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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo discutir o crescimento das cidades e a sua relação com o meio 
ambiente, em que a metodologia utilizada para tanto foi a revisão de literatura e depois análise de uma 
realidade local.A partir do crescimento desordenado das cidades, nota-se a presença de uma vegetação 
devastada, atingindo a fauna e mananciais nas áreas de expansões urbanas na cidade de Montes Claros, 
localizada no Norte de Minas Gerais. Importante destacar neste trabalho, os impactos ambientais causados 
na mancha urbana e na produção do espaço do ponto de vista social, como forma de compreender quais 
as consequências da produção descontrolada da degradação do meio ambiente para a cidade. Para isso, 
a urbanização desordenada na cidade não deve ser julgada apenas no sentido social, mas sim político e 
principalmente econômico, onde o papel do plano diretor é fundamental para essa discussão. O caos urbano 
é fruto dessa desordem na produção do espaço na região central da cidade, em que o trânsito, a poluição 
sonora, e a violência provocam evasão de parte da população da região, que buscam moradia em áreas de 
preservação ambiental, a fim de aproximar da natureza, como refúgio do ambiente urbano,distanciando-
se cada vez mais do grande centro.  Por fim, abordaremos o problema local do município: a degradação 
da Serra do Mel ou Serra da Sapucaia, localizadas na região Oeste de Montes Claros, onde loteamentos 
e condomínios residenciais de luxo foram instaurados de forma irregular perante o Ministério Público, 
juntamente com o IBAMA e CODEMA,que propõem o tombamento desta área, que futuramente pode 
vir a causar deslizamentos de terra, tremores, e inundações impactando no meio ambiente e na sociedade 
como um todo.

PALAVRAS CHAVE: Crescimento da Cidade;Plano Diretor; Meio Ambiente. 
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Introdução 
A relação cidade, sociedade e qualidade de vida, muitas vezes para o indivíduo se torna uma tarefa 

árdua, pois muitas vezes as cidades são pouco acolhedoras, estranhas, de difícil convívio. Para muitos, a 
cidade é um local de exclusão, privilégios, mas para outros, a cidade é marcada por crescimento da vida 
e regulada pela lógica do mercado e não apenas por demandas individuais e sociais. 

Um dos principais objetivos deste trabalho é contribuir para a discussão dos desafios da gestão 
urbana incorporando em sua prática a sociedade e qualidade de vida, condicionada ao modo de produção 
capitalista que (re)produz o espaço urbano. Entretanto, à medida que as cidades foram crescendo de 
forma desordenada, afetando a vegetação, e trazendo diversos problemas para a sociedade, sentiu-se a 
necessidade de regulação desses problemas, e para isso, houve a necessidade de implantação do plano 
diretor. 

O caos urbano é fruto dessa desordem na produção do espaço na região central da cidade, em 
que o trânsito, a poluição sonora, e a violência provocam evasão de parte da população da região, que 
buscam moradia em áreas de preservação ambiental, a fim de aproximar da natureza, como refúgio do 
ambiente urbano, distanciando-se cada vez mais do grande centro.  

Como exemplo dessa questão apresentada, o artigo apresenta uma realidade local do município 
de Montes Claros/MG, em que como forma de apresentar melhor qualidade de vida para parte da 
população, empreendedores da região começaram a construir condomínios residenciais de luxo em áreas 
afastadas do centro urbano para garantir as essas pessoas mais tranquilidade, sossego, melhor qualidade 
de vida. No entanto, estes condomínios foram instaurando infringindo a legislação ambiental, pois tais 
empreendimentos prejudicaram a vegetação e podem gerar problemas e transtornos ambientais para a 
sociedade como um todo.

1Transformações urbanas para a sociedade 

 À medida que as cidades foram crescendo, se desenvolvendo, cresce também sua população. 
Os centros das cidades antes eram vistos como o núcleo urbano, e hoje encontram-se rodeados por 
periferias. 
 Segundo Rolnik (1988), ser habitante da cidade significa participar de alguma forma da vida 
pública, mesmo que essa participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos. Segundo a 
autora, construir e morar em cidades implica viver de forma coletiva; na cidade nunca se está só, ainda 
que muitos sejam solitários: o indivíduo é um fragmento de um conjunto, do coletivo.

No livro “O direito à cidade” (2001), logo no início, Lefebvre conceitua cidade, e explica que o 
nascimento da cidade ocorreu antes do processo de industrialização. 

Houve a cidade oriental (ligada ao modo de produção asiático), a cidade arcaica 
(grega ou romana, ligada à posse de escravos), depois a cidade medieval 
(numa situação complexa: inserida em relações feudais mas em luta contra a 
feudalidade da terra). A cidade oriental e arcaica foi essencialmente política: a 
cidade medieval, sem perder o caráter político, foi principalmente comercial, 
artesanal, bancária. (LEFEBVRE, 2001, p. 11)

Ao longo do processo de industrialização, o mercado imobiliário tem assumido nas últimas 
décadas um papel extremamente importante na economia, e neste sentindo Lefebvre (1999) explica 
que: 

(...) Na medida em que o circuito principal, o da produção industrial corrente 



6 7

dos bens mobiliários arrefece o seu impulso, os capitais serão investidos no 
segundo setor, o imobiliário. Pode até acontecer que a especulação fundiária se 
transforme na fonte principal, o lugar quase exclusivo de formação de capital, 
isto é de realização de mais valia. Enquanto a parte da mais valia global formada 
e realizada na indústria decresce, aumenta a parte da mais valia formada e 
realizada na especulação e pela construção imobiliária (LEFEBVRE, 1999, p 
144).

Com a valorização do espaço urbano, a cidade se movimenta, ou seja, os habitantes que moravam 
no centro urbano, se deslocam para novas áreas mais afastadas. Com isso, afasta cada vez mais a população 
de baixa renda do centro urbano, e as favelas se espalham por todo o entorno das cidades. 

Neste sentindo, após a valorização dessas áreas, bairros que antes eram acessíveis à população 
mais pobre ficam valorizados, começam a ser ocupados pela população de classe mais rica, expulsando 
cada vez mais a população mais pobre. Assim, a especulação imobiliária tem sido a principal responsável 
por esse deslocamento de habitat popular para as periferias. 

E por quê essa população de classe média ou rica tem interesse em sair das áreas centrais das 
cidades? Os motivos são infinitos como resposta a esta pergunta. Mas vamos nos ater neste trabalho a 
alguns pontos. 

À medida que as cidades foram crescendo, vários problemas foram se mostrando. Na cidade de 
Montes Claros, por exemplo, nos últimos trinta anos, houve um boom na sua expansão. E partir dessa 
expansão aumentou-se a população, empreendimentos, indústrias, hospitais, universidades e faculdades, 
dentre outros fatores. Logo, aumentou-se a circulação de veículos no município, a poluiçãoe a violência, 
fazendo com que a cidade deixasse seu caráter de interior e começou a mostrar-se uma cidade de médio 
porte, sendo hoje considerada uma cidade polo da saúde e educação na região do Norte de Minas 
Gerais. 
 Entretanto, em virtude desses problemas urbanos, parte da população se fecha e tentam se proteger 
diante da violência, saindo menos de casa, evitando certos locais, colocando grade em prédios, guaritas 
nas entradas dos loteamentos, e condomínios. 
 Quanto a isso, Souza (2003), explica que: 

Os espaços públicos, associados, crescentemente, a locais perigosos e 
desprotegidos, vão se tornando, muitas vezes, menos frequentados (com exceção 
daquelas que também passam a dispor de dispositivos de segurança, como 
certos parques e certas praças), e o comércio vai se concentrando em shopping 
centers, vistos pela classe média como uma alternativa muito mais confortável e 
segura para se fazerem compras e se divertir que os subcentrostradicionais e os 
logradouros públicos. (SOUZA, 2003, p. 91) 

 
 Diante desta realidade local, a população de classe alta tenta se resguardar de uma alguma forma, 
e acaba preferindo morar em condomínios para maior segurança, e melhor qualidade de vida. 

2 O papel do Plano Diretor na expansão urbana 

O Plano Diretor de uma cidade é um instrumento fundamental para orientar a política de 
desenvolvimento e de ordenamento do município. No entanto, esta missão não é exclusiva do prefeito, 
mas de todos aqueles que influenciam a realidade local e contribuem para o desenvolvimento do 
município. O Plano Diretor deve ser construído – conforme determina o Estatuto da Cidade1 – através de 
1  O Plano Diretor ganhou notoriedade, principalmente a partir do Estatuto da cidade, aprovado pela Lei Federal nº 
10.257, de 10 de julho de 2001. Essa Lei regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabeleceu parâme-regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabeleceu parâme-
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um processo que promova um pacto em torno de propostas que representem os anseios da sociedade.
Apesar de ser tratado como um instrumento de planejamento urbano, o Plano Diretor deve 

contemplar diretrizes para todo território municipal, pois há relação de interdependência entre os espaços 
urbano e rural. Essa associação apenas ao urbano está relacionada ao fato da maior parte da população 
brasileira estar localizada nesse espaço, cerca de 85% dos brasileiros, há naturalmente um enfoque na 
área urbana. 

De acordo com o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é obrigatório para municípios nas seguintes 
condições:com mais de 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas, áreas de interesse 
turístico e situado em áreas de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto 
ambiental na região ou no país. 

Entretanto, o recomendado é que mesmo os municípios menores elaborem o plano diretor, pois 
assim podem definir com maior tranquilidade a forma que a cidade deve crescer e a forma com a qual 
pretende-se criar um desenvolvimento municipal.

O Plano Diretor traz no seu bojo diretrizes que apontam o caminho que a cidade e o município 
devem desenvolver de forma sustentável, com justiça social e que ofereça qualidade de vida para a 
população. Por isso, no processo de elaboração do plano diretor, os diversos agentes presentes no espaço 
urbano deverão ser ouvidos e ter suas reivindicações expostas. Dessa forma, o resultado que constatará 
no texto do plano diretor é a manifestação da maior parte da sociedade sobre qual cidade querem ter nos 
próximos anos. Para compatibilizar os diversos interesses presentes no processo de construção do Plano 
Diretor, cabe ao Poder Público primar de medidas que priorizem a função social do espaço urbano, como 
prevê o Estatuto da Cidade.

Souza (2008), destaca que, “o desenvolvimento é entendido como uma mudança social positiva”. 
(...) “Desenvolvimento é mudança, decerto: uma mudança para melhor.” (SOUZA, 2008, p. 60/61). 
Para este autor, para que se configure desenvolvimento, a cidade deve sempre ter melhora, e de forma 
coletiva, atingindo a todos, pois se não for desta forma não se deve chamar de desenvolvimento. 

Segundo Mota (1999), “o aumento da população e a ampliação das cidades deveria ser sempre 
acompanhado do crescimento de toda a infra-estrutura urbana, de modo a proporcionar aos habitantes 
uma mínima condição de vida.” Ainda segundo o autor, “a ordenação deste crescimento faz-se necessária, 
de modo que as influências que o mesmo possa ter sobre o meio ambiente não se tornem prejudiciais aos 
habitantes.” (MOTA, 1999, p. 17). 

Entretanto, a realidade do processo de urbanização das cidades está bem distante do modelo ideal. 
Na maioria dos casos esse processo não segue um Plano Diretor, e acabam seguindo um planejamento 
inadequado gerando crescimento desordenado, acompanhado da falta da infra-estrutura capaz de garantir 
a mínima qualidade socioambiental.
3 Problemas urbanos e conflitos socioambientais

As transformações urbanas ocasionadas nos últimos anos se desvirtuaram das reais finalidades 
da cidade, pois implicaram na construção de edifícios, comércios, indústrias, condomínios, aumento de 
veículos, sendo que as praças, avenidas, parques, imóveis urbanos, dentre outros foram preteridos.

A poluição sonora e visual, o trânsito de veículos e a violência tornaram-se pauta de preocupações, 
ao invés de se refletir sobre as belezas naturais da região, do convívio com as pessoas ou valorizar a 
história cultural e arquitetônica do lugar. 

Estes pensamentos distanciam-se os conceitos de “cidade” como um ambiente urbano onde a 
sociedade como um todo pode usufruir, e “qualidade de vida” restringida à uma parcela da população 
financeiramente valorizada para obter a satisfação particular, neste caso, educação, saúde e moradia de 
qualidade. 

O crescimento da cidade trouxe a violência, causando medo e insegurança na população, deixando 
tros e diretrizes da política e gestão urbana no Brasil. No Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é tratado instrumento básico e 
fundamental para o planejamento e gestão da cidade.
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de ser um ambiente democrático, onde todas as classes ocupam o mesmo espaço - praças, calcadas, 
parques - e passa a ser apenas dos que não podem pagar pela qualidade de vida, segurança e maior 
conforto. Assim a sociedade se mostra egoísta e separada, ao invés de basear-se nas relações sociais e 
comunitárias. 

O medo faz com que a sociedade frequente cada vez menos os locais públicos urbanos e passam a 
usufruir de shoppings, academias, cinemas, onde tem-se uma impressão de serem locais mais seguros. As 
vias são tomadas por veículos privados, e os parques e praças são alvo de marginalização e perigo. Rogers 
(2001) explica que, “as cidades foram originalmente criadas para celebrar o que temos em comum. 
Agora, são projetadas para manter-nos afastados uns dos outros.”(ROGERS, 2001 p.11) 

Através desses problemas que acontecem na cidade, o desenvolvimento urbano tem sido marcado 
pelas atividades realizadas pelo setor empresarial, que objetivando aumentar ao máximo os lucros, parte 
desses princípios para inovar no sentido de produzir novas formas de investimento, que neste caso, é 
retratado pela saturação do núcleo central das cidades aliado a insegurança causada pela violência, a 
busca por uma moradia segura, longe do barulho e próximo à natureza. O setor imobiliário busca vender 
qualidade de vida aos que podem pagar, levando as pessoas a se isolarem em territórios particulares, 
dividindo os espaços da cidade entre ricos e pobres. 

À exemplo disso, os empreendedores imobiliários no município de Montes Claros/MG têm 
implantado loteamentos de luxo e condomínios residenciais, separando o que é qualidade de vida e 
cidade. 

À medida que os centros vão ficando cada vez mais povoados, há uma tendência de parte da 
população a querer evadir-se desse local, partindo para áreas mais afastadas dos centros urbanos, 
supervalorizando terrenos próximos a reservas florestais, ou próximos a bairros de luxo. Os condomínios 
fechados passam a ser o local de convívio dos que podem pagar por mais segurança e conforto, provocando 
impactos ambientais ao desmatar essas áreas de preservação. 

Um dos motivos que ocasionam a criação ou modificação do Planejamento Urbano se dá a partir 
das necessidades que surgem do desenvolvimento da cidade, que se expande geograficamente sendo 
por um crescimento desordenado ou não, transformando a sociedade.  Araújo (2010) diz que “nos 
processos de modificações do planejamento urbanístico, deve-se observar: quais são as causas, como 
acontecem, a quem interessam e suas consequências. ” (ARAÚJO, 2010, p.37). Assim o planejamento 
da cidade, tem como principal função, ordenar e estimular o crescimento de modo a organizar, setorizar 
e melhorar os fluxos da cidade.

No caso de Montes Claros, o caos urbano é fruto de desordem na produção do espaço na região 
central da cidade, onde o trânsito e a poluição sonora provocam uma repulsão de parcela da população 
mais abastada que busca a moradia a fim de encontrar o contato com a natureza, como forma de refúgio, 
buscando cada vez mais distância do grande centro. 

Porém, existem tipos de modificações no planejamento urbanístico que ocasionam ordem ou 
desordem na cidade. Em Montes Claros, a expansão urbana cresce a cada ano, loteamentos e condomínios 
fechados são construídos, aquecendo a economia da cidade.

4Do Condomínio“Mirante doIbituruna” na Serra do Ibituruna ou do Mel

Dentre as possíveis causas da desordem urbana em Montes Claros e que ora será esmiuçada, 
seriaa publicação e aprovação das LeisMunicipaisde n° 4.243, de 12 de julho de 2010e n° 4.428, de 12 de 
Novembro de 2011, isso porque, alteraram a Lei de Uso e ocupação do Solo, para privilegiar construtoras 
que teriam o interesse de instalar condomínios fechados de luxo na área de preservação ambiental.

As Leis em questãopreveem o avanço da área urbana da cidade sobre a denominada Serra do 
Ibituruna ou do Mel, conforme se vê da figura abaixo:
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FIGURA 1

Fonte: vitimasfalsoscondominios.blogspot.com.br/2011/07/sos-sapucaia-clama-em-defesa-da.html
 
Ocorre que a mencionada área é fundamental para a cidade de Montes Claros, com qualidades 

ambientais e beleza paisagística marcante como elemento natural adjacente ao núcleo urbano. Representa 
fortes referências visuais e fornece identidade ao lugar, fazendo parte do imaginário coletivo e se 
destacando no contexto social da cidade (Laudo técnico n° 75/2013, de autoria da Analista do Ministério 
público, Andréa Lanna Mendes Novais – CREA-MG 70833/D).

Ademais, é a área de proteção da biodiversidade local e abriga sítios arqueológicos e espeleológicos 
nos seus maciços rochosos, tais como a Lapa da Bandeirinha e Lapa do Mocó, a primeira catalogada 
no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos sob o nº CNSA MG 428. Considerada, portanto, uma 
paisagem cultural. Ela abriga, ainda, a nascente do Rio Vieiras, em sua proporção mais elevada, curso 
d’água que recebe as sub-bacias dos rios Carrapato, Gameleira, Porcos, Bicano, Pai João e Vargem 
Grande.cidade (Laudo técnico n° 75/2013, de autoria da Analista do Ministério público, Andréa Lanna 
Mendes Novais – CREA-MG 70833/D). 

A fim de se ilustrar a importância da dita paisagem, tem-se que a Serra do Mel, inclusive o Morro 
Dois irmãos, foram introduzidos, como elevado destaque, no símbolo máximo do município, a sua 
bandeira, vejamos:

FIGURA 2:
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Fonte: montesclaros.mg.gov.br/cidade/aspectosgerais/bandeira.htm

Tem-se que a categoria “paisagem” já algum tempo étratada na área de proteção sócio-ambiental-
cultural, e desde 1930, a paisagem constitui patrimônio histórico e artístico nacional, caracterizada 
como um bem sujeito a tombamento. Em 1992 pela Unesco criou-se uma nova categoria a denominada 
paisagem cultural. A paisagem cultural estimularia a dimensão afetiva com o território, tendo em vista a 
premissa de qualidade de vida da população. A Serra do Mel é considerada uma paisagem cultural.

Pois bem, a Legislação Orgânica do Município de Montes Claros em seus artigos 212, 213, 
214, 216 prevê a proteção acerca do Patrimônio Cultural, e em alguns documentos, a própria Serra 
do Mel é mencionada; o Plano Diretor em seus artigos 14, II, III, IV, XI; 49; 50, III, IV e 51 também 
estabelecem diretrizes de proteção da memória e do patrimônio cultural; a Lei Municipal 2.705/99, 
nos artigos 4º, I, VIII, X; 5º, 6º, 7º, 8º também dispõe acerca da proteção do patrimônio cultural do 
Município, todavia, as legislaçõesmunicipais 4.243/2010 e n° 4.428/2011 foram propostas pelo Chefe do 
Executivo e aprovadas sem que houvesse consulta pública, estudo de impacto ambiental e de vizinhança, 
tudo em desarmoniacom as legislações municipais acima mencionadas, com a Constituição Estadual de 
Minas Gerais, especialmente em seus artigos 13, 208, 209 e 245, como também a Constituição Federal, 
em especial os artigos 29, XII, 37, 182, §1º, 216, V, 225, §1º, IV.

As mencionadas leis também infringiram o artigo 2º do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), 
pois foram instituías não através de processo participativo da população, de associações representativas 
dos vários segmentos sociais e econômicos em suas implantações. 

O chefe do executivo de Montes Claros não poderia ter proposto e aprovado uma lei, em caráter 
de urgência, sem a realização de consultas e audiências públicas para discussão do projeto de lei que visa 
alterar o ordenamento municipal estabelecido outrora, bem como sem preservar aquele marco cultural; o 
que resultou numa mobilização da população local e instituições não governamentais, como a Organização 
VIDA VERDE – OVIVE e Instituto Grande Sertão – IGS, através do movimento denominado “SOS 
Sapucaia”, que e 2014, tinha mais de 50.000 assinaturas.

Tal movimento culminou na realização de audiência pública realizada no dia 30/06/2011, 
para debate da questão, o que resultou também na instauração de inquérito civil público para avaliar 
os critérios adotados para a mudança legislativa, além da gravidade dos impactos resultantes desses 
possíveis empreendimentos.

Estudos técnicos demonstram que as Leis Municipais 4.243, de 12 de julho de 2010 e n° 4.428, 
de 12 de Novembro de 2011 acabam por sobrepor de forma indevida a definição de zona urbana à 
unidade de conservação do Parque Estadual da Lapa Grande em uma área de 162, 93 hectares, o que é 
expressamente proibido cidade (Laudo técnico n° 75/2013, de autoria da Analista do Ministério público, 
Andréa Lanna Mendes Novais – CREA-MG 70833/D). 

Portanto, houve além da indevida invasão ilegal na área do parque, ainda não se respeitou a zona 
de amortecimento, na forma prevista no artigo 49 da Lei Federal 9.895/2000.

Além de alterar a urbanização, expandindo o perímetro urbano justamente até o limite de 
interesse dos empreendedores. Importa ser salientadoem 08/04/2015, a solicitação de anuência 
pela SUPRAM-NM ao Parque Estadual da Lapa Grande – PELG para o empreendimento Mirante 
Ibituruna Empreendimentos Imobiliários foi indeferida, por ser incompatível com a manutenção da 
viabilidade ambiental do Parque Estadual da Lapa Grande. 

O empreendimento “Mirante do Ibituruna” fora classificado pelo órgão SUPRAM/NM como de 
significativo impacto ambiental (processo administrativo n. 30772/2013/001/2014 – LP/PI e FOBI n. 
1.794.186/2013), classe n. 03. 

Nos termos do artigo 36, §3º, da Lei n° 9.985/00, em empreendimentos de significativo impacto 
ambiental, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação 
do Grupo de Proteção Integral. E quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 
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sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido, 
mediante autorização do órgão responsável por sua administração. Já o artigo 20, VII, Decreto Nacional 
n° 4.340/02, impõe previamente que à manifestação da Gerência da Unidade de Conservação quanto ao 
pedido de anuência seja ouvido o Conselho Consultivo da Unidade de Conservação. O Código Florestal 
do Estado de Minas Gerais (Lei n° 20.922/13), exige a manifestação prévia do órgão gestor da Unidade 
de Conservação quando se tratar de empreendimentos que causem significativo impacto ambiental à UC 
e sua ZA. A Resolução do CONAMA nº 428/10 dispõe que, no âmbito do licenciamento ambiental sobre 
autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC).

A área em questão pretendida é vegetada por floresta estacional decidual em estágio médio e 
avançado de regeneração (mata seca) e cerrado strictu sensu, exatamente a mesma vegetação do PELG. 
Verificou-se ainda, pelas informações do EIA, a supressão há exemplares de espécies imunes de corte 
como Pequi (caryocar brasiliensis), ipê amarelo (Tabebuia serratifolia). Na aréa a ser suprimida há 
existência de espéciesameaçadas de extinção, conforme anexo I da instrução normativa n° 6 de 2008 
do Ministério do Meio Ambiente – MMA (processo administrativo n. 30772/2013/001/2014 – LP/PI e 
FOBI n. 1.794.186/2013).

O empreendimento não possui natureza de utilidade pública ou de interesse social, portanto é 
vedada qualquer supressão da vegetação formada por floresta estacional decidual em estágio médio e 
avançado de regeneração (mata seca), nos termos dos artigos 11 e 14 da Lei n° 11.428/06. 

A área que seria antropizada é identificada como a área diretamente afetada (ADA), onde serão 
locados os lotes e todo o sistema de esgotamento sanitário e afins do empreendimento é justamente a que 
encontra-se mais próxima do PELG (50 metros).

Todas as áreas de influência indireta do empreendimento (AII), analisadas pelo EIA do 
empreendimento, ocupam áreas expressivas do PELG. Por exemplo, em relação à flora, o empreendimento 
afeta cerca de 70% da área do PELG. Quanto à este aspecto, seguem ponderações apresentadas pelo 
próprio empreendedor:

A AII abrange o território afetado pelo empreendimento, porém, nos quais os 
impactos e efeitos decorrentes do mesmo são considerados menos significativos. 
Considerou-se como AII todo o conjunto de vegetação nativa (especialmente os 
fragmentos de Floresta Estacional Decidual) existentes nas morrarias calcárias, 
conectadas e/ou próximas da AID. Nesta área está incluído o Parque Estadual da 
Lapa Grande, no município de Montes Claros. (Estudo de impacto ambiental 
fornecido pelo próprio empreendedor)

Em relação à área de influência direta (AID) da fauna, o EIA é categórico em afirmar que haverá 
impactos concretos, de acordo com o trecho a seguir:

AID constitui as áreas vizinhas a ADA, que apresentam riscos de impactos 
ambientais pela implementação do empreendimento. Todas as áreas com 
vegetação nativa, especialmente os fragmentos de Floresta Estacional Decidual 
nas adjacências do empreendimento e o território do Parque Municipal da 
Sapucaia foram considerados como AID. Uma vez que estes fragmentos estão 
próximos e/ou concentrados à ADA, é seguro afirmar que existe fluxo de espécies 
da fauna entre estas áreas e que estas espécies serão afetadas pela implantação 
do condomínio. 

Em relação à área diretamente afetada (ADA), vale ressaltar ainda que haverá a construção de 
679 lotes com área mínima de 250 m2. Como esta área é muito próxima do limite do perímetro PELG 
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(50 metros) pode-se inferir que haverá uma significativa fragmentação do habitat. O próprio EIA traz 
a informação que a fragmentação resulta também em impactos ambientais sobre o fluxo gênico nas 
espécies vegetais e na perda da biodiversidade.

No caso do projeto de parcelamento de solo para fins residenciais, a supressão 
da vegetação pode incrementar o isolamento entre os indivíduos arbóreos 
das formações localizadas nas áreas lindeiras ao empreendimento. Isso 
potencialmente pode induzir a formação de metapopulações com um grau de 
variabilidade genética inferior ao atual (EIA).

O empreendimento estaria localizado exatamente entre as duas unidades de conservação:

O terreno possui 972.926,44 m2 de área total, sendo composto por duas glebas 
pertencentes de uma área maior da Fazenda Melo, fazendo divisa lateral com o 
Parque Estadual Lapa Grande (leste) e com o Parque Sapucaia, acessando pelo 
bairro Ibituruna (trecho do relatório do IEA).

Essas áreas protegem fragmentos relevantes da Serra do Mel e, que por tal situação, constituem-se 
um corredor ecológico segundo a Lei n° 9.985/2000 do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Portanto, a área do empreendimento concorrerá com o objeto de decreto de criação de corredores 
ecológicos do norte de Minas Gerais que se encontra em vias de publicação pelo Governo do Estado.

O empreendimento citado acima acarretaria um adensamento populacional causando impactos 
diretos aos recursos naturais por se tratar de área de grande fragilidade ambiental pelas suas características, 
que afetam diretamente aspectos relacionados aos recursos hídricos e ao patrimônio espeleológico de 
Montes Claros e região.

Podemos perceber que no caso em questão o Ministério Público, Organizações sem fins 
lucrativos e a sociedade civil foram cruciais para obediência das normas na matéria ambiental, direito 
esse consagrado no artigo 2252 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

2 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes 
e futuras gerações.
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regu-
lamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético;   (Regulamento)     (Regulamento)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, 
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade 
dos atributos que justifiquem sua proteção;  (Regulamento)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, 
a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 
ambiente;
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 
a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.  (Regulamento)
§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução 
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
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Considerações Finais 

Por fim, a qualidade de vida e a segurança da sociedade foram pontos norteadores para construção 
deste trabalho. Estes são alguns dos problemas enfrentados pelo governo local do município de Montes 
Claros em relação ao desenvolvimento da cidade. E assim, concluímos que a cidade é um espaço 
político e econômico, que vem perdendo suas características pela lógica do mercado, e sofre alterações 
e mudanças à medida que vai se desenvolvendo. 
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sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
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§ 5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção 
dos ecossistemas naturais.
§ 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão 
ser instaladas.


