
Objetivo 

• Desenvolvimento conjunto de instrumentos para assegurar coerência das 
múltiplas finalidades, vulnerabilidades locais e minimizar potenciais conflitos; 

• Identificar potencialidades e oportunidades, como zonas de alto potencial 
para energia renovável com baixo impacto ambiental; 

• Apoiar o planejamento para desenvolvimento das energias renováveis. 
 

Escopo deste estudo 

• Solar 
• Minas Gerais 

 

Zoneamento Ambiental Energético 

Renovável 
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Introdução 

• Em nível global já se assume que as demandas por alimentos, energia e 
fibras só poderão ser viabilizadas se as terras disponíveis forem utilizadas e 
geridas de forma tão eficiente quanto possível, o que representa uma 
necessidade de gestão territorial apropriada para alocação do uso da terra; 
 

• As atividades de uso da terra estão intimamente relacionadas aos processos 
sociais, ambientais, institucionais e econômicos; 
 
 

 
 
 
 

Condução territorial de 
processos que demandam 
intensiva mudança de uso 

da terra 



Zoneamento Ambiental 

• “instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente seguido na 
implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas” com o 
objetivo de determinar “medidas e padrões de proteção ambiental 
destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo 
e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria das condições de vida da população” (BRASIL, 
1981). 

 
• ...“pessoas e lugares são afetados por mudanças nos ecossistemas e nos 

serviços ecossistêmicos, estando altamente vulneráveis a efeitos negativos 
com significativos danos ao bem-estar” (KASPERSON et al., 2005). 

 
• Uma visão sistêmica de zoneamento foca na avaliação dos processos, 

condições e características dos sistemas que extrapolam a sensibilidade do 
meio e inibem respostas adaptativas e ao mesmo tempo permite a realização 
de um potencial. 
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Objetivos 

ETAPA 01: Análise Espaço-Territorial 

• Desenvolver uma análise espaço-territorial para compreensão:  
 
 potencial energético solar; 
 
 provável padrão de mudança de uso da terra no cenário de ausência de 

instrumentos de direcionamento; 
 
 vulnerabilidade ambiental territorial para a atividade; 

 
 zonas que exigem um olhar especial. 
 

• Reunir informações para subsidiar discussões setoriais. 
 
 
 
 



Resultados Preliminares Análise Espaço-Territorial 

Radiação Solar Global 

Potencial Energético 



• Desenvolver uma análise geográfica para compreender a dinâmica e o 
padrão de mudança de uso da terra em um cenário linha de base. 

 
Weight of Evidence 
 
 
 

Modelagem espacial dinâmica -  calibração LUC fotovoltaicas MG 

Qualidade do Recurso Topografia 
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Modelagem espacial dinâmica -  calibração LUC fotovoltaicas MG 
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Modelagem espacial dinâmica -  calibração LUC fotovoltaicas MG 

Spatial Probability Map 
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Modelagem espacial dinâmica -  calibração LUC fotovoltaicas MG 

Spatial Probability Map 
 
 
 

Jaíba / Janaúba 

Pirapora / Várzea da Palma 

Resultados Preliminares Análise Espaço-Territorial 



Fatores Locacionais de Enquadramento – DN217/17 

• Os critérios locacionais de enquadramento referem-se à relevância e à 
sensibilidade dos componentes ambientais que os caracterizam, sendo-lhes 
atribuídos pesos 01 (um) ou 02 (dois) e sendo solicitados estudos específicos 
para cada um deles. 
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Fatores Locacionais de Enquadramento – DN217/17 

Critérios Locacionais de Enquadramento Peso 

Localização prevista em Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei 2 

Supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação, considerada de importância 
biológica “extrema” ou “especial”, exceto árvores isoladas 

2 

Supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas 1 

Localização prevista em zona de amortecimento de Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na 
faixa de 3 km do seu entorno quando não houver zona de amortecimento estabelecida por Plano de 
Manejo; excluídas as áreas urbanas. 

1 

Localização prevista em Unidade de Conservação de Uso Sustentável, 
exceto APA 

1 

Localização prevista em Reserva da Biosfera, excluídas as áreas urbanas 1 

Localização prevista em Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsão legal 1 

Localização prevista em áreas designadas como Sítios Ramsar 1 

Localização prevista em área de drenagem a montante de trecho de curso d’água enquadrado em classe 
especial 

1 

Localização prevista em área de alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, 
conforme dados oficiais do CECAV-ICMBio 

1 
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Fatores Locacionais de Enquadramento – DN217/17 
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Fatores de restrição ou vedação – DN217/17 

Fatores Tipo de restrição ou vedação 

Bioma Mata Atlântica 
Vedado o corte e/ou a supressão de vegetação nativa primária ou secundária em estágio 
médio ou avançado de regeneração, exceto árvores isoladas nos ternos especificados, 
ressalvados os casos legalmente permitidos. 

Rio de Preservação 
Permanente 

Vedada a modificação no leito e das margens, revolvimento de sedimentos para a lavra de 
recursos minerais nos termos especificados, ressalvados os casos legalmente permitidos. 

Terras Indígenas 

Localização restrita em faixas de 3 km (três quilômetros) para dutos, 5 km (cinco quilômetros) 
para ferrovias e linhas de transmissão, 8 km (oito quilômetros) para portos, mineração e 
termoelétricas, 10 km (dez quilômetros) para rodovias ou 15 km (quinze quilômetros) para 
UHEs e PCHs a partir dos limites de Terras Indígenas. 

Vedada a implantação ou operação de atividade ou empreendimento em Terra Indígena, 
ressalvados os casos previamente autorizados pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI. 

Terra Quilombola 

Localização restrita em faixas de 3 km (três quilômetros) para dutos, 5 km (cinco quilômetros) 
para ferrovias e linhas de transmissão, 8 km (oito quilômetros) para portos, mineração e 
termoelétricas, 10 km (dez quilômetros) para rodovias ou 15 km (quinze quilômetros) para 
UHEs e PCHs a partir dos limites de Terra Quilombola. 

Vedada a implantação ou operação de atividade ou empreendimento em Terra Quilombola, 
ressalvados os casos previamente autorizados pela Fundação Cultural Palmares –FCP. 

Unidade de 
Conservação 

de Proteção Integral 

Unidade de Conservação de Proteção Integral, ressalvados os casos legalmente permitidos. 
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Fatores de restrição ou vedação – DN217/17 
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Restrições topográficas e de Uso e Cobertura da Terra 
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Fatores Locacionais de Enquadramento – DN217/17 

Vulnerabilidade ambiental  
territorial 
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Vulnerabilidade ambiental territorial para a atividade 
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Vulnerabilidade ambiental territorial para a atividade 
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Análise Multicritério e Álgebra Espacial 

Objetivo: produzir um mapa baseado na abordagem multicritério e na álgebra 
espacial para apoiar a identificação de zonas que exigem um olhar especial 
 
Procedimentos multicritério: 
1. Determinação dos critérios (Spatial Probability Map e Fatores Locacionais) 
2. Normalização linear dos critérios 
3. Determinação dos pesos de cada critério (cenário 50%) 
4. Combinação linear ponderada (                              ) 
 

Alto Potencial | Baixa Vulnerabilidade 

1 

1 0 
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Análise Multicritério e Álgebra Espacial 
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Análise Multicritério e Álgebra Espacial 

Janaúba / Porteirinha 

Pirapora / Várzea da Palma 

Paracatu / João Pinheiro 

Santa Vitória / Capinópolis 
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Análise Multicritério e Álgebra Espacial 
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Análise Multicritério e Álgebra Espacial 

Bonito de Minas / Cônego Marinho 

Buritizeiro / Lassance 

Riacho dos Machados 
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Obrigado! 

Alessandro Ribeiro Campos 
Núcleo de Geotecnologias 

alessandro.campos@meioambiente.mg.gov.br 
 
 

Larrisa Assunção Oliveira Santos 
Morjana Moreira dos Anjos  

Gerência de Energia e Mudanças Climáticas 
larissa.santos@meioambiente.mg.gov.br 
morjana.anjos@meioambiente.mg.gov.br 

 
 

mailto:alessandro.campos@meioambiente.mg.gov.br
mailto:larissa.santos@meioambiente.mg.gov.br
mailto:morjana.anjos@meioambiente.mg.gov.br

