a construção do futuro de Minas Gerais num horizonte de longo prazo e sob 

condições de incertezas. O PMDI (2003-2020) foi elaborado pelo Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social e apresentado à sociedade mineira no 

ano de 2003 sob a inspiração de ´´tornar Minas Gerais o melhor Estado para se 

viver``. No ano de 2007 o PMDI passou por um processo de revisão que 

culminou no PMDI (2007-2023), realizada também pelo Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social com a aprovação da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais.  

O PMDI (2007-2023) contém a estratégia de desenvolvimento de Minas 

Gerais para um período de 17 anos. A estratégia de desenvolvimento pode ser 

entendida como o caminho escolhido para que a visão de futuro se torne 

realidade. A Estratégia de Desenvolvimento apresentada pelo PMDI é formada 

por sete estratégias setoriais, que formam o núcleo propulsor do processo de 

transformação de Minas Gerais. As sete estratégias setoriais são apresentadas 

através do QUA 6.1, a seguir: 

Quadro 6.1 – Estratégias Setoriais de Desenvolvimento – PMDI (2007-
2023) 

 Perspectiva Integrada do Capital Humano; 

 Investimento e Negócios; 

 Integração Territorial Competitiva; 

 Sustentabilidade Ambiental; 

 Rede de Cidades e;  

 Equidade e Bem-estar. 

 Estado para Resultados 

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado (2007-2023)  

 

Como apontado anteriormente, a execução efetiva das estratégias de 

desenvolvimento pressupõe tanto o acompanhamento contínuo dos resultados 

como a gestão integrada das ações do governo. Para que isso possa ocorrer 

faz-se necessário um ´´aparelho estatal eficiente e que promova a plena 

conversão dos gastos governamentais em resultados efetivos e mensuráveis 

para a sociedade mineira`` (Minas Gerais, PMDI 2007-2023, pag.17). É por 

isso que se acrescenta, ao conjunto das seis primeiras estratégias 

apresentadas no QUA 6.1, uma sétima estratégia: o Estado para Resultados. O 
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Estado para Resultados pode ser considerado a estratégia basilar que permitirá 

ao governo de Minas perseguir às outras estratégias. A FIG 6.1 apresentada a 

seguir sintetiza o conjunto das estratégias estabelecidas no PMDI (2007-2023). 

 
Figura 6.1 – Estratégia de Desenvolvimento de Minas Gerais no horizonte 
2007-2023. 

 
Fonte: Minas Gerais. Governo do Estado. Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, pag. 
17. 

As estratégias de longo prazo estabelecidas pelo governo do Estado no 

PMDI convergem para o médio prazo por meio do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG). O PPAG estrutura as ações do governo em 

programas estratégicos que, se executados conjuntamente, tendem a 

assegurar o alcance dos objetivos centrais propostos pelo Poder Executivo no 

PMDI. O PPAG que está em vigor no governo do Estado de Minas Gerais 

abarca o período  de 2008 a 2011 e contém as diretrizes, objetivos, 

indicadores, programas, ações, prazos e metas da Administração Pública 

Estadual com o objetivo coordenar as ações da Sociedade e do Governo de 

forma a assegurar visão de futuro contida no PMDI para 2023.  

O Plano Agrícola do Estado de Minas Gerais (2007-2011) (PAEMG 

2007-2011), como não poderia deixar de ser, também está focado nas Áreas 

de Resultados integrantes do PMDI. Assim, os programas constantes do 

PAEMG (2007-2011) e com dotações orçamentárias asseguradas no PPAG 

2008/2011 visam apoiar o desenvolvimento sustentável do agronegócio e do 

meio rural de Minas Gerais. 
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O PAEMG (2007-2011) contém as ações de suporte governamental para 

o setor agrícola mineiro. Tais ações são planejadas e operacionalizadas pela 

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em conjunto 

com suas entidades vinculadas – Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER-MG; Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG; Instituto Mineiro de Agropecuária - 

IMA e Fundação Rural Mineira - RURALMINAS – em estreita colaboração com 

demais esferas governamentais e o setor privado. As ações propostas no 

PAEMG (2007-2011) incorporam a preocupação do governo mineiro com a 

conciliação de três objetivos básicos: a geração de riqueza, a obtenção de 

bem-estar social e a preservação da qualidade ambiental. 

O mesmo propósito que motivou a formulação do PAEMG 2003-2007 – 

qual seja, estabelecer mecanismos democráticos e efetivos de formulação, 

implementação, gestão e controle das políticas direcionadas ao agronegócio 

mineiro – moveu também algumas outras ações da SEAPA-MG. A reativação  

do Conselho Estadual de Política Agrícola – CEPA – e a reativação do 

Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS – são 

parte dessas ações. Outra iniciativa relevante e que merece destaque foi o 

diagnóstico do agronegócio mineiro realizado junto aos produtores e lideranças 

rurais no período de janeiro a agosto de 2003. Sob coordenação da SEAPA-

MG e com participação das suas entidades vinculadas foram realizados mais 

de 700 Encontros Municipais, Conferências Regionais para o Desenvolvimento 

Sustentável do Agronegócio Mineiro e a I Conferência Estadual sobre Políticas 

Públicas para o Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Mineiro. Esses 

encontros mobilizaram aproximadamente 15 mil pessoas. Mobilização que 

culminou num grande número de demandas e na percepção de novas 

oportunidades para o desenvolvimento sustentável do setor agrícola mineiro. 

Diante dos cenários possíveis às atividades agrícolas de Minas Gerais, 

tanto o PAEMG (2003-2007) como as demandas das conferências e dos 

conselhos que atuam na esfera decisória da SEAPA-MG, caminham ao 

encontro do crescimento sustentável do agronegócio estadual. Este 

crescimento será sustentável se possibilitar a geração de riqueza, a obtenção 

de bem-estar social e a preservação da qualidade ambiental. A conciliação da 

sustentabilidade nas dimensões econômicas, sociais e ambientais passa pela 
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resolução do triângulo crítico apresentado por meio da FIG 6.2. A resolução 

desse triângulo é o objetivo a ser perseguido pela SEAPA e suas entidades 

vinculadas. Além disso, caminhar na direção de tal objetivo é manter-se em 

fidelidade aos pressupostos colocados por meio do PMDI (2007-2023) e da 

Agenda 21. Ou seja, significa o alinhamento dos objetivos da SEAPA-MG e de 

suas vinculadas aos objetivos relacionados à busca pela sustentabilidade 

global. 

Figura 6.2 - Triângulo crítico: o desafio do terceiro milênio. 

      
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

Fonte: Plano Agrícola do Estado de Minas Gerais 2007-2011 

 As ações com vistas à resolução do triângulo crítico apresentado se 

materializam na forma dos programas e projetos executados pela SEAPA-MG, 

pela EMATER, pela EPAMIG, pelo IMA e pela RURALMINAS e que são 

detalhados e explicados no PAEMG. O Zoneamento Ecológico-Econômico de 

Minas Gerais é também parte componente do Plano Agrícola do Estado de 

Minas Gerais. Na forma de apêndice, o ZEE-MG é reconhecido como 

instrumento de interesse direto para os estudos da Avaliação Ambiental 

Estratégica da Agricultura. O ZEE-MG é assim reconhecido uma vez que 

disponibiliza dados geofísicos, bióticos e socioeconômicos que têm enorme 

utilidade no planejamento das atividades agrícolas no Estado. 

 Muito além de sua utilidade nos estudos da Avaliação Ambiental 

Estratégica da Agricultura o que se defende aqui é que o ZEE-MG pode se 

tornar instrumento balizador de muitas das ações e programas executados pela 

SEAPA-MG. Afinal não há como negar uma convergência entre as estratégias 

apresentadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano 

Agrícola do Estado de Minas Gerais e os dados e indicadores fornecidos pelo 

Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais. Embora a utilização do 

ZEE-MG enquanto instrumento auxiliar no planejamento agrícola estadual 

Produção Sustentada 

Crescimento  Econômico 

 

Produção Sustentada Mitigação da Pobreza 
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esteja contemplada no aspecto formal, no aspecto prático não é o que se 

verifica. A ausência de um conhecimento profundo da ferramenta de ZEE-MG e 

de suas possibilidades, bem como a inexistência de um roteiro que torne mais 

palatável sua utilização, podem representar empecilhos para sua aplicabilidade 

enquanto instrumento de planejamento agrícola. Sanar parte desse déficit e 

mostrar algumas das possibilidades de como o instrumento poderá contribuir 

para que a SEAPA-MG execute sua missão de ´´Promover o Desenvolvimento 

Sustentável do Agronegócio e do Meio Rural Mineiro``6 será objeto das 

próximas seções. A atividade escolhida para mostrar as possibilidades do ZEE-

MG foi a silvicultura. A silvicultura foi escolhida diante de sua importância 

econômica, do elevado número de produtos e, portanto,  de sua alta 

complexidade e, ainda, em razão de seu grande potencial de expansão. 

 

7 COMPLEXO FLORESTAL INDUSTRIAL E A SILVICULTURA DO 

EUCALIPTO EM MINAS GERAIS 

 

Esta seção destina-se abordar a silvicultura de eucalipto em Minas 

Gerais. A primeira seção (7.1) relata a importância socioeconômica e ambiental 

do cultivo de florestas plantadas, narra as perspectivas para o setor e 

apresenta alguns pontos críticos a serem considerados para a garantia da 

sustentabilidade socioeconômica da produção florestal de eucalipto no Estado 

de Minas Gerais. Para tanto, inicialmente mostra significativos números 

relacionados à produção e ao consumo de produtos florestais. Em seguida, faz 

um pequeno diagnóstico das perspectivas para o setor nos próximos anos e, 

finalmente, pontua aspectos fundamentais a serem resguardados quando no 

fomento e implantação de empreendimentos florestais, com vistas à 

sustentabilidade socioeconômica do setor. Já a segunda seção (7.2) descreve 

o ´´Zoneamento e os Cenários Exploratórios`` para a expansão da silvicultura 

de Eucalipto no Estado. Faz isso descrevendo o zoneamento do eucalipto 

segundo critérios geofísicos e bióticos (seção 7.2.1) e segundo o Índice de 

                                                           
6
  - A missão estratégica da SEAPA-MG é expressa por meio do Plano Diretor da Secretaria. O 

Plano tem como referência as diretrizes e prioridades definidas no PMDI – Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado e na Lei delegada Nº 53 de 29/01/03 e no Decreto nº 43230 2003 
de 27/03/03, que dispõem sobre a reorganização da Secretaria. 
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Fatores Condicionantes (seção 7.2.2). Ao final, são apresentadas as 

implicações metodológicas do zoneamento do eucalipto sobre este trabalho. 

 

7.1 A Silvicultura em Minas Gerais – Importância, Perspectivas e 

Sustentabilidade 

 

De acordo com a Associação Mineira de Silvicultura, entende-se como 

Complexo Florestal e Industrial o conjunto de empreendimentos que englobam 

a formação de florestas, seu manejo e colheita, o transporte da matéria-prima 

florestal e as indústrias de transformação. Como partes acessórias figuram o 

financiamento, a indústria de insumos e máquinas para a atividade florestal, as 

entidades de pesquisa, fomento e extensão e as atividades de controle e 

fiscalização. 

Segundo exportador do agronegócio nacional, perdendo apenas para a 

soja, o negócio florestal é um dos setores mais produtivos no Brasil.  

O país ostenta posição de destaque, não apenas por deter a maior diversidade 

biológica do planeta, mas, pelo extraordinário potencial para abrigar florestas 

plantadas. Dentre as opções de florestas plantadas o eucalipto tem sido a 

principal, em virtude de seu crescimento acelerado, do vigor, precocidade e 

adaptação a diferentes habitats. De acordo com a Associação Brasileira de 

Produtores de Florestas Plantadas (ABRAFLOR) (2008) o território nacional 

possui, cerca de 5,5 milhões de hectares de plantações florestais. A área com 

florestas plantadas em Minas Gerais, a maior entre os estados brasileiros, é de 

1,2 milhões de hectares (22,5% do total de florestas plantadas nacional). 

Considerando apenas a área plantada de eucalipto, a participação do Estado 

chega a atingir 30%7.  

A ABRAFLOR informa que os tributos arrecadados pelos segmentos 

associados a florestas plantadas no país chegaram a R$ 8,4 milhões em 2008. 

Em relação a Minas Gerais, a Associação Mineira de Silvicultura (AMS) informa 

que o negócio florestal respondeu em 2008 por 7% do PIB estadual, agregando 

R$3,8 bilhões em exportações e respondendo por 731 mil empregos. 

                                                           
7
  - É importante realçar que a área plantada não se traduz, de forma direta, em volume de 

madeira. Existem estados com produtividades médias maiores que a existente em Minas 
Gerais, por questões de clima e solo. 
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Do Vale (2004) aponta que até 1967, em torno de 70% das florestas 

plantadas em Minas Gerais localizavam-se na região da bacia do Rio 

Piracicaba, onde a ACESITA, a Companhia Siderúrgica BELGO MINEIRA e a 

CENIBRA possuíam juntas em torno de 500.000 hectares de terras voltadas 

para o plantio de eucaliptos. No entanto, a partir dos anos 70, por meio da 

criação de incentivos fiscais, houve um deslocamento das áreas de plantio para 

a Região do Vale do Jequitinhonha. Nessa época, empresas como a ACESITA, 

MANNESMAN e a Companhia Siderúrgica BELGO MINEIRA passaram a 

comprar terras principalmente dentro da área do polígono das secas (área da 

SUDENE). Assim, já no ano de 1982, 40% das áreas plantadas com eucalipto 

em Minas Gerais estavam localizadas no vale do Jequitinhonha, onde estavam 

18 empresas reflorestadoras. Atualmente os plantios florestais em Minas 

Gerais concentram-se nas regiões do Rio Doce, Centro-Oeste, Noroeste, 

Centro/Norte e Jequitinhonha/Mucuri. As três últimas com as maiores 

extensões. Nas outras seis regiões do estado, os plantios são menores e 

dispersos. 

A atividade florestal se divide em duas cadeias produtivas principais 

segundo a destinação dos produtos. A primeira cadeia é a indústria de base 

florestal que integra os sub-setores de serrados, painéis e polpas, dos quais 

derivam atividades de vital importância para a economia brasileira, tais como a 

produção de celulose e papel e a produção de móveis e componentes. A 

segunda cadeia engloba a produção de madeira para fins energéticos.  

Em relação ao setor energético o Brasil é um dos maiores produtores e 

consumidores de carvão vegetal no mundo. De acordo com a ABRAFLOR, em 

2005 a produção nacional de carvão vegetal atingiu 5,5 milhões de toneladas 

dos quais 2,5 milhões provinham de florestas plantadas. O Estado de Minas 

Gerais é o maior produtor e consumidor de carvão vegetal do Brasil com um 

consumo de 66% do total nacional. O Estado abriga o maior parque siderúrgico 

da América Latina e tem, nessa atividade, uma das maiores fontes de renda de 

sua economia caracterizando, no aspecto social, como um dos setores que 

mais geram mão de obra. O setor de siderurgia a carvão vegetal tem 

empregado nos últimos anos por volta 800 mil pessoas entre empregos diretos 

e indiretos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Silvicultura (2004). 
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Na indústria de base florestal o setor de celulose é o principal segmento. 

De acordo com a Associação Brasileira de Celulose e Papel (2007), o Brasil é o 

sétimo produtor mundial de celulose e o décimo segundo produtor de papel, 

além de ser um dos 15 maiores mercados consumidores desse segmento. O 

conjunto de 220 empresas que o país possui emprega diretamente 102 mil 

pessoas, sendo 64 mil na indústria e 38 mil em suas atividades florestais. 

Minas Gerais aparece como um dos principais Estados produtores 

respondendo por cerca de 10% do volume de produção brasileiro. 

Também compõe o complexo da indústria florestal a indústria moveleira, 

que vem apresentando boa expansão no consumo de madeiras plantadas. 

Com modernas técnicas de acabamento, novas matérias-primas vêm sendo 

utilizadas, derrubando certos impedimentos a madeiras menos nobres, tal 

como o eucalipto. 

Não obstante a já atual pujança econômica das atividades relacionadas 

ao plantio de florestas, as perspectivas caminham na direção de um grande 

crescimento desses setores. Segundo Carvalho (2008) o consumo médio 

mundial de madeira é de 0,67 m³/pessoa/ano e as estimativas mais recentes 

dão conta que as taxas de consumo estão crescendo de 1,2% a 3,4% ao ano. 

De acordo com Carvalho (2008), se essas estimativas estiverem corretas, o 

consumo mundial em 2010 será de 5,9 bilhões de m³ e se não for adotado um 

programa de reflorestamento responsável no país as conseqüências podem ser 

desastrosas. Dentre tais conseqüências desastrosas estariam uma diminuição 

no consumo de madeira, implicando na redução do processo de 

desenvolvimento; a utilização de reservas naturais, incluindo a Amazônia para 

atender a demanda do parque industrial madeireiro; a necessidade de se 

importar madeira de outros países que traz consigo o risco de se onerar a 

balança comercial; e também a necessidade de se lançar mão de fontes de 

energia mais poluidoras e com maior impacto ambiental. 

Os serviços ambientais tais como a fixação de carbono traz também 

boas perspectivas ao setor florestal brasileiro. Pereira e Santos (2008) mostram 

que em todo mundo têm sido criados fundos de investimentos que aplicam 

recursos em projetos florestais visando retornos financeiros e ambientais. O 

Protocolo de Kyoto incrementou ainda mais o mercado global de crédito de 

carbono. Segundo esses mesmos autores o Brasil teria potencial para 
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representar cerca de 10% desse mercado internacional tendo como principais 

concorrentes a China, a Índia e os países da Europa Oriental. 

Há, portanto, uma conjugação de fatores que corroboram para 

necessidade de se investir e se ampliar o setor florestal estadual e nacional. As 

necessidades de suprir a demanda do setor energético e industrial por meio do 

aumento da oferta de madeira, de diminuir a pressão sobre as matas nativas e 

reduzir o efeito estufa por meio da produção de energias alternativas e por 

meio do seqüestro de carbono são as mais iminentes. Frente a tais 

necessidades os empreendedores inseridos no Complexo Florestal e Industrial, 

em conjunto com o poder público, devem atuar no sentido de eliminar o risco 

do apagão florestal decorrente do aumento da demanda de produtos de base 

florestal e no sentido de contribuir na solução do problema ambiental.  

A atuação dos setores públicos e privado deve estar em sintonia com a 

sustentabilidade da produção e atenta aos mecanismos que lhes permitam 

encarar os desafios presentes e antecipar os desafios futuros. A 

sustentabilidade da produção florestal passa pela incorporação do conjunto de 

variáveis ambientais e socioeconômicas que são afetadas pelos 

empreendimentos florestais. Ao poder público cabe a tarefa de realizar um 

planejamento integrado das atividades relacionadas e estar sempre atento na 

tarefa de resguardar o cumprimento da lei e o desenvolvimento integrado das 

áreas onde ocorre a produção de madeira. 

Em relação à atuação do poder público, e às atividades de fomento ao 

setor florestal a serem empreendidas por ele, existem alguns fatores triviais a 

serem considerados no rumo da sustentabilidade. Fatores esses, presentes em 

múltiplas dimensões tais como a ambiental, jurídica, econômica e social. 

Dentre tais fatores estão: a garantia de respeito à legislação e às diretrizes 

ambientais; a garantia do respeito à propriedade privada e a fiscalização contra 

posseiros e movimentos criminosos no campo; a consideração – no momento 

de se fomentar ou implantar plantações florestais – da proximidade do 

empreendimento às fontes consumidoras; as condições de infraestrutura de 

transportes para escoamento da produção; atenção com relação a 

concentração fundiária e formação de grandes latifúndios; as necessidades de 

qualificação da mão de obra do campo e de fomento às empresas prestadoras 

de serviço para atender a essa mão de obra; a prestação de serviços de 
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extensão rural; a disponibilidade de crédito para investimentos. São 

exatamente os fatores supracitados, dentre outros, que serão contemplados no 

Estudo de Caso a ser realizado. 

 

7.2 Zoneamentos e Cenários Exploratórios do ZEE-MG 

 

Concomitantemente aos livros com os diagnósticos do meio geofísico e 

do meio socioeconômico de Minas Gerais, oriundos dos dados fornecidos pelo 

ZEE-MG, as instituições responsáveis pela realização do ZEE-MG publicaram, 

também na forma de livro, o título ´´Zoneamento e Cenários Exploratórios``. 

Por meio dessa publicação a UFLA,  a SEMAD e a FJP procuraram, a partir do 

zoneamento construído, descrever as condições para a expansão de algumas 

atividades específicas no Estado de Minas Gerais. Foram estabelecidos os 

cenários para a expansão de atividades tais como a mineração, a disposição 

de lixos sólidos, o lançamento de esgoto nos corpos de água, dentre outros8. 

Dentre os cenários exploratórios construídos estão os que tratam do 

zoneamento da cana-de-açúcar e do eucalipto em relação aos aspectos 

geofísicos e bióticos e em relação a condicionantes socioeconômicos e índices 

de monocultura. Esta seção destina-se a descrever os Cenários Exploratórios 

para a expansão da silvicultura do eucalipto no Estado de Minas Gerais. A 

seção é sub-dividida em três partes: a primeira (7.2.1) apresenta os 

zoneamento e cenários exploratórios em relação ao meio geofísico e biótico; a 

segunda (7.2.2) apresenta os zoneamentos e cenários exploratórios em 

relação ao meio socioeconômico e ao índice de monocultura; e a terceira 

(7.2.3) apresenta as implicações dos zoneamentos e cenários exploratórios 

construídos sobre a metodologia deste trabalho. 

 

7.2.1  Zoneamento do Eucalipto – Aspectos Geofísicos e Bióticos 
 
 Considerando as múltiplas finalidades para o uso do Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Estado de Minas Gerais, Carvalho et al. (2008) 

aplicam o instrumento para a definição do zoneamento edafoclimático da 

cultura de eucalipto no Estado. 

                                                           
8
  - O Anexo C contém todos os cenários exploratórios construídos no título em questão. 
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 Em relação aos aspectos climáticos, Carvalho et al. (2008) apontam que 

o Estado não possui fortes restrições climáticas relacionadas ao cultivo do 

eucalipto9. Já a aptidão edáfica foi determinada a partir do grupo de solo e da 

classe de declive do mesmo10. Os resultados das análises com relação ao 

clima e ao solo, quando sobrepostos, deram origem ao ´´Mapa de aptidão 

edafo-climática para a cultura do eucalipto no estado de Minas Gerais``11. 

 

7.2.2  Zoneamento do Eucalipto –  Condicionantes Socioeconômicos e  
Índice de Monocultura 
 

Durante os últimos anos, verificou-se em Minas Gerais uma grande 

expansão dos plantios de espécies florestais,  sobretudo de eucalipto. De 

acordo com a Associação Mineira de Silvicultura (2007), o plantio de eucalipto 

e pinus no ano de 2001 foi de 63,7 mil hectares, enquanto no ano de 2006 

chegou a 150 mil hectares. Isso representou um incremento médio de 18,7% 

ao ano no período 2001/2006. A referida expansão foi impulsionada por novos 

empreendimentos, demandantes de madeira, realizados em Minas e nos 

Estados vizinhos. Dentre os novos empreendimentos destacam-se as 

siderurgias, movida a carvão vegetal, a indústria de celulose e, mais 

recentemente, a indústria moveleira.  Frente a esse contexto, Pereira et al. 

(2008) reconhece a importância de se conhecer a situação atual da cultura do 

eucalipto e monitorar a sua evolução com vistas a evitar a ocorrência de 

problemas sociais, econômicos e ambientais e, em situações de risco, propor 

medidas mitigatórias. E para tanto, a partir dos diagnósticos do ZEE-MG, foi 

elaborado o Índice de Fatores Condicionantes para a expansão das plantações 

florestais, principalmente da espécie Eucalyptus, obtido através dos 

Condicionantes Socioeconômicos e do Índice de Monocultura. Esta seção 

(7.2.2) apresenta os cenários para a expansão da cultura do eucalipto em 

Minas Gerais, construídos a partir dos Condicionantes Socioeconômicos 

(7.2.2.1) e o Índice de Monocultura (7.2.2.2). 

                                                           
9
  - O Anexo D contém tabela com os limites térmicos e de umidade considerados para a 

realização do Zoneamento climático do eucalipto em Minas Gerais. 
10

  - O Anexo E  contém o guia para determinação da aptidão edáfica para a cultura do 
eucalipto, a partir da unidade de mapeamento de solos e da classe de declive. 
11

  - O Anexo F contém Mapa de aptidão edafo-climática para a cultura do eucalipto no Estado 
de Minas Gerais. 
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7.2.2.1 Condicionantes Socioeconômicos para a expansão da cultura do 

eucalipto em Minas Gerais 

 

Na formulação do Índice de Fatores Condicionantes para a expansão da 

cultura do eucalipto em Minas Gerais, Pereira et al. (2008) selecionaram um 

conjunto de 10 indicadores utilizados no ZEE-MG. Após a seleção, o peso de 

cada indicador foi obtido através de análise multivariada. Uma vez obtido o 

peso de cada indicador, chegou-se ao Índice de Fatores Condicionantes para a 

expansão da cultura do eucalipto em Minas Gerais. Esse Índice é resultado da 

divisão dos indicadores numa escala de 5 classes que determinam o Grau 

Condicionante para a expansão da cultura. Os Graus Condicionantes variam 

entre muito baixo e muito alto. O grau condicionante muito baixo expressa que 

muito poucas medidas mitigatórias serão necessárias para a implantação dos 

empreendimentos, pois se considera que os indicadores de potencialidade 

social do ZEE estão em condições muito favoráveis. Por outro lado, o grau 

condicionante muito alto expressa número elevado de medidas mitigatórias 

necessárias para a implantação dos empreendimentos, pois se considera que 

os indicadores de potencialidade social do ZEE estão em condições muito 

precárias. O QUA 7.1, a seguir, representa o conjunto de indicadores 

selecionados a partir do ZEE-MG para a obtenção dos Condicionantes 

Socioeconômicos para a expansão do eucalipto em Minas Gerais12.  

Quadro 7.1  - Indicadores do ZEE-MG para a obtenção dos 
Condicionantes Socioeconômicos de expansão do eucalipto, Minas 
Gerais, 2008.  

1 - Densidade de Ocupação dos Solos 

2 -  Índice de concentração fundiária – Índice de Gini 

3 - Coeficiente de estabelecimentos de agricultores familiares por município 

4 - Razão de dependência 

5 -  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M (2000) 

6 - Capacidade Gerencial 

7 - Gestão do Desenvolvimento Rural 

8 -  Gestão Ambiental Municipal 

9 - Organizações de Fiscalização e Controle 

10 - Capacidade de Aplicação da Lei 
Fonte: Elaboração própria a partir de Pereira et al. (2008) 

                                                           
12

  - O peso atribuído a cada um desses indicadores por meio da análise multivariada bem 
como o quintil intervalar correspondente a cada grau condicionante constam  respectivamente 
nos Anexos G e H. 
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7.2.2.2 Índice de Monocultura 

 
O Índice de Monocultura13 (IM) representa o grau de especialização das 

culturas, ou seja, a proporção da área disponível do município destinada à 

produção de uma cultura específica. No caso em análise, considera-se a área 

destinada à produção do eucalipto. Pereira et al. (2008), ao levarem em conta o 

Índice de Monocultura para determinar as possibilidades de expansão da 

cultura do eucalipto no território de Minas Gerais, partiram da idéia de que a 

maior especialização está comumente associada a impactos sociais, 

econômicos e ambientais tais como uso intensivo de agrotóxicos, perda da 

biodiversidade, rompimento do equilíbrio homeostático do ecossistema, perda 

da diversidade cultural, concentração de renda, entre outros. Assim, quanto 

mais alto o Índice da Monocultura, maior o grau de restrição para a introdução 

do eucalipto nos municípios mineiros.  

Os Índices de Monocultura obtidos para município do Estado de Minas 

Gerais foram enquadrados em cinco categorias que variam entre muito baixo e 

muito alto14. Os resultados obtidos apontam que nas regiões Central e Rio 

Doce, concentram-se os dez maiores índices de monocultura para o eucalipto, 

em especial naqueles municípios localizados no entorno da região 

metropolitana do Vale do Aço. Na região do Jequitinhonha/Mucuri, tradicional 

na produção de produtos florestais, verificou-se também altos níveis de 

monocultura. Contudo a maioria dos municípios do Estado apresentou muito 

baixo grau de monocultura em relação à implantação da cultura do eucalipto. 

Isso significa que em relação ao Índice de Monocultura o Estado de Minas 

Gerais apresenta grandes oportunidades de expansão da cultura do 

eucalipto15.  

Ao cruzar os condicionantes socioeconômicos para a expansão da 

cultura do eucalipto em Minas Gerais e o Indicador de Monocultura para o 

                                                           
13

  - Kageyama (2004), em trabalho sobre desenvolvimento rural dos municípios do estado de 
São Paulo, considerou como monocultura a utilização de 40% ou mais de área do 
estabelecimento ocupada com determinada cultura. Dessa forma, Pereira et. al. (2008) também 
utiliza o índice de 40% ou mais da área plantada com apenas uma cultura dentro do território 
de cada município como critério técnico-econômico de monocultura para implementação de 
novos empreendimentos florestais. 
14

  - A tabela correspondente aos graus de monocultura bem como a fórmula utilizada para o 
cálculo encontram-se respectivamente nos Anexos I e J. 
15

  - O Anexo K traz mapa que descreve o Índice de Monocultura do eucalipto para o Estado de 
Minas Gerais. 
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eucalipto, Pereira et. al. (2008) obtiveram o ´´Mapa dos Fatores Condicionantes 

da implantação de novas culturas em Minas Gerais``16. O mapa contém os 

indicativos necessários para que os novos empreendimentos agrícolas a serem 

implementados condicionem os seus investimentos de modo a garantir o 

desenvolvimento integrado do município ou região no qual se inserem. Tais 

indicativos se traduzem nas medidas mitigatórias necessárias à garantia do 

referido desenvolvimento integrado, tais como metas de geração de novos 

postos de trabalho, de construção de escolas, de saneamento básico, dentre 

outras.  

 

7.2.3 Zoneamento do Eucalipto e Implicações Metodológicas 
  

 A relação que este trabalho guarda com o trabalho de construção do 

zoneamento da cultura do eucalipto em Minas Gerais é de complementaridade. 

O zoneamento, assim como este trabalho por meio da análise matricial dos 

indicadores do ZEE, pode ser considerado instrumento indicativo. Espera-se 

com este trabalho atingir um grau maior de detalhamento do que o obtido por 

meio do zoneamento. O presente trabalho partirá do zoneamento da cultura do 

eucalipto em Minas Gerais e evoluirá dos cenários exploratórios construídos 

para uma análise matricial para a implantação de novas culturas. Ao avaliar os 

condicionantes da implantação de um empreendimento de eucalipto no 

município de João Pinheiro-MG, estará se evoluindo de uma análise genérica, 

permitida por meio da construção de cenários, para um tipo de análise melhor 

focalizada. 

 A construção do zoneamento da cultura do eucalipto em Minas Gerais, 

segundo os aspectos geofísicos e bióticos e segundo os fatores condicionantes 

à expansão da cultura, indica as unidades territoriais mais adequadas à 

implementação de novos empreendimentos e as medidas mitigatórias 

necessárias à garantia da sustentabilidade desses empreendimentos. A 

decisão seja do poder público ou da iniciativa privada de se promover novos 

empreendimentos de floresta plantada deve tomar em conta ambos os 

                                                           
16

  - O Anexo L reproduz o Mapa de Fatores Condicionantes da implantação de novas culturas 
em Minas Gerais. Deve-se notar que o objeto de estudo deste trabalho é somente a cultura do 
eucalipto, no entanto, o zoneamento da cultura do eucalipto foi construído concomitantemente 
ao zoneamento da cultura da cana de açúcar. Dessa forma, o Mapa de Fatores Condicionantes 
reproduzido no Anexo L considera não somente o eucalipto como também a cana de açúcar. 
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zoneamentos. O Estudo de Caso no município de João Pinheiro-MG não irá 

ignorar, evidentemente, o zoneamento segundo critérios geofísicos e bióticos. 

Contudo, a análise concentrará esforços sobre os fatores socioeconômicos. A 

escolha de João Pinheiro decorre do fato de ser este o município com a maior 

área plantada de eucalipto do Estado, conforme aponta Scolforo (2006).  

 

8 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Esta seção subdivide-se em três seções. A primeira (8.1) destina-se a 

descrever o processo de construção metodológica deste trabalho. Uma vez 

descrito esse processo, a partir da segunda seção passa-se a detalhar os dois 

elementos metodológicos fundamentais desta pesquisa. O primeiro elemento 

(seção 8.2) é o método de Avaliação de Impacto Ambiental de Gomez Orea 

(1988), que inspirou a realização deste trabalho. O segundo elemento 

metodológico (seção 8.3) é a Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

construção que auxiliará a análise dos indicadores do ZEE-MG.  

 

8.1 Construção Metodológica 

  

Antes de apresentar qual será efetivamente a metodologia utilizada para 

responder o problema que motivou esta pesquisa, serão descritos os caminhos 

que levaram à definição desta metodologia. Abordar esse processo de 

construção metodológica antes de se adentrar na própria metodologia é algo 

relevante dado que a literatura é escassa em nos fornecer iniciativa semelhante 

a esta. Dada a construção recente do ZEE-MG, e algumas dificuldades 

enfrentadas pelos potenciais usuários ao fazer uso do mesmo, não há ainda 

nada que trate substancialmente as possibilidades do instrumento no âmbito 

das políticas da SEAPA-MG. A sub-utilização do ZEE-MG enquanto 

instrumento auxiliar no planejamento agrícola  tem origem muito mais na pouca 

aptidão dos potenciais usuários para com a ferramenta do que numa eventual 

vontade negativa em relação à mesma. A despeito de se reconhecer 

recorrentemente a serventia da ferramenta, tal reconhecimento tem se 

restringido ao plano formal. Uma vez demonstrados os caminhos que 
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resultaram numa definição metodológica, A seção passará a apresentar e 

discutir a metodologia que será utilizada. 

O reconhecimento de que o ZEE-MG tem enorme potencial para auxiliar 

a consecução das políticas agrícolas empreendidas pelo Governo de Minas 

enquanto fomentadoras do desenvolvimento rural sustentável é fato 

consumado. Prova disso é a já citada inclusão do ZEE-MG no PAEMG (2007-

2011). O pressuposto do qual se parte para realizar o presente estudo é de que 

o que cerceia a utilização efetiva do instrumento no âmbito do agronegócio 

estadual é a ausência de um roteiro que mostre aos potenciais usuários quais 

as maneiras de utilizá-lo. Diante dessa constatação, este trabalho se propõe a 

orientar a formulação e execução das políticas públicas voltadas ao 

agronegócio tomando por base os dados, informações, indicadores e 

diagnósticos concernentes à ferramenta de Zoneamento Ecológico-Econômico 

através da formulação de um roteiro de análise. Ao propor a construção de um 

roteiro de análise não se está ignorando as inúmeras possibilidades de 

utilização do instrumento. Desse modo, não se tem nem de longe a pretensão 

de, por meio deste trabalho, esgotar todas as possibilidades. O que o trabalho 

de fato persegue é inaugurar uma nova discussão no âmbito da SEAPA-MG e 

contribuir de alguma forma para que o ZEE-MG se torne um instrumento mais 

familiar e mais palpável aos gestores do agronegócio estadual.  

O processo de construção metodológica deste projeto se iniciou com a 

realização de algumas entrevistas no intuito de responder basicamente duas 

questões fundamentais, a saber:  

1. Como utilizar efetivamente as informações do ZEE-MG, no planejamento 

e acompanhamento da atividade agrícola, em especial a silvicultura, em 

Minas Gerais? 

2. Como a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

percebe o ZEE-MG enquanto instrumento de planejamento para a 

promoção do desenvolvimento rural sustentável? 

A busca pelas respostas a essas questões passou pela realização de 

entrevistas a gestores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SEMAD – MG, principais envolvidos com o 

ZEE-MG no âmbito do poder executivo estadual. E também por entrevistas a  
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gestores da SEAPA-MG, no sentido de captar a real percepção da Secretaria 

em relação ao instrumento de ZEE-MG. 

Desde a concepção deste problema de pesquisa sempre esteve de certa 

maneira bem nítido que a metodologia para solução do problema colocado 

passaria pela realização de um estudo de caso. Uma tese que se propõe a 

discutir um problema de caráter prático deverá ser obviamente referenciada por 

este caráter prático. Sendo assim, a forma para se mostrar como utilizar o ZEE 

como instrumento de planejamento agrícola é efetivamente realizar um 

planejamento agrícola com o foco sob o ZEE-MG. O estudo de caso representa 

uma exemplificação das possibilidades do instrumento de ZEE. O exemplo da 

utilização do ZEE em um caso de planejamento agrícola específico, por meio 

de adaptações pertinentes, possibilitará e potencializará novos usos do 

mesmo. 

Apesar da clareza quanto à necessidade de se proceder a um estudo de 

caso, o formato deste estudo nem sempre esteve claro. Por certo tempo foi 

persistente a dúvida relativa a qual seria o objeto de análise. A primeira 

possibilidade passava por um estudo de caso no qual o foco recairia sob uma 

unidade territorial que poderia ser ou uma região ou um município. Nesse caso 

o ZEE seria utilizado para conceber ao planejamento agrícola de um município 

ou região como um todo, considerando o conjunto completo de atividades 

desenvolvidas e com potenciais de serem desenvolvidas nesse território. 

Realizar o estudo de caso sob viés territorial apresenta algumas limitações 

relativas ao escopo que este trabalho pretende abarcar. O risco de se produzir 

um modelo extremamente genérico e que, ao querer dizer tudo, poderia dizer 

nada, vai de encontro ao viés prático que se pretende atingir. Por outro lado, a 

capilaridade e o detalhamento que seriam requeridos para se fugir do referido 

risco da generalidade extrapolam os objetivos do trabalho. 

A segunda possibilidade relativa ao objeto de análise seria utilizar o ZEE 

para planejar as ações relativas a uma cultura agrícola específica. Planejar 

ações relativas a uma cultura específica de maneira desvinculada do território 

no qual se deseja desenvolver tal cultura não faz, por seu turno, o menor 

sentido. 

Dessa maneira, diante das falhas pertinentes às opções apresentadas, a 

solução metodológica encontrada foi uma convergência em relação aos objetos 
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de análise possíveis. O estudo de caso tratará do planejamento agrícola com 

vistas ao desenvolvimento rural sustentável em um município17 determinado e 

a partir de um empreendimento agrícola específico18.  

O empreendimento que será tratado é a silvicultura de Eucalipto. A 

unidade territorial analisada será o município de João Pinheiro - MG. E o roteiro 

de análise passará pela construção e utilização daquilo que se denominou de 

Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável, uma adaptação da matriz de 

impacto ambiental de Gómez Orea (1988). 

 

8.2 Método de Avaliação de Impacto Ambiental de Gomez Orea (1988) 

 

Esta seção apresenta a Matriz de Impacto Ambiental de Gomez Orea 

(1988). A partir da Matriz de Impacto Ambiental serão realizadas adaptações 

que culminarão na Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável.  

A Matriz de Impacto Ambiental se insere no contexto de avaliação de 

impactos ambientais. De acordo com o IBAMA (1995), a avaliação de impactos 

ambientais deve ser abordada como um processo de avaliação dos efeitos 

ecológicos, econômicos e sociais que podem advir da implantação de 

determinada atividade antrópica (projetos, planos e programas) e de controle 

desses efeitos pelo poder público e pela sociedade. Ou seja, a avaliação de 

impacto ambiental consiste em identificar as ações pertinentes à implantação e 

realização de determinado projeto; identificar as variáveis ambientais, sociais e 

econômicas afetadas por essas ações;  determinar os efeitos de tais ações; e 

finalmente, buscar respostas que vão ao encontro do projeto empreendido, de 

modo à garantia da sustentabilidade. Várias são as metodologias e ferramentas 

                                                           
17

 - O contexto e os objetivos nos quais se insere este trabalho estão no âmbito de uma 
Secretaria de Estado e, portanto, na instância Estadual. Contudo, durante o estudo de caso o 
foco de análise recai sob a instância municipal. A princípio isso poderia revelar uma 
incoerência e uma grave deficiência deste trabalho. Este autor defende que a abordagem do 
problema na instância municipal não representa nenhuma incoerência na medida em que o 
elemento primordial dentro da análise é a construção do modelo formal de emprego do ZEE. 
Dessa maneira, a instância governamental abordada, bem como o município e o 
empreendimento agrícola estudados, podem ser considerados fatores auxiliares e 
complementares dentro da análise. 
18

  - A necessidade de se conciliar território x empreendimento foi constada a partir das 
entrevistas  com os gestores da SEMAD.  Na oportunidade foram discutidas as matrizes de 
dupla entrada utilizadas para a realização de Avaliação de Impacto Ambiental. A modelagem a 
ser construída provém de uma adaptação à essas matrizes. O tema será detalhado com 
grande profundidade mais a frente. 
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disponíveis para a avaliação dos impactos ambientais oriundos de atividades 

antrópicas19. Neste trabalho será adotado o método de Gomez Orea (1988) 

(1988). 

O método de Gomez Orea (1988) é um método de análise integrada que 

permite a identificação, caracterização e ponderação de impactos. Este método 

foi criado a partir de técnicas desenhadas pelo professor Domingo Gómez Orea 

do Departamento de Proyectos e Planificación Rural da Universidad Politécnica 

de Madrid. A metodologia de Gomez Orea (1988) consiste em dispor as ações 

do projeto e os fatores do meio em forma de árvore, como entradas de uma 

matriz. Ou seja, trata-se de uma matriz de dupla entrada na qual o cruzamento 

entre as ações do projeto e os fatores do meio traduzem os impactos do projeto 

sobre o meio. As ações do projeto são analisadas de acordo com um conjunto 

de fatores previamente definidos e que são apresentados por meio do QUA 

8.1, a seguir. 

Quadro 8.1 – Fatores de Impacto de Gomez Orea (1988) 

Fator Indica Possibilidades 

Sinal ou Natureza 
O caráter das ações impactantes 
que venham a atuar sobre os 
distintos fatores ambientais.  

Benéfico (+);                        
Prejudicial (-);                             
Difícil de qualificar sem 
estudos específicos (X)¹ 

Intensidade (I) (grau 
de destruição) 

O grau de incidência da ação 
sobre o fator ambiental. 

I = 1 - Destruição total da área 
na qual se produz o efeito;                                                           
1<I<3 - Destruição 
intermediária;                                   
I = 3 - Destruição total.                                         

Extensão (EX) (área 
de influência) 

A Área de influência do impacto do 
projeto em relação ao seu entorno. 

EX = 1 - Impacto Pontual;                                 
EX = 2 - Impacto Parcial;                            
EX = 3 - Impacto não pode ser 
localizado em um ponto 
específico do entorno influindo 
em toda a extensão. 

Momento (MO) 

O tempo transcorrido a partir do 
aparecimento da ação até que se 
manifeste o efeito sobre o fator 
ambiental. 

MO = 3 - Efeito Imediato/Tempo 
menor que 1 ano ;                                   
MO = 2 - Efeito de Médio 
Prazo/Tempo entre 1 e 3 anos;                                                          
MO = 1 - Efeito de Longo 
Prazo/Tempo maior que 3 anos. 

                                                           
19

  - Para maiores detalhes ver IBAMA, 1995. 
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Quadro 8.1(Continuação) – Fatores de Impacto de Gomez Orea (1988) 

Fator Indica Possibilidades 

Persistência (PE)² 
(permanência do 
efeito) 

O tempo de permanência do 
efeito, desde seu surgimento, a 
partir do qual o fator afetado 
voltaria às condições iniciais 
prévias à ação, por meios naturais 
ou pela introdução de medidas 
corretivas.  

PE = 1 - Efeito Temporário;                    
PE = 3 - Efeto Permanente. 

Reversibilidade (RV) 
(reconstrução por 
meios naturais) 

A possibilidade de retornar às 
condições iniciais prévias à ação 
impactante, por meios naturais, 
uma vez deixando de atuar sobre 
o meio. 

RV = 1 - Curto Prazo;                 
RV = 2 - Médio Prazo;                                 
RV = 3 - Longo Prazo. 

Recuperabilidade 
(MC) (reconstrução 
por meio humanos) 

A possibilidade de retornar (total 
ou parcialmente) às condições 
iniciais prévias à atuação, por 
meio da intervenção humana 
(introdução de medidas 
corretivas). 

MC = P - Na fase do projeto;                                                 
MC = O - Fase de Obra;                                         
MC = F - Fase de 
Funcionamento;                               
MC = N - Não é possível. 

Sinergia (SI) 
(pontencialização da 
manifestação) 

A interação e fortalecimento de 
dois ou mais efeitos simples, 
provocando um efeito superior ao 
que geram quando atuam de 
forma independente.  

Sim;                                                                     
Não. 

Acumulação (AC) 
(incremento 
progressivo) 

O incremento progressivo da 
manifestação do efeito, à medida 
que a ação impactante atue de 
forma contínua.  

Simples - Não Cumulativo;         
Cumulativo. 

Efeito (EF) (relação 
causa-efeito) 

A forma de manifestação de um 
efeito sobre um fator, como 
resultado de uma ação.  

Imediatismo direto;                               
Imediatismo Indireto. 

Periodicidade (PR) 
(regularidade da 
manifestação) 

A regularidade de manifestação de 
um efeito.  

Periódico;                                                    
Contínuo;                                             
Irregular. 

Importância (I) do 
Impacto 

A importância do impacto (não a 
do fator) é representada por um 
valor I, deduzido em função das 
características do impacto 
anteriormente mencionadas.  

  

Fonte: Elaboração própria a partir de Avaliação de Impacto Ambiental – Pegar referência. 
¹ - Reflete aqueles efeitos cambiantes difíceis de predizer tais efeitos que afetam várias 
variáveis de maneira divergente ou associados à cincurstâncias externas ao projeto 
² - Trata-se de uma caracterização genérica, enquanto não se tenha discretos períodos de 
tempo ligados com tais categorias e, porque, em qualquer caso, é difícil discernir sobre o 
caráter temporário ou permanente dos efeitos. 
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Dessa maneira, através dos fatores relacionados através do QUA 8.1 

podem ser analisados e mensurados os impactos advindos de determinado 

projeto, tenha ele a natureza que tiver, como agrícola, industrial, energética, 

comercial dentre outras. A concepção de avaliação de impacto fornecida por 

Gomez Orea (1988) terá fundamental importância na construção da Matriz de 

Desenvolvimento Rural Sustentável. Contudo, a nova matriz não se restringirá 

aos fatores elencados por Gomez Orea (1988). Alguns fatores serão utilizados, 

outros rejeitados e novos fatores serão introduzidos. É o que poderá ser 

verificado a partir da seção seguinte. 

 

8.3  Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável 

  

Esta seção destina-se a apresentar e detalhar a construção da 

denominada Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável (MDRS). Para isso, 

em 8.2.1, mostra em que consiste efetivamente a referida Matriz; apresenta as 

premissas que pautaram seu desenvolvimento; apresenta os objetivos da 

construção e da utilização da MDRS enquanto instrumento de planejamento 

agrícola; elenca os benefícios esperados de sua utilização; e, finalmente, em 

8.2.2, apresenta efetivamente e detalha os elementos componentes da MDRS.  

 
8.3.1 MDRS – Premissas, Objetivos e Benefícios Esperados 

 

A MDRS consiste numa matriz de dupla entrada que deverá servir como 

ferramenta auxiliar no processo de análise dos indicadores do ZEE-MG para 

fins de planejamento e de tomada de decisões referentes à consecução de 

políticas agrícolas. Essa ferramenta tem origem numa adaptação à Matriz de 

Impacto Ambiental de Gomez e Orea (1988) como já citado anteriormente. A 

MDRS se presta a analisar os impactos socioeconômicos de empreendimentos 

agrícolas específicos sobre territórios específicos, tomando por base o conjunto 

de indicadores fornecidos no ZEE-MG.  

A concepção e a construção da MDRS foram calcadas em uma série de 

premissas que devem pautar a aplicação da MDRS enquanto instrumento de 

análise de indicadores e instrumento de planejamento agrícola. Essas 
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premissas nada mais são do que o conjunto de aspectos levantados ao longo 

deste trabalho e podem ser agrupadas e resumidas nos tópicos a seguir: 

a. Visão de desenvolvimento pautada na óptica da sustentabilidade; 

b. Análise multidisciplinar, integrada e transversal em relação ao 

desenvolvimento de políticas públicas; 

c. Permanente consideração dos perfis e peculiaridades das regiões e 

dos municípios objetos de análise; 

d. Utilização do instrumento enquanto ferramenta indicativa e auxiliar 

no processo decisório em relação ao planejamento agrícola e as 

políticas públicas voltadas ao agronegócio de Minas Gerais. 

Os objetivos da construção da MDRS podem ser resumidos em dez e 

são  apresentados a seguir: 

1. Potencializar o uso do ZEE-MG nas ações de planejamento e como 

insumo decisório da SEAPA-MG; 

2. Identificar os impactos de determinado empreendimento agrícola 

sobre as variáveis socioeconômicas que afetam determinados 

municípios ou regiões de Minas Gerais; 

3. Identificar os aspectos críticos relacionados à execução de 

determinado empreendimento agrícola; 

4. Identificar as variáveis mais afetadas pela realização de determinado 

empreendimento agrícola; 

5. Avaliar as potencialidades e limitações de determinadas atividades 

agrícolas em função do perfil socioeconômico de um município ou 

região; 

6. Fornecer à SEAPA-MG insumos decisórios para fomentar ou não o 

desenvolvimento de atividades agrícolas em municípios ou regiões 

específicas; 

7. Identificar alternativas possíveis com vistas a sanar impactos 

negativos advindos de atividades ou empreendimentos agrícolas; 

8. Considerar os trade(s) off(s)20 bem como as externalidades advindas 

da atividade agrícola operacionalizada; 

                                                           
20

  - Trade off pode ser considerado o custo de oportunidade ou o dilema enfrentado diante de 
duas possibilidades divergentes.  
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9. Fornecer mais um instrumento para o alinhamento das ações da 

SEAPA ao PMDI; 

10. Fornecer insumos para a definição de prioridades das políticas 

agrícolas em determinada região ou município. 

Através da utilização da MDRS espera-se contribuir para que a SEAPA 

alcance os benefícios apresentados a seguir: 

I. Atingir uma visão socioeconômica abrangente, que possibilite a 

adoção de uma estratégia de desenvolvimento plena e integral, 

e, portanto sustentável, do setor agrícola mineiro; 

II. Atingir uma visão socioeconômica capilarizada territorialmente, de 

modo a possibilitar que as políticas agrícolas empreendidas 

tomem em conta o perfil e as peculiaridades regionais do setor 

agrícola mineiro. 

 

8.3.2 MDRS – Elementos e Componentes 
 

 A MDRS, na tentativa de ser uma ferramenta auxiliar no âmbito do 

planejamento agrícola, foi construída em fases. Na primeira dessas fases foi 

elaborada a MDRS Primária. A MDRS Primária visa identificar aspectos 

fundamentais relacionados à atividade agrícola que se busca fomentar e 

identificar o conjunto de STAKEHOLDERS envolvidos. O termo STAKHOLDER 

designa o conjunto de organizações que tenham interesse ou são afetadas por 

determinado projeto. A identificação de STAKEHOLDERS é fundamental na 

busca da sustentabilidade visto que permite um processo de responsabilização 

integrado. Ao determinar o conjunto de atores que influenciam ou são 

influenciados pelas ações decorrentes do empreendimento em análise, torna-

se possível determinar as respostas que se espera de tais atores na busca pelo 

desenvolvimento sob a óptica da sustentabilidade. É apresentado a seguir o 

formato da MDRS Primária considerando aspectos fundamentais no fomento 

da silvicultura de eucalipto. 
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Quadro 8.2 – Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável Primária – 
Seleção de STAKEHOLDERS 

Fomento a Silvicultura de Eucalipto 

 Município de João Pinheiro - MG 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS STAKEHOLDERS 

1 - Conformidade e Respeito à 
Legislação Florestal e Ambiental 

Organizações 1 

2 - Proteção à Propriedade e 
Segurança no Campo 

Organizações 2 

3 - Disponibilidade de Crédito 
aos Produtores 

Organizações 3 

4 - Serviços de Assistência 
Técnica e Extensão Rural aos 
Produtores 

Organizações 4 

5 - Qualificação da Mão Obra 
Empregada na Atividade 

Organizações 5 

6 - Mercado Consumidor Organizações 6 

7 - Escoamento da Produção Organizações 7 

8 - Disponibilidade de Serviços 
Complementares ao 
Empreendimento 

Organizações  8 

Fonte: Elaboração Própria. 

Posteriormente à construção da MDRS Primária, foi construída a MDRS 

Secundária. A MDRS Secundária procura antever os impactos mais evidentes 

que serão decorrentes do fomento da atividade agrícola no território em 

análise. Em seguida estabelece o cruzamento entre os impactos relacionados e 

os fatores condicionantes da expansão da atividade, dados pelos indicadores 

relativos a tais fatores condicionantes. E finalmente mensura os efeitos dos 

impactos sobre a realidade municipal por meio de uma análise qualitativa 

realizada por meio daquilo que se convencionou chamar de Dimensões de 

Avaliação Qualitativa de Impacto ou simplesmente Dimensões de Impacto. As 

Dimensões de Impacto nada mais são do que categorias de análise qualitativa 

dos impactos. 
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De maneira análoga ao que foi dito no parágrafo anterior e de forma a 

detalhar o processo de construção da MDRS Secundária podemos dividir este 

processo em três partes, conforme colocado a seguir: 

1ª Parte –  Previsão dos principais impactos da atividade agrícola que se vai 

fomentar. No caso do fomento da silvicultura em João Pinheiro-MG foi previsto 

um conjunto de 10 impactos a saber: 

1. Aumento da atuação do Estado no Município; 

2. Demanda por Crédito Rural; 

3. Potencialização da atividade agrícola Municipal; 

4. Aumento da área total do município destinada a atividades 

agrossilvopastoris; 

5. Aumento da Demanda por Mão de Obra; 

6. Aumento da demanda por qualificação da mão de obra, extensão rural e 

serviços de assistência técnica; 

7. Expansão da Agricultura Familiar; 

8. Necessidade de Mercado Consumidor; 

9.  Elevação do tráfego de veículos pesados para distribuição da 

mercadoria e escoamento da produção. 

2ª Parte – Seleção dos indicadores dos fatores socioeconômicos 

condicionantes da expansão da atividade agrícola que se vai fomentar. No 

caso silvicultura de eucalipto em João Pinheiro foram selecionados um 

conjunto de 16 indicadores fornecidos pelo Zoneamento Ecológico-Econômico 

de Minas Gerais. Dentre os indicadores selecionados são incorporados todos 

aqueles que foram utilizados para a construção do Zoneamento da Cana de 

Açucar e do Eucalipto em Minas Gerais além de outros 5 indicadores 

fornecidos pelo ZEE-MG. Os indicadores selecionados são apresentados a 

seguir: 

1. Densidade de Ocupação dos Solos; 

2. Índice de concentração fundiária - Ìndice de GINI; 

3. Coeficientes de Agricultores Familiares por Município; 

4. Razão de Dependência; 

5. Distribuição Espacial da População; 

6. Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; 

7. Organizações Financeiras; 



 60 

8. Gestão Municipal; 

9. Gestão do Desenvolvimento Rural; 

10. Gestão Ambiental; 

11. Índice de Monocultura; 

12. Organizações de Fiscalização e Controle; 

13. Capacidade de Aplicação da Lei; 

14. Organizações de Ensino e Pesquisa; 

15. Índice da Malha Rodoviária. 

3ª Parte – Dimensões de Impactos. As dimensões expressam em relação a 

que os impactos devem ser avaliados. As dimensões aqui consideradas, que 

são sete, advêm de uma adaptação aos fatores de impacto considerados em 

Gomez Orea (1988), e são expostas no QUA 8.3 a seguir: 

Quadro 8.3 – Dimensões da Avaliação Qualitativa de Impactos 

Dimensão de Impacto Indica Possibilidades 

CONVERGÊNCIA 
(CON) 

Se as condições do município 
apontadas pelo indicador vão ao 
encontro do impacto produzido 
pelo empreendimento em 
análise. Mede a adequação dos 
impactos do empreendimento em 
relação a realidade local. 

Convergente (+);                        
Divergente (-);                             
Difícil de qualificar sem 
estudos específicos (X) 

EXTENSÃO (EX) 
(ÁREA DE 
INFLUÊNCIA) 

A Área de influência do impacto 
do  em relação ao seu entorno. 

Impacto Municipal (IM);                                 
Impacto Regional (IR);                             

MOMENTO (MO) 
O tempo transcorrido a partir da 
implantação do empreendimento 
até a ocorrência do impacto. 

Efeito Imediato (EI)/Tempo 
menor que 1 ano ;                                    
Efeito de Médio  Prazo 
(EM)/Tempo entre 1 e 3 anos;                                                           
Efeito de Longo Prazo (ELP) 
/Tempo maior que 3 anos. 

SINERGIA (SIN) 
A interação e fortalecimento do 
impacto provocando um impacto 
superior. 

Sim(S);                                                       
Não(N). 

ACUMULAÇÃO (AC) 
(INCREMENTO 
PROGRESSIVO) 

O incremento progressivo da 
manifestação, à medida que a 
ação impactante atue de forma 
contínua.  

Não Cumulativo (NC);        
Cumulativo(C). 

PERIODICIDADE (PE) 
(REGULARIDADE DE 
MANIFESTAÇÃO) 

A regularidade de manifestação 
de um efeito.  

Periódico (P);                                                    
Contínuo(CON);                                             
Irregular(I). 
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Quadro 8.3 (Continuação) – Dimensões da Avaliação Qualitativa de 
Impactos 

Dimensão de Impacto Indica Possibilidades 

IMPORTÂNCIA 
AGREGADA DO 
IMPACTO (IA) 

A importância agregada do 
impacto sobre a realidade 
municipal e a viabilidade do 
projeto deduzido a partir dos 
demais fatores. 

Inviabiliza o Empreendimento 
(INV); Viabiliza o 
Empreendimento (VIA);                   
Fator Crítico com 
Possibilidade de Solução (FC);                                   
Difícil de qualificar sem 
estudos específicos (X) 

Fonte: Elaboração Própria 

 

A previsão de impactos, a seleção de indicadores e a construção das 

dimensões de impacto culminaram na MDRS Secundária, que é apresentada a 

seguir. 

Quadro 8.4 – Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável Secundária – 
Avaliação de Impactos. 
Fomento a Silvicultura de Eucalipto 

 Município de João Pinheiro - MG 

Impactos do 
Empreendimento 

Indicador  do 
Fator 

Condicionante 

DIMENSÕES DE IMPACTO 

Conver-
gência 

Exten-
são 

Momen
-to 

Siner-
gia 

Acumu-
lação 

Periodici-
dade 

Importância 
Agregada  

Aumento da área total 
do município destinada 
a atividades 
agrossilvopastoris 

Densidade de 
Ocupação dos 
Solos        

Expansão da 
Agricultura Familiar 

Índice de 
concentração 
fundiária - Ìndice 
de GINI 

       
Expansão da 
Agricultura Familiar 

Coeficientes de 
Agricultores 
Familiares por 
Município 

       Aumento da Demanda 
por Mão de Obra 

Razão de 
Dependência 

       Aumento da Demanda 
por Mão de Obra 

Distribuição 
Espacial da 
População 

       Aumento da Atuação 
do Estado no Município 

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano Municipal 
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Quadro 8.4 (Continuação) – Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável 
Secundária – Avaliação de Impactos. 
Fomento a Silvicultura de Eucalipto 

 Município de João Pinheiro - MG 

Impactos do 
Empreendimento 

Indicador  do 
Fator 

Condicionante 

DIMENSÕES DE IMPACTO 

Conver-
gência 

Exten-
são 

Momen-
to 

Siner-
gia 

Acumu-
lação 

Periodici-
dade 

Importância 
Agregada  

Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Capacidade 
Gerencial 

       Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Gestão do 
Desenvolvimento 
Rural 

       Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Gestão Ambiental 

       Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Índice de 
Monocultura 

       Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Organizações de 
Fiscalização e 
Controle 

       Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Capacidade de 
Aplicação da Lei 

       Aumento da 
demanda por 
qualificação da mão 
de obra, extensão 
rural e serviços de 
assistência técnica 

Organizações de 
Ensino e Pesquisa 

       Aumento da 
demanda por 
qualificação da mão 
de obra, extensão 
rural e serviços de 
assistência técnica 

Organizações de 
Fiscalização e 
Controle 

       Elevação do tráfego 
de veículos 
pesados para 
distribuição da 
mercadoria e 
escoamento da 
produção 

Índice da Malha 
Rodoviária 

       Fonte: Elaboração Própria. 

Finalmente, o após o cruzamento de impactos e indicadores relativos ao 

município, são apontados alguns aspectos que podem ser considerados 

críticos em relação ao desenvolvimento da atividade em estudo.  

 Dessa maneira, uma vez apresentado o processo de construção 

metodológica bem como descritos os fatores componentes da metodologia que 

será utilizada, a partir da seção seguinte serão apresentados os resultados do 

Estudo de Caso realizado. 
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9 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

9.1 Diagnóstico do Município João Pinheiro – MG 

 

O município de João Pinheiro localiza-se na porção noroeste de Minas 

Gerais e possui a maior extensão territorial do Estado, com uma área de 

10.717 km². De acordo com o IBGE 2007, a população gira em torno de 43 mil 

habitantes.   

A economia do município gira principalmente sobre o agronegócio, com 

destaques para a pecuária (bovinos de leite e corte), agroflorestal e 

sucroalcooleiro. No setor de confecções também se concentra parte 

considerável da mão-de-obra da cidade. 

O município tem grande destaque na produção de carvão vegetal. De 

acordo com o IBGE, em 2007, a produção de carvão vegetal chegou a mais de 

125 mil toneladas tendo alcançado a posição de sexto maior município produtor 

em Minas Gerais. 

Da área total do município, de acordo com o Zoneamento segundo 

critérios Geofísicos e Bióticos, 75% da extensão apresenta aptidão edafo-

climática boa ou moderada para a cultura do eucalipto. O Índice de 

Monocultura da atividade apresenta baixo valor, apesar da já substancial 

produção de carvão vegetal por meio do eucalipto. A boa aptidão edafo-

climática e o baixo Índice de Monocultura abrem possibilidade para a expansão 

ainda maior da silvicultura de eucalipto no município em questão. 

 

9.2 Resultados 

  

Nesta seção serão apresentados os resultados da aplicação da MDRS 

para o município de João Pinheiro. Em 9.2.1 a partir da MDRS Primária – 

Seleção de STAKEHOLDERS. E em 9.2.2 por meio da MDRS Secundária – 

Avaliação de Impactos.  

  

9.2.1 MDRS Primária – Seleção de STAKEHOLDERS  
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A partir dos aspectos considerados fundamentais no fomento da 

atividade de silvicultura é relacionado um conjunto de organizações, potenciais 

STAKEHOLDERS. Ao todo foram considerados oito aspectos fundamentais ao 

fomento da silvicultura a partir dos quais foram selecionados os principais 

STAKEHOLDERS. Dentre os aspectos considerados fundamentais, o ZEE-MG 

fornece indicadores relativos ao grupo de organizações afetadas por pelo 

menos sete. A exceção de aspectos relacionados ao mercado consumidor dos 

produtos florestais, o ZEE-MG fornece, de maneira direta ou indireta, 

indicadores que nos permitem aferir a capacidade de atuação dos 

STAKEHOLDERS selecionados. A seleção de STAKEHOLDERS é 

apresentada no QUA 9.1. 

Quadro 9.1 – MDRS Primária – STAKEHOLDERS relativos ao Fomento a 
Silvicultura de Eucalipto 

Fomento a Silvicultura de Eucalipto 

 Município de João Pinheiro 

ASPECTOS FUNDAMENTAIS STAKEHOLDERS 

1 - Conformidade e Respeito à Legislação 
Florestal e Ambiental 

Entidades de Gestão Ambiental 

Organizações Jurídicas 

Organizações de Fiscalização e Controle 

Organizações de Segurança Pública 

2 - Proteção à Propriedade e Segurança no 
Campo 

Organizações de Segurança Pública 

3 - Disponibilidade de Crédito aos Produtores Organizações Financeiras 

4 - Assistência Técnica e Extensão Rural aos 
Produtores 

Organizações de Fiscalização e Controle 

Organizações de Ensino e Pesquisa 

5 - Qualificação da Mão Obra Empregada na  
Atividade 

Organizações de Ensino e Pesquisa 

6 - Mercado Consumidor 

Setor Enérgetico 

Indústrias de Celulose e Papel 

Indústria Moveleira 

7 - Escoamento da Produção 

Empresas Transportadoras 

Organizações de Transportes e Obras 
Públicas 

Organizações de Segurança Pública 

Organizações de Fiscalização e Controle 

8 - Serviços Complementares ao 
Empreendimento 

Setor de Comércio 

Organizações de Ensino 

Prestadoras de Serviços de Comunicação 

Organizações Financeiras 

Organizações Culturais 

Setor de Habitação 

Setor de Saneamento Básico 

Setor de Energia 

Fonte: Elaboração Própria 
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9.2.2 MDRS Secundária – Avaliação de Impacto 
 

A MDRS Secundária procura antever os impactos decorrentes do 

fomento da atividade agrícola no território em análise. Uma vez identificados os 

principais impactos decorrentes do fomento à silvicultura de eucalipto,  

selecionados os indicadores dos fatores socioeconômicos condicionantes da 

expansão desta atividade agrícola - fornecidos pelo ZEE-MG - e definidas quais 

as dimensões de impacto a serem consideradas, é apresentada a análise 

relativa ao município de João Pinheiro. 

Inicialmente são apresentados os atributos relativos aos indicadores 

selecionados. Ou seja, qual é a situação de João Pinheiro em relação aos 

fatores condicionantes considerados. Paralelamente, interpreta-se o significado 

do atributo. Os resultados são mostrados no QUA 9.2. 

Quadro 9.2 – Atributos Socioeconômicos de João Pinheiro – MG pelos 
indicadores do ZEE-MG. 

INDICADOR DO 
FATOR 

CONDICIONANTE 

ATRIBUTO DE 
JOÃO PINHEIRO 

INTERPRETAÇÃO 

Densidade de 
Ocupação dos Solos 

Favorável 
As terras disponíveis apresentam níveis favoráveis de 
produtividade 

Índice de 
concentração fundiária 
- Ìndice de GINI 

Muito Precário 
Há grande concentração de terras, portanto presença de 
latifúndios. 

Coeficientes de 
Agricultores Familiares 
por Município 

Favorável 
 
 Presença Favorável de Agricultores Familiar 

Razão de 
Dependência Invertida 

Precário (0,438%) 
Alto Grau de Depedência. Baixa população em idade ativa 
em relação à população total 

Distribuição Espacial 
da População 

Concentração 
Urbana (78%) 

População concentrada na Zona Urbana.  

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano Municipal 

Favorável/Médio 
Desenvolvimento 
Humano¹ (0,748) 
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Quadro 9.2 (Continuação) – Atributos Socioeconômicos de João Pinheiro 
– MG pelos indicadores do ZEE-MG. 

INDICADOR DO 
FATOR 

CONDICIONANTE 

ATRIBUTO DE JOÃO 
PINHEIRO 

INTERPRETAÇÃO 

Organizações 
Financeiras 

Favorável Número de organizações financeiras favorável 

Capacidade Gerencial Muito Favorável (0,68%) 

Mecanismos de planejamento e de gestão 
necessários à prática gerencial, administrativa 
e financeira do governo municipal, consolidado 

Gestão do 
Desenvolvimento 
Rural 

Favorável 
Boas condições iniciais para a promoção do 
Desenvolvimento Rural Sustentável 

Gestão Ambiental Favorável Há instrumentos de Gestão Ambiental 

Índice de Monocultura Baixo 
 A redução da biodiversidade não é um risco 
iminente 

Organizações de 
Fiscalização e 
Controle 

Muito Favorável 
Há presença de Organizações de Fiscalização e 
Controle 

Capacidade de 
Aplicação da Lei 

Favorável Agentes aptos a garantir o cumprimento da lei 

Organizações de 
Ensino e Pesquisa 

Muito Favorável 
Número Favorável de Instituições de Ensino e 
Pesquisa  

Índice da Malha 
Rodoviária 

Muito Favorável 
Boas Condições de acesso e escoamento de 
produção 

Fonte: Elaboração Própria a partir do Sistema do Zoneamento Ecológico-Econômico  de Minas 
Gerais.  
¹ - De acordo com a ONU: Países com baixo desenvolvimento humano, IDH menor que 0,500; 
Países com médio desenvolvimento humano, IDH entre 0,500 e 0,800; Países com alto 
desenvolvimento humano, IDH maior que 0,800. 

  

Uma vez apresentada a realidade socioeconômica do município de João 

Pinheiro – MG, através dos atributos indicados no QUA 9.3, torna-se possível 

avaliar como os impactos da atividade a qual se vai fomentar atuará sobre esta 

realidade. Isto é feito a partir da MDRS Secundária, apresentada a seguir: 
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Quadro 9.3 – Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável Secundária – 
Avaliação de Impactos21. 
Fomento a Silvicultura de Eucalipto 

 Município de João Pinheiro – MG 

Impactos do 
Empreendimento 

Indicador  do 
Fator 

Condicionante 

DIMENSÕES DE IMPACTO 

Conver-
gência 

Exten-
são 

Momen-
to 

Siner-
gia 

Acumu-
lação 

Periodici-
dade 

Importância 
Agregada  

Aumento da área 
total do município 
destinada a 
atividades 
agrossilvopastoris 

Densidade de 
Ocupação dos 
Solos 

+ IM EI S C CON VIA 

Expansão da 
Agricultura Familiar 

Índice de 
concentração 
fundiária - Ìndice 
de GINI - IM EI S C CON (X) 

Expansão da 
Agricultura Familiar 

Coeficientes de 
Agricultores 
Familiares por 
Município + IM EI S C CON VIA 

Aumento da 
Demanda por Mão 
de Obra 

Razão de 
Dependência - IR EI S C P FC 

Aumento da 
Demanda por Mão 
de Obra 

Distribuição 
Espacial da 
População - IR EI S C P FC 

Aumento da 
Atuação do Estado 
no Município 

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano 
Municipal + IM EM S C CON VIA 

Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Capacidade 
Gerencial 

- IM EI S C P FC 
Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Gestão do 
Desenvolvimento 
Rural + IM EI S C CON VIA 

Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Gestão Ambiental 

+ IM EI S C CON VIA 
Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Índice de 
Monocultura 

+ IM EI S C CON VIA 
Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Organizações de 
Fiscalização e 
Controle + IM EI S C P VIA 

Potencialização da 
atividade agrícola 
na esfera Municipal 

Capacidade de 
Aplicação da Lei 

+ IM EI S C CON VIA 

                                                           
21

  Legenda – (+)Convergente; (-)Divergente; (X) Difícil de determinar sem estudos específicos; 
(IM) Impacto Municipal; (IR) Impacto Regional; (EI) Efeito Imediato; (EM) Efeito de Médio 
Prazo; (EL) Efeito de Longo Prazo; (S) Sinérgico; (C) Cumulativo; (NC) Não Cumulativo; (CON) 
Contínuo; (P) Periódico; (VIA) Viável; (FC) Fator Crítico com possibilidade de solução. 
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Quadro 9.3 (Continuação) – Matriz de Desenvolvimento Rural Sustentável 
Secundária – Avaliação de Impactos. 
Fomento a Silvicultura de Eucalipto 

 Município de João Pinheiro – MG 

Impactos do 
Empreendimento 

Indicador  do 
Fator 

Condicionante 

DIMENSÕES DE IMPACTO 

Conver-
gência 

Exten-
são 

Momen-
to 

Siner-
gia 

Acumu-
lação 

Periodici-
dade 

Importância 
Agregada  

Aumento da demanda 
por qualificação da 
mão de obra, 
extensão rural e 
serviços de 
assistência técnica 

Organizações 
de Ensino e 
Pesquisa 

+ IM EM S C CON VIA 

Aumento da demanda 
por qualificação da 
mão de obra, 
extensão rural e 
serviços de 
assistência técnica 

Organizações 
de Fiscalização 
e Controle 

+ IM EI S C P VIA 
Elevação do tráfego 
de veículos pesados 
para distribuição da 
mercadoria e 
escoamento da 
produção 

Índice da Malha 
Rodoviária 

+ IR EL N NC P VIA 
Fonte: Elaboração Própria. 

Após o cruzamento de informações na MDRS Secundária chega-se ao 

conjunto de conclusões expostas a seguir: 

1. A densidade de ocupação dos solos no município de João Pinheiro-MG 

indica uma utilização favorável das terras. Ou seja, sinaliza para uma 

boa produtividade agrícola. O fomento da atividade florestal e a 

integração desta atividade à lavoura e a pecuária pode representar uma 

excelente alternativa para se elevar ainda mais a densidade de 

ocupação das terras e elevar a produtividade. A integração do sistema 

agrossilvopastoril permite que uma mesma área seja utilizada para a 

lavoura, a silvicultura e a pecuária. 

2. A despeito da forte concentração fundiária, o município apresenta 

indicador favorável em relação ao número de agricultores familiares. 

Dessa forma, políticas que promovam o fortalecimento da agricultura 

familiar se fazem pertinentes. O elevado número de agricultores 

familiares potencializa a movimentação econômica no município. 

3. O fomento à expansão da silvicultura pressupõe a expansão da 

necessidade de mão de obra. A razão de dependência e a distribuição 

espacial da população de João Pinheiro podem cercear a capacidade do 

município em fornecer mão de obra para a atividade. Isso porque, em 
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relação à razão de dependência parte-se de uma condição precária. 

Com relação à distribuição espacial, 78% da população vive em áreas 

urbanas. 

4. Uma atuação mais efetiva do estado neste município no fomento da 

silvicultura poderia trazer grandes contribuições ao melhoramento do 

IDH Municipal. Atualmente, o município de João Pinheiro apresenta IDH-

M no valor de (0,748) o que corresponde a um grau de desenvolvimento 

médio. A ONU considera um alto nível de desenvolvimento humano a 

partir de (0,800). Alcançar tal patamar vai ao encontro às pretensões do 

governo estadual no que se refere à promoção de uma melhor qualidade 

de vida e à redução das desigualdades regionais. 

5. Em relação aos indicadores de organizações financeiras, os indicadores 

apontam condições favoráveis. Estão presentes três agências de bancos 

oficiais, uma cooperativa, uma instituição de microcrédito. Em 

consideração à população que beira os 50 mil habitantes, a primeira 

vista pode parecer que esta estrutura é carente. Contudo, esse indicador 

não é suficiente para se tirar conclusões acerca da disponibilidade de 

crédito no município. 

6. Em relação à capacidade do município em elevar a complexidade de 

suas atividades agrícolas, medida aqui pela Gestão do Desenvolvimento 

Rural e pela Gestão do Meio Ambiente, João Pinheiro parte de 

condições relativamente favoráveis. Em relação à Gestão do Meio 

Ambiente João Pinheiro possui uma Secretaria Municipal e um Conselho 

Municipal para tratar da temática, além de ter participação em Comitê de 

Bacia Hidrográfica. Já em relação à Gestão do Desenvolvimento Rural 

Sustentável o município já possui um Conselho de Desenvolvimento 

Rural realizado e está em fase de construção do Planejamento Municipal 

de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

7. Em relação ao Índice de Monocultura, o município tem baixo valor. Ou 

seja, o indicador mostra que não há concentração na produção do 

eucalipto. Dessa maneira, a expansão dessa atividade não traria 

problemas relativos a biodiversidade, sobretudo se forem conduzidas na 

forma da integração lavoura-pecuária-floresta. 
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8. Condições Muito Favoráveis relativas às Organizações de Fiscalização e 

Controle favorecem o incremento da atividade agrícola no Município. 

Sobretudo a presença da EMATER, do IMA, do IEF e de um Núcleo de 

Florestas e Pescas do IEF contribuem na prestação de Extensão Rural 

aos produtores e na fiscalização em torno das normas ambientais. 

9. O indicador Capacidade de Aplicação da Lei  é favorável revelando que 

o município dispõe de boas condições de segurança. 

10.  O indicador de Ensino e Pesquisa é considerado muito favorável. Isso 

decorre da presença de uma escola de ensino técnico, uma escola de 

ensino superior  e  da presença do SEBRAE. Em relação às 

organizações de Pós Graduação e Pesquisa o município é carente. Não 

há cursos de Pós-Graduação nem a presença da EPAMIG, além de 

outras instituições de pesquisa. 

11. As condições da malha rodoviária são muito favoráveis, reduzindo os custos 

do escoamento da produção. Os indicadores do ZEE-MG não fornecem 

informações relativas às estradas vicinais, de suma importância para a 

atividade agrícola.  

A percepção daqueles aspectos que podem ser considerados críticos 

em relação à expansão da silvicultura de eucalipto em João Pinheiro-MG 

contribuirá na priorização das políticas públicas a serem empreendidas para 

o desenvolvimento rural sustentável do município. A partir das conclusões 

tiradas a partir da MDRS Secundária foram relacionados dois aspectos 

como possíveis geradores de desequilíbio no rumo da sustentabilidade. Não 

serão feitas aqui considerações acerca das ações necessárias à solução 

dos fatores críticos apontados. Isso extrapola os objetivos do trabalho. Os 

fatores críticos são: 

1. Alta concentração fundiária e grande número de agricultores familiares. 

Esta situação divergente pode resultar em tensões no campo, sobretudo 

quando se leva em conta a baixa densidade de ocupação das terras 

sugerindo baixa produtividade das terras. A avaliação dessas 

circunstâncias sugere priori uma situação favorável a pressões por 

reforma agrária. 
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2. Alta Razão de Dependência e Alta Concentração Urbana. Essas 

circunstâncias podem resultar numa escassez de mão de obra no 

campo. 

Uma vez apresentados os resultados do estudo de caso realizado, a seguir são 

postas algumas ponderações acerca deste trabalho bem como da utilização do 

ZEE-MG como instrumento de política agrícola. 

 

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Caminhar na direção da sustentabilidade passa por estar atento à 

realidade e às peculiaridades locais. Essa observação foi feita inúmeras vezes 

ao longo deste trabalho. No entanto, o que se construiu ao longo do mesmo, 

por meio de um estudo de caso, foi na verdade, um roteiro genérico e 

abrangente de planejamento agrícola que poderia ser utilizado em inúmeros 

municípios diferentes. Nesse sentido, muitos poderão questionar a coerência 

deste autor no que se refere ao objeto deste trabalho. Ora, como é possível 

falar em sustentabilidade se, ao se propor instrumentos uniformes e 

homogêneos, estamos justamente caminhando na direção contrária a ela? Tal 

questionamento é extremamente pertinente e a resposta a ele é o pilar mais 

fundamental para que se faça do ZEE-MG um instrumento de fato útil ao 

governo do Estado. 

 Enxergar no Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais, ou em 

qualquer outro zoneamento, um instrumento de caráter normativo é cercear 

sua utilização e travar o desenvolvimento. Não se trata de um duelo de forças 

entre os ´´E(s)`` de Ecológico e Econômico mas sim da busca por um ponto de 

equilíbrio entre eles. Dessa maneira, o ZEE-MG deve ser utilizado como 

instrumento de caráter indicativo em conjunto com inúmeros outros 

instrumentos disponíveis.  

 Sendo assim, da mesma maneira que o ZEE-MG deve ter caráter 

indicativo, a forma como se faz uso dele durante este trabalho deve também ter 

caráter indicativo. O roteiro proposto é certamente apenas uma dentre 

inúmeras possibilidades. Guardar essa percepção é justamente o que irá tornar 

essa ferramenta útil no rumo do desenvolvimento e é também o que não deixa 

margem de incoerência em relação ao que foi proposto.   
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 A consideração das dimensões econômica, social, ambiental e 

institucional é a base para a promoção do desenvolvimento sustentável, como 

exposto ao longo do trabalho. A busca pela referida sustentabilidade é 

incorporada pelo Governo do Estado de Minas Gerais e deve orientar o 

conjunto de políticas e ações empreendidas pelas suas Secretarias de Estado 

e órgãos da administração indireta. Sendo assim,  em cada vez maior medida, 

instrumentos que auxiliem no desenvolvimento da atividade agrícola e na 

redução das desigualdades regionais devem compor a pauta da SEAPA-MG. O 

roteiro aqui proposto visa justamente fornecer mais um instrumento auxiliar no 

desenvolvimento da atividade agrícola mineira.  

 Além de auxiliar a SEAPA-MG na operacionalização de suas ações, 

espera-se com este trabalho contribuir para ao aperfeiçoamento da ferramenta 

de ZEE-MG. E nesse sentido o que pode se perceber é que, a despeito de se 

constituir uma valiosa ferramenta, o ZEE-MG carece ainda de grandes 

aperfeiçoamentos. Retratar os aspectos socioeconômicos dos municípios 

mineiros com um maior de grau de detalhamento pode ser considerado o 

principal desafio a ser enfrentado. Superar tal desafio passa pela incorporação 

de novos indicadores e pelo aperfeiçoamento daqueles existentes. Esse 

desafio deve ser enfrentado de modo conjunto, de forma que todos os 

potenciais usuários do ZEE-MG participem, revelem suas necessidades de 

informação e articulem uma ferramenta mais completa. 

Para finalizar, reforça-se a necessidade constante de que as decisões 

relativas às políticas agrícolas empreendidas pelo governo do Estado estejam 

sempre legitimadas por um viés democrático convergente com as opiniões, 

decisões e deliberações dos conselhos presentes no Estado. É dessa maneira 

que as bases são ouvidas e as diferentes peculiaridades e realidades 

consideradas.  

 

11 REFERÊNCIAS 

ALBANEZ, João Ricardo. Superintendente de Política e Economia Agrícola – 
SEAPA-MG. Entrevista: ZEE-MG enquanto instrumento de planejamento da 
SEAPA. Belo Horizonte, 15 de abril de 2009.  
 
ALTIERI, M. A. Sustainable agriculture. In: ENCYCLOPEDIA OF 
AGRICULTURAL  SCIENCE. Academic Press, Berkeley: 1994. 



 73 

AMÂNCIO, Robson et al. Componente Natural. . In: SCOLFORO, José 
Roberto; OLIVEIRA, Antônio Donizete de; CARVALHO, Luis Marcelo Tavares 
de (Ed.). Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais – Componente 
Socioeconômico. Lavras: UFLA, 2008. Cap. 3, pag. 57-75. 
 
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SILVICULTURA. Área plantada da silvicultura em 
Minas Gerais; Disponível em http://www.silviminas.com.br.  Acesso em 
10/05/2008 
 
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SILVICULTURA. Negócios Florestais; Disponível 
em http://www.silviminas.com.br.  Acesso em 30/04/2009. 
 
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE SILVICULTURA. O Complexo Florestal Industrial 
(CFI) em Minas Gerais: Caracterização, Dimensionamento e Importância. Belo 
Horizonte, 2004. Disponível em http://www.silviminas.com.br.  Acesso em 
30/04/2009. 
 
BELLEN, H. M. V. Indicadores de Sustentabilidade. Uma Análise Comparativa. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 
 
BRASIL, Decreto 99.540 de 24 de Setembro de 1991. INSTITUI A COMISSÃO 
COORDENADORA DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO 
TERRITÓRIO NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Alterado pelo 
Decreto de 22/12/1992. REVOGADO PELO DSN DE 28/12/2001. 
 
BRASIL, Lei n° 6.938 de 31 de Agosto de 1981. Dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências. 
 
BRASIL, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Del Prette, Marcos Estevan. 
Matteo, Katia de Castro. Origens e Possibilidade do Zoneamento Ecológico 
Econômico no Brasil In. Caderno de Referência – Subsídios ao Debate. 
Brasília, 2006. 
 
BRÜSEKE, Franz Josef. Pressão modernizante, Estado territorial e 
sustentabilidade. In: CAVALCANTI, Clóvis (org.). Meio Ambiente, 
desenvolvimento sustentável e políticas públicas. São Paulo: Cortez: Recife: 
Fundação Joaquim Nabuco, 1997. 
 
CALEGÁRIO, Cristina Lélis Leal et. al. Componente Produtivo. In: SCOLFORO, 
José Roberto; OLIVEIRA, Antônio Donizete de; CARVALHO, Luis Marcelo 
Tavares de (Ed.). Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais – 
Componente Socioeconômico. Lavras: UFLA, 2008. Cap. 2, pag. 35-56. 
 
CALEGÁRIO, Cristina Lélis Leal et. al. Componente Produtivo. In: SCOLFORO, 
José Roberto; OLIVEIRA, Antônio Donizete de; CARVALHO, Luis Marcelo 
Tavares de (Ed.). Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais – 
Componente Socioeconômico. Lavras: UFLA, 2008. Cap. 2, pag. 35-56. 

http://www.silviminas.com.br/
http://www.silviminas.com.br/
http://www.silviminas.com.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/b110756561cd26fd03256ff500612662/cc5ac7b285e74f8b03256b360043e346?OpenDocument


 74 

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e desenvolvimento rural 
sustentável: perspectivas para uma nova Extensão Rural. Agroecologia e 
Desenvolvimento Rural Sustentável, Porto Alegre, v.1, n.1, jan./mar. 2000. 
 
CARNEIRO, Lucas Rocha. Técnico da Superintendência de Política e 
Economia Agrícola, SEAPA-MG. Entrevista: ZEE-MG enquanto instrumento de 
planejamento da SEAPA. Belo Horizonte, 24 de Abril de 2009. 
 
CARVALHO, José Carlos et al. Apresentação do Zoneamento Ecológico-
Econômico de Minas Gerais. In: SCOLFORO, José Roberto; OLIVEIRA, 
Antônio Donizete de; CARVALHO, Luis Marcelo Tavares de (Ed.). Zoneamento 
Ecológico-Econômico de Minas Gerais – Componente Socioeconômico. 
Lavras: UFLA, 2008. 
 
CARVALHO, José Carlos. Secretario de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Estado de Minas Gerais. Futuro promissor para a 
eucaliptocultura. In: Informe Agropecuário. v.29,  n.242. Belo Horizonte jan/fev 
2008.  
 
CARVALHO, Luiz Gonzaga de et al. Zoneamento da Cana-de-Açucar e do 
Eucalipto: Aspestos Geofísicos e Bióticos.In: SCOLFORO, José Roberto;  
 
OLIVEIRA, Antônio Donizete de; CARVALHO, Luis Marcelo Tavares de (Ed.). 
Zoneamento e Cenários Exploratórios. Lavras: UFLA, 2008. Cap. 4, pag. 53-60. 
 
CONWAY, G.R. The Properties of Agroecosystems. Agricultural Systems. 1987 
 
DALY, H. E. Operationalizing sustainable development by investing in natural 
capital. In: JANSSON, A. et al. (Ed.). Investing in natural capital. Washington: 
Island Press, 1994. 
 
DEPONTI, C. M.; ECKERT, C.; AZAMBUJA, J. L. B. Estratégia para construção 
de indicadores para avaliação da sustentabilidade e monitoramento de 
sistemas. Artigo técnico. Porto Alegre, UFRGS, 2002.  
 
DO VALE, Rodrigo da Silva. Agrossilvicultura com Eucalipto como Alternativa 
para o Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Minas Gerais. 
Universidade Federal de Viçosa, 2004. 
 
FERRAZ, José Maria Gusman. As dimensões da sustentabilidade e seus 
indicadores. In:  Marques et al. Indicadores de sustentabilidade para 
agroecossistemas. Jaguariúna/SP: Embrapa Meio Ambiente, 2003, cap.01, 
p.16-35. 
 
GUIMARÃES, R.P. "Desenvolvimento sustentável: da retórica à formulação de 
políticas públicas". In: BECKER, B. & MIRANDA, M. A geografia política do 
desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. 
 
GOMEZ OREA, Domingo. Evaluación del impacto ambiental de proyectos 
agrarios. Madrid: MAPA, 1988 



 75 

 
HART, R.D. Agrosistemas; Conceptos básicos. Turrialba, CATIE, 1980. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Pesquisa 
Nacional de Amostra por Domicílio(PNAD-IBGE) – Ano de 2007. 
 
INCRA,  Atlas da Questão Agrária Brasileira. Brasília, 2005. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores de 
Desenvolvimento Sustentável. Brasília, 2004. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. Avaliação de impacto ambiental: agentes 
sociais, procedimentos e ferramentas. Brasília, IBAMA, 1995. 
 
KAGEYAMA, A. Desenvolvimento rural: conceito e um exemplo de medida. In 
XLIII SOBER. Anais. Cuiabá-MT, 2004. 
 
LOPES, Victor Soares Lopes. Assessor Superintendência de Política e 
Economia Agrícola, SEAPA-MG. Entrevista: ZEE-MG enquanto instrumento de 
planejamento da SEAPA. Belo Horizonte, 24 de Abril de 2009. 
 
MARTEN, G. C. Produtivity, Stability, Sustainability, Equitibability and 
Autonomy as Properties for Agroecosystem Assessment. Agricultural Systems. 
26:291-316.1988. 
 
MARZALL, K. Indicadores de sustentabilidade para agroecossistemas. 
Dissertação (Mestrado em Fitotecnia) – Faculdade de Agronomia, Programa de 
Pós-Graduação em Fitotecnia. Porto Alegre, UFRGS, 1999. 
 
MEADOWS, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J. & Behrens, W.W. The limits to 
growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of 
Mankind. Universe Books, Nova York, 1972. 
 
MINAS GERAIS, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Plano Agrícola do Estado de Minas Gerais (2007-2011) 
(PAEMG 2007-2011). Belo Horizonte, 2007. 
 
MINAS GERAIS, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Plano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2007-2023. Belo Horizonte, 
2007. 
 
MINAS GERAIS, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Plano 
Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011. Belo Horizonte, 2008. 
 
MUELLER ,C. C.; TORRES, M.; MORAIS, M. P. Referencial básico para a 
construção de um sistema de indicadores urbanos. IPEA, Brasília, 1997. 
 
OLIVEIRA, Luis Carlos Ferreira de Sousa et al. Componente Humano . In: 
SCOLFORO, José Roberto; OLIVEIRA, Antônio Donizete de; CARVALHO, Luis 



 76 

Marcelo Tavares de (Ed.). Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais 
– Componente Socioeconômico. Lavras: UFLA, 2008. Cap. 4, pag. 77-100. 
Outros Estudos: 
 
PEREIRA, José Milton Milagres; SANTOS, Germi Porto. Aspectos 
socioeconômicos do setor florestal brasileiro. Informe Agropecuário – Empresa 
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, Secretaria de Estado de 
Agricultura Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Belo Horizonte, v29 – 
n.242, pag. 7-13 – jan./fev. 2008.   
 
PEREIRA, José Roberto et al. Zoneamento da Cana-de-Açucar e do Eucalipto: 
Condicionantes Socioeconômicos e Índice de Monocultura .In: SCOLFORO, 
José Roberto; OLIVEIRA, Antônio Donizete de; CARVALHO, Luis Marcelo 
Tavares de (Ed.). Zoneamento e Cenários Exploratórios. Lavras: UFLA, 2008. 
Cap. 5, pag. 61-71. 
 
PEREIRA, José Roberto. Construção dos Indicadores de Potencialidade Social. 
In: SCOLFORO, José Roberto; OLIVEIRA, Antônio Donizete de; CARVALHO, 
Luis Marcelo Tavares de (Ed.). Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas 
Gerais – Componente Socioeconômico. Lavras: UFLA, 2008 Cap. 1, pag.7-34. 
 
RUTHERFORD. I. Use of models to link indicatores of sustainable 
development. In: MOLDAN, B.; BILHARZ, S. (Eds.) Sustainability indicators: 
report of the project on indicators of sustainable development. Chichester: John 
Wiley &Sons Ltd., 1997. 
 
SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI - desenvolvimentoe 
meio ambiente. São Paulo: Studio Nobel/Fundap, 1993. 
 
SALAZAR, German Torres et al. Componente Intitucional. . In: SCOLFORO, 
José Roberto; OLIVEIRA, Antônio Donizete de; CARVALHO, Luis Marcelo 
Tavares de (Ed.). Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais – 
Componente Socioeconômico. Lavras: UFLA, 2008. Cap. 5, pag. 101-140. 
 
SIMÓN FERNÁNDEZ, XAVIER. DOMINGUEZ GARCIA, DOLORES. 
Desenvolvimento rural sustentável: uma perspectiva agroecológica. 
Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, v. 2, n.2, p.17-26, abr./jun. 
2001. 
 
TUNSTALL, D. Developing environmental indicators: definitions framework and 
issues. Washington: World Resources Institute, 1994. 
 

OUTROS ESTUDOS: 

DELGADO, Natalia Aguilar; CRUZ, Luciano Barin;  A contribuição de 
Cooperativas para o Desenvolvimento Sustentável: o caso da Cooperativa de 
Laticínios Santa Clara Ltda. 10º Encontro Nacional de Gestão Empresarial e 
Meio Ambiente. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
novembro de 2008. 



 77 

 

REZENDE, João Batista;  PEREIRA, José Roberto; PEREIRA,  Nádia Campos 
Pereira. A Monocultura do Eucalipto no Estado de Minas Gerais. 10º Encontro 
Nacional de Gestão Empresarial e Meio Ambiente. Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, novembro de 2008. 
 



 78 

APÊNDICES 

Apêndice A – Entrevista a Gestores da SEAPA-MG. 

Pergunta realizada: Como a SEAPA percebe o ZEE-MG enquanto 

instrumento de planejamento agrícola para a promoção do 

desenvolvimento rural sustentável? 

1) Entrevistado: João Ricardo Albanez – Superintendente de Política e 

Economia Agrícola, SEAPA-MG. 

O Governo de Minas Gerais em seu PMDI (2007 – 2023) registra, dentre as 

várias áreas de resultado, Investimento em Negócios e Sustentabilidade 

Ambiental, evidenciando assim, a visão de um desenvolvimento sustentável 

para o Estado. Para tal desafio, há necessidade da disponibilidade de 

instrumentos que venham balizar a tomada de decisão dos governantes 

mineiros. O ZEE é uma ferramenta extremamente importante para o 

cumprimento desse desafio. No entanto, para uma efetiva aplicação desta 

ferramenta pelos técnicos dos governos (estadual e municipal) é importante 

que seja amplamente disseminada. Só assim, entendo que as informações 

disponíveis no ZEE poderão incorporar aos programas e projetos elaborados e 

executados pelos governantes, como também, pela iniciativa privada.  

 

2) Entrevistado: Lucas Rocha Carneiro – Técnico da Superintendência 
de Política e Economia Agrícola, SEAPA-MG. 
 

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento de caráter 

técnico-científico para auxiliar decisões de fomento regional. Ele identifica os 

potenciais e as limitações sócio-econômicas e do uso sustentável dos recursos 

naturais. A utilização do ZEE como instrumento auxiliar de planejamento, 

gestão e promoção do desenvolvimento de qualquer unidade territorial, tem por 

objetivo dinamizar as potencialidades de cada região e orientar os 

investimentos do governo de forma a promover a vocação natural do local e/ou 

microrregional onde o sinergismo eleve o grau de desenvolvimento em relação 

ao tempo. 

 

3) Entrevistado: Vítor Soares Lopes – Assessor da Superintendência 
de Política e Economia Agrícola, SEAPA-MG. 
 

O Zoneamento Ecológico-Econômico é um instrumento indicativo para a 

formulação de políticas para o setor agrícola e para a tomada de decisão dos 
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empresários. O ZEE mostra as vulnerabilidades e potencialidades regionais e 

permite qualificar, em termos de estratégia, as políticas públicas. A utilização 

do instrumento na forma de ferramenta indicativa induz a consecução do 

Desenvolvimento Rural Sustentável. 



 80 

APÊNDICE B – Entrevista a Gestor da SEMAD-MG. 
 

Entrevistado: Dúlio Garcia Sepúlveda – Diretor de Estudos, Projetos e 
Zoneamento Ambiental, SEMAD-MG. 

1) Dúlio, gostaria de criar um roteiro de utilização do ZEE-MG a fim 

de orientar as ações e políticas empreendidas pela SEAPA-MG. 

De que maneira você acha que tal roteiro pode se materializar? 

 

Não faz sentido se criar um roteiro de análise ou de utilização do ZEE 

desvinculado de um município ou uma região específica. Antes de qualquer 

coisa você deve verificar as atividades econômicas desenvolvidas em um 

município e as tradições daquele município. Identificar o predomínio da 

agricultura, da pecuária, da atividade industrial, da mineração, etc. Enfim, você 

ter em mãos um diagnóstico daquilo que se desenvolve no município. É 

também fundamental que se contextualize o município com a região na qual ele 

se insere. Conforme coloca Rezende 2008, você deve levar em conta as 

externalidades regionais. Realizado tal diagnóstico, aí sim, você poderá 

começar a pensar num roteiro de utilização do ZEE-MG. 

2) Então, uma vez definido um município e realizado um 

diagnóstico em relação ao mesmo, a seu ver qual seria o passo 

seguinte? 

O passo seguinte seria se traçar o que se deseja desenvolver no município. Ou 

seja, por meio de uma atividade e do fomento a ela, aonde se deseja chegar. 

No seu caso imagino que você pautar o seu ´´onde desejo chegar`` a partir do 

conceito de desenvolvimento sustentável e dos planos e programas que já são 

empreendidos pela SEAPA. 

3) Você conhece alguma estrutura formal na qual eu poderia me 

basear para a construção de um roteiro de utilização do ZEE-

MG? 

Bem, você poderia dar uma olhada nas Matrizes utilizadas para avaliar impacto 

ambiental. Procure por Gomez Orea 1988, poderá te ajudar. 
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ANEXOS 

Anexo A - Estrutura metodológica da Vulnerabilidade Natural - ZEE-MG – 
2008. 

 

Fonte: CARVALHO et al. 2008, pag.10. 
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Anexo B - Estrutura metodológica da Potencialidade Social - ZEE-MG – 
2008.  
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Anexo B – Continuação - Estrutura metodológica da Potencialidade Social 
- ZEE-MG – 2008.  

 
Fonte: CARVALHO et al. 2008, pag.12. 
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Anexo C – Zoneamentos e Cenários Exploratórios construídos a partir do ZEE-
MG, Minas Gerais, 2008. 

1 - QUALIDADE AMBIENTAL, RISCO AMBIENTAL E PRIORIDADES PARA CONSERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO 

2 - NÍVEL DE COMPROMETIMENTO DA ÁGUA 

3 - ZONEAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR E DO EUCALIPTO: ASPECTOS GEOFÍSICOS E 
BIÓTICOS 

4 - ZONEAMENTO DA CANA-DE-AÇUCAR E DO EUCALIPTO: CONDICIONANTES 
SÓCIOECONÔMICOS E ÍNDICE DE MONOCULTURA 

5 - CENÁRIOS SIMULADOS PELO IMPACTO DA DISPOSIÇÃO DE LIXOS SÓLIDOS E 
LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA NOS CORPOS DE ÁGUA 

6 - ÍNDICE DE FATORES CONDICIONANTES DO ZEE PARA SANEAMENTO NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

7 - VULNERABILIDADE NATURAL E QUALIDADE AMBIENTAL ASSOCIADAS À MINERAÇÃO 

8 - ÍNDICE DE FATORES CONDICIONANTES DO ZEE PARA MINERAÇÃO NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

9- VULNERABILIDADE NATURAL E QUALIDADE AMBIENTAL ASSOCIADAS A RODOVIAS 

10 - ÍNDICE DE FATORES CONDICIONANTES DO ZEE PARA O SETOR DE TRANSPORTE 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

11 - VULNERABILIDADE NATURAL E QUALIDADE AMBIENTAL ASSOCIADAS A 
HIDROELÉTRICAS 

12 - ÍNDICE DE FATORES CONDICIONANTES DO ZEE PARA INSTALAÇÃO DE PCHS E 
UHES NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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Anexo D – Limites de umidade e térmico utilizados para zoneamento do 
eucalipto – Minas Gerais - 2008   

Limites de Umidade 

Índice de Umidade ≤ 0 Aptidão Moderada 

Índice de Umidade > 0 Aptidão Boa 

Limites Térmicos 

T > 20°C Aptidão Boa 

17°C < T < 20°C Aptidão Moderada 

T < 17 °C Aptidão Restrita 
Fonte: Elaboração própria a partir de Carvalho et al (2008).  
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Anexo E - Quadro-guia para determinação da aptidão agrícola edáfica 
para a cultura do eucalipto, a partir da unidade de mapeamento de solos e 
da classe de declive. 

 

 

Fonte: Pereira et al. (2008), pag. 58. 
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Anexo F –  Mapa de aptidão edafo-climática para a cultura do eucalipto no 
estado de Minas Gerais. 

 

Fonte: Pereira et al. (2008), pag. 60. 
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Anexo G –  Pesos dos indicadores do ZEE-MG, por análise multivariada 
para a obtenção dos Condicionantes Socioeconômicos de expansão do 
eucalipto, Minas Gerais, 2008.  

 

Fonte: Pereira et al. (2008), pag. 62. 
 
 
 

Anexo H – Classes e graus condicionantes para implantação e expansão 
da cana-de-açúcar e das plantações florestais, Minas Gerias, 2007. 

 
Fonte: Pereira et al. (2008), pag. 63. 
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Anexo I – Graus de Monocultura considerados para a determinação do 
Índice de Monocultura, Minas Gerais, 2008. 

 
Fonte: Pereira et al. (2008) pag.66. 
 
 

 
Anexo J – Fórmula de Cálculo do Índice de Monocultura do Eucalipto, 
Minas Gerais, 2008. 
 
 
IM = ____________________________________ACE_____________________________ 

ATM – AI – AUCPI – (0,2 ATM)* – (0,1 OA) 
 
 

 
 

IM = Índice de Monocultura; 

ACE = Área Cultivada de Eucalipto; 

ATM = Área Total do Município; 

AI = Áreas Inundadas; 

AUCPI = Áreas de Unidades de Conservação e Proteção Integral;  

0,2 ATM = 20% da área do município é destinada à área de preservação obri-

gatória; 

OA = Outras áreas (inclusive áreas urbanas). 
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Anexo K – Mapa síntese do Índice de Monocultura do Eucalipto, Minas 
Gerais, 2008. 

 
Fonte: Pereira et. al. (2008), pag. 70. 
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Anexo L – Mapa do Índice de Fatores Condicionantes para implantação de 
novas culturas para os municípios do estado de Minas Gerais. 

 
Fonte: Pereira et. al. (2008) pag. 71. 


