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RESUMO

O presente trabalho, tem por objetivo verificar se ao longo do Trecho Mineiro da

Rodovia Fernão Dias BR-381, ocorrem áreas com características que justifiquem a sua

indicação como área de proteção na categoria de Uso Direto de acordo com a legislação

vigente.

A importância desse estudo vem do fato que na região existem diversas aglomerações

urbanas de pequeno e médio porte no entorno do empreendimento, que utilizam os

mananciais para abastecimento doméstico, industrial. Medidas de proteção para essas

áreas potencialmente frágeis são fundamentais para minimizar ou mesmo evitar

possíveis perdas do potencial hídrico da região que já se encontra bastante

descaracterizada devido a intensa ocupação antrópica.

Para definir essas áreas, fez-se uma comparação entre as características bióticas e

abióticas da APA Fernão Dias localizada no extremo sul do Estado de Minas Gerais e as

características das áreas localizadas ao longo da Rodovia dentro de um raio de 50,0 Km,

em cada uma das margens.

A utilização da técnica de geoprocessamento mostrou-se eficaz para a determinação das

áreas possíveis de serem incluídas na Categoria de Unidade de Conservação de Uso

Direto.
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1 - INTRODUÇÃO

A construção da rodovia foi iniciada na década de 1950 e concluída na década de 1960,

época em que o seu perfil rodoviário com pistas simples atendia a demanda do volume

de tráfego existente. Em 1994, foram iniciadas as obras de duplicação com vistas a

atender a atual demanda de veículos que trafegam entre dois importantes pólos

industriais e comerciais da Região Sudeste do País.

A região apresenta um relevo com grandes contrastes morfológicos caracterizado por

altas superfícies cristalinas e sedimentares com altitudes predominantes entre 500m e

800m, na porção Sul e, entre 500m e 1200m, a Norte. Em contraste com essas altas

altitudes, tem-se os vales dos rios formadores das bacias hidrográficas dos rios Manso,

São Francisco, Pará e Paraopeba, ao Norte; e ao Sul, tem-se a bacia do rio Grande, e as

sub-bacias dos rios Jacaré, Verde e Sapucaí. Esses grandes contrastes do relevo,

favorecem a ocorrência de picos nos índices de temperatura e pluviometria da região,

atingindo totais médios anuais de 22o C a 24 o C e 1400 mm a 1500mm. (Nimmer

1989).

O regime sazonal de chuvas apresenta uma estação chuvosa nos meses de outubro a

março e estiagem de abril a setembro. O trimestre mais seco engloba os meses de junho,

julho e agosto e o trimestre mais chuvoso compreende os meses de novembro,

dezembro e janeiro.(Nimmer 1989).A concentração de chuvas em pequenos intervalos

de tempo, caracteriza-se como uma das principais causas da instabilidade das encostas

nas áreas utilizadas e/ou cortadas pela rodovia, incluindo-se aí, aquelas definidas como

áreas de apoio (pedreiras, cascalheiras, etc);(Etel 1993).

A geologia da região é caracterizada por uma grande complexidade litológica, variando

de Formações Pré-Cambrianas a Formações de Arenito-Basalto do Cenozóico.

Seqüências de rochas, como xistos, micaxistos, filitos e quartzitos são encontradas sobre

o embasamento cristalino, intercaladas com corpos lenticulares ou camadas de itabirito

e gondolitos, sendo estes conjuntos de rochas denominados como Complexos Itabira,

Andrelândia, São João Del Rey e São Roque.Deposições localizadas de sedimentos em

forma de embaciamentos (Formação São Paulo e Juatuba), depósitos coluvionares e de

terraços e, principalmente sedimentos aluvionares ocorrem ao longo das principais

drenagens naturais.
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Atualmente, muitas dessas calhas de drenagem encontram-se, em sua maioria, bastante

descaracterizadas devido ao aporte de sedimentos provenientes das áreas degradadas por

atividades antrópicas.

Os solos da área em estudo, nas superfícies mais elevadas, se alternam entre os grandes

grupos Latossolos, Podzólicos e Cambissolos. Nas superfícies planas sujeitas a

inundações, alternam-se por sua vez, Gleissolos, Solos Aluviais, e Solos Orgânicos.

As características geológicas e físico-territoriais, condicionaram a região onde se

encontra inserido o Empreendimento, a uma grande diversidade florística, composta,

principalmente por cerrados, em suas diversas gradações, formações florestais e campos

rupestres.A substituição da vegetação original por pastagens, áreas de cultivos, etc,

condicionou à ocorrência de um mosaico de formações vegetais secundárias em várias

fases de regeneração.

O processo de licenciamento e de estudos ambientais desse empreendimento, foi

iniciado com a emissão da Licença Prévia - LP, a qual foi emitida após a aprovação do

Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, pela

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e Secretaria de Meio Ambiente - SMA,

sendo a primeira no Estado de Minas Gerais e a outra no Estado de São Paulo.O

EIA/RIMA apresenta quatorze programas ambientais, que visam a implementação de

medidas de caracter corretivo, preventivo e compensatório.As medidas de cunhos

preventivo e corretivo estão sendo implantadas em todas as áreas envolvidas pelas obras

de duplicação.

 Para a implantação dessas medidas vêm sendo utilizados dispositivos de proteção

ambiental exigidos pelos Programas Ambientais propostos no EIA/RIMA, pelas

Condicionantes das Licenças Prévia e de Instalação e pelas Normas de Proteção

Ambiental previstas na legislação vigente. Esses dispositivos são: filtros nas instalações

industriais, caixas separadoras de óleos e graxas nas oficinas e lavadores, fossas sépticas

nas instalações e demais dependências, sistema de aspersão de água nos canteiros de

obras, áreas industriais, pedreiras e cascalheiras, implantação de sistemas de drenagem,

revegetação, recuperação da vegetação ciliar e outros.

 Além dos procedimentos citados acima, são implementados também programas de

educação ambiental aos trabalhadores das obras e, futuramente, na fase de operação,

esses programas de cunho social serão estendidos aos usuários da rodovia e moradores

das áreas lindeiras.
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Dentre as medidas compensatórias cita-se como exemplo, no estado de São Paulo, a

implementação de programas de manejo no Parque Estadual da Serra da Cantareira -

PEC e da Área de Proteção Ambiental -APA do Juqueri. No estado de Minas Gerais

estão sendo implementados projetos de melhorias e ampliação dos Parques Estaduais do

Diamante e do Papagaio, localizados nos municípios de Oliveira e Aiuroca,

respectivamente.A figura 1 mostra todas as Unidades de Conservação criadas no

Programa de Duplicação da Rodovia Fernão Dias.

A criação da APA Fernão Dias, também compõe o conjunto de medidas compensatórias

adotadas para a minimização das perdas ambientais decorrentes da duplicação da

rodovia. O objetivo principal para a criação da APA é a proteção da bacia hidrográfica

do Jaguari. O rio Jaguari alimenta o Reservatório Jaguari localizado nas imediações da

cidade de São Paulo. Essa represa abastece cerca de 60% da população da. Região

Metropolitana de São Paulo, (Prodec Consultoria para Decisão s/c, 1998).

A APA está localizada na porção sul do estado de Minas Gerais, abrangendo 06

municípios integralmente e 02 parcialmente, se estendendo por uma área de 180.373 ha.

A rodovia Fernão Dias intercepta o perímetro da APA, no sentido Norte - Sul, numa

extensão de 38,0 Km, aproximadamente.
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2 - OBJETIVOS

O presente trabalho pretende verificar se há na Área de Influência da Rodovia Fernão

Dias - BR 381, no trecho que interliga as Regiões Metropolitanas de São Paulo e de

Belo Horizonte, ocorrem áreas cujas características físicas, bióticas e de uso atual do

solo, possam justificar a sua inclusão como Unidade de Conservação de Uso Direto.

Serão consideradas como áreas com potencial para proteção, aquelas que possuírem

características físicas, bióticas e de uso atual do solo semelhantes as existentes na Área

de Proteção Ambiental - APA Fernão Dias.

A relevância deste trabalho está na possibilidade de indicar áreas existentes ao longo da

Área de Influência da Rodovia que tenham características semelhantes às da APA

Fernão Dias, e assim sendo, poderiam ser qualificadas como áreas de interesse para

proteção ambiental dentro da categoria de Unidades de Conservação “Uso Direto”.

As medidas de proteção para essas áreas potencialmente frágeis são fundamentais para

minimizar ou mesmo evitar possíveis perdas do potencial hídrico da região

medianamente povoada e com uso agrícola intenso, principalmente de culturas anuais

(frutíferas e hortícolas), seguidas da cafeicultura que, também, é bastante expressiva.

3 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA BR-381

A rodovia se insere na Região Sudeste do Brasil, estando compreendida entre os

paralelos 20º e 24º de Latitude Sul e 44º e 47º de Longitude a oeste de Greenwich. A

Figura 2 apresenta a localização da Rodovia.
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FONTE: Mapa Rodoviário do Estado de Minas Gerais DER/MG. Belo Horizonte, 1999

Figura 2 Mapa de Localização
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 4 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 - CRIAÇÃO DA APA FERNÃO DIAS

A criação da APA Fernão Dias, pelo Decreto Estadual 38.925, de 17 de julho de 1997,

foi decorrente do processo de licenciamento ambiental do Projeto de Duplicação e

Ampliação da Capacidade da Rodovia Fernão Dias –381 –.A principal justificativa da

recomendação da criação dessa Unidade de Conservação, corresponde a um dos

objetivos principais dessa categoria de manejo, que é a preservação dos recursos

hídricos, que neste caso, é a proteção da bacia hidrográfica do rio Jaguari, em Minas

Gerais, responsável pelo fornecimento de aproximadamente 60% da água consumida na.

Região Metropolitana de São Paulo, (Prodec Consultoria para Decisão s/c, 1998).

Outra razão determinante para a criação dessa Unidade de Conservação é a ocorrência

de remanescentes de pelo menos quatro formações florestais de tipologias da Mata

Atlântica.

Para se definir a delimitação da APA Fernão Dias, considerou-se principalmente as

tipologias de organização do espaço no extremo sul do estado de Minas Gerais, domínio

da serra da Mantiqueira, que define a fronteira com o estado de São Paulo. Foram

considerados também os valores paisagísticos, ecológicos, sócio-econômicos e

culturais, e obviamente, os objetivos relativos à proteção dos mananciais utilizados para

o abastecimento das comunidades locais e da Região Metropolitana de São Paulo.

A delimitação da APA Fernão Dias abrange as bacias hidrográficas dos rios Jaguari e

Camanducaia em Minas Gerais, e também a bacia dos formadores do rio Guardinha que

drenam para o município de Toledo, MG.

O polígono da APA Fernão Dias abrange o território de 06 municípios, integralmente:

Toledo, Extrema, Itapeva, Camanducaia, Gonçalves e Sapucaí-Mirim, e parcialmente os

municípios de Brasópolis e Paraisópolis.

4.2 - LEGISLAÇÃO CORRELATA

A criação da APA Fernão Dias teve como base jurídico-institucional a Lei Federal no

6.902/81, que estabelece em seu Artigo 8o: “O Poder Executivo quando houver

relevante interesse público, poderá declarar determinadas áreas do território nacional
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como de interesse para proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das

populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais”.

Segundo o artigo 9o da Lei acima citada, em toda Área de Proteção Ambiental, o Poder

Executivo poderá estabelecer normas limitando ou proibindo ou disciplinando as

atividades de forma a harmonizar o desenvolvimento da área e/ou conservação dos

recursos naturais, como:

¾  “Implantação e funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras capazes

de afetar mananciais de água;

¾  A realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas

iniciativas importarem em sensíveis alterações das condições ecológicas locais;

¾  O exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das

terras ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas;

¾  O exercício de atividades que ameacem extinguir, na área protegida, as espécies

raras da biota regional”.

A Resolução CONAMA no 10 de 14 de dezembro de 1988, que estabelece normas

gerais relativas as APA’s, definindo seus objetivos e determinando a necessidade de um

zoneamento ecológico-econômico, que constitui também um dos importantes

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.

Este zoneamento determina que toda APA deverá ter uma Zona de Vida Silvestre, onde

será proibido ou regulamentado o uso dos recursos naturais. Determina também uma

Zona de Conservação Silvestre, na qual poderá ser admitido o uso moderado e auto-

sustentado da biota, uma Zona de Uso Agropecuário também está previsto no

zoneamento. Nesta área, o uso de agrotóxicos, pastoreio excessivo e outras práticas

nocivas serão restritas ou proibidas.

A Resolução CONAMA no 10 prevê também, que todo projeto de urbanização será

previamente aprovado pela entidade administradora da APA, da mesma maneira que os

loteamentos rurais, que deverão ser aprovados também pelo Instituto Nacional de

Crédito e Reforma Agrária - INCRA.

Essa Resolução determina também que a vigilância da APA poderá ser exercida por

organizações não governamentais aptas e dispostas a colaborar.

O zoneamento ambiental proposto para a APA Fernão Dias, tem sua forma de uso,

ocupação e convivências regulamentadas por ato do poder público estadual e geridas
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por um conselho consultivo, conforme determina a legislação do Estado de Minas

Gerais.

As atividades desenvolvidas em cada zona deverão orientar-se por normatização

específica fundamentada nos critérios de planificação ecológico-econômica de cunho

conservacionista, buscando a convivência harmônica entre diferentes ocupações da

terra, notadamente nas zonas em que haja conflito de uso.Figura 3. (DER/MG,1998).

O Decreto no 99.274 de 06 de junho de 1990, regulamentou a Lei 6.902/81 no que diz

respeito a as atividades urbanas, industriais e agropecuárias nessas unidades de

conservação.

4.3 - ASPECTOS INSTITUCIONAIS

As APA’s constituem unidades de conservação que se inserem na categoria de manejo

“Uso Direto”, pois são unidades de grandes dimensões espaciais e que, normalmente,

envolvem em seus limites várias unidades municipais da região onde estão inseridas.

De acordo com a legislação vigente, a APA é uma categoria de manejo que pode ser

criada nos âmbitos dos três níveis de governo. No nível federal, quando abrange

unidades municipais de mais de um estado, ou pela expressão nacional dos recursos a

serem protegidos; em nível estadual, pelas mesmas razões ou por abranger mais de um

município e, por último, em nível municipal, quando o interesse para proteção for

apenas local.

O fato de os municípios serem as unidades administrativas diretamente envolvidas nas

questões de disciplinamento ao uso e ocupação do solo, são as comunidades municipais

que normalmente representam o sistema administrativo e gerencial das APA’s.

A APA Fernão Dias é gerida por um Conselho Consultivo formado por representes dos

poderes estadual e municipal e entidades não governamentais, além de representantes

das comunidades envolvidas.

4.4 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA APA

4.4.1 - MEIO FÍSICO
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Clima

De acordo com Nimmer, 1989, o clima da área abrangida pela APA Fernão Dias,

enquadra-se em dois domínios climáticos, o de clima Mesotérmico Brando Úmido e

Superúmido e o do clima Mesotérmico Médio Superúmido, este, ocorrente em apenas

algumas áreas da Serra da Mantiqueira.

O clima Mesotérmico Brando ocorre nas áreas localizadas nas cotas superiores a

900m. Caracteriza-se por apresentar verões brandos. O mês mais quente acusa média

inferior a 22o C, predominando médias entre 20 o e 18o C. O inverno é bastante sensível

apresentando pelo menos um mês com temperatura inferior a 15o C. Em junho-julho,

são comuns temperaturas mínimas diárias em torno de 0o C, com a média das mínimas

variando entre 6 o e 8o C. Nesta época do ano é comum a ocorrência de geadas.

Nas cotas altimétricas superiores a 1.600m, o clima ocorrente é o Mesotérmico Médio,

com o predomínio de temperaturas amenas durante todo o ano. Essas temperaturas

amenas são devidas principalmente à orografia. Nestas restritas áreas o resfriamento

adiabático do ar não permite calor nem mesmo no verão. A temperatura dos meses mais

quentes é inferior a 17o C e a média anual é uma das baixas do Brasil, inferior a 14o C.

Em pelo menos um mês durante o ano, a média é inferior a 10oC. Ver gráfico abaixo.

GRÁFICO 01

GRÁFICO - TEMPERATURAS MENSAIS - ºC
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Com relação ao regime pluviométrico, a região constitui domínio de clima superúmido

e úmido, apresentando os níveis mais elevados da Serra da Mantiqueira, estando,

portanto, sujeitos as maiores taxas de precipitação e de umidade atmosférica na Serra,

atribuindo o caráter superúmido a esta porção da área. Nas demais áreas, ocorrem o

clima úmido, caracterizado por uma curta e pouco sensível estação seca no inverno,

com um a dois meses secos. As informações mencionadas acima encontram-se

apresentadas nos gráficos 02 e 03.

GRÁFICO 02

GRÁFICO 3

GRÁFICO 03

GRÁFICO - PRECIPITAÇÃO MENSAL TOTAL  (mm)
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Os gráficos apresentados acima foram elaborados a partir dos dados obtidos na Estação

Climatológica de Campos de Jordão, localizada próxima à área de estudo a uma altitude

de 1.566,0 m. Os dados utilizados foram registrados durante o período de 1978 a 1987.

Solos

Na região da APA Fernão Dias três grandes grupos de solos Latossolos, Cambissolos e

Podzólicos se alternam nas áreas localizadas nas cotas altimétricas mais elevadas, de

acordo com o relevo ocorrente. Nas planícies são encontrados solos hidromórficos, em

sua maioria, distróficos, formando longas extensões de várzeas sujeitas a inundações

nos períodos de maior precipitação pluviométrica.

Localmente, podem ser citados como exemplos mais característicos da presença de

determinados tipos de solos em associação a feições topográficas: em Extrema e a norte

dessa cidade, ocorrem Latossolos Vermelho-Amarelo distrófico com horizonte A

moderado e proeminente associado a Latossolo Vermelho-Amarelo húmico álico,

ambos argilosos. Ocorrem em relevos fortemente ondulados a ondulados.

A sudoeste de Camanducaia e sul de Extrema ocorrem solos Podzólicos Vermelho-

Amarelo distrófico com horizonte A moderado e proeminente associado a solo

Podzólico Vermelho-Amarelo eutrófico, ambos com textura média a argilosa, porém de

atividade baixa onde a fase rochosa pode estar presente ou ausente. Ocorre em relevo

montanhoso a fortemente ondulado.
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     FONTE: DER/MG - Plano de Gestão Ambiental da APA Fernão Dias. Belo Horizonte, 19Figura 03- Mapa de Solos da APA

     FONTE: DER/MG - Plano de Gestão Ambiental da APA Fernão Dias. Belo Horizonte, 1998

Figura 03- Mapa de Solos da APA Fernão Dias
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Hidrologia e Recursos Hídricos

A APA Fernão Dias abrange terrenos das bacias hidrográficas dos rios Jaguari, Sapucaí

e Sapucaí-Mirim, numa superfície de aproximadamente 169,936 ha. Toda a bacia

hidrográfica do rio Jaguari, no estado de Minas Gerais está inserida na APA, sendo o rio

Camanducaia o seu maior afluente em todo o estado. Como é um formador do rio

Piracicaba no estado de São Paulo, o rio Jaguari recebe em território paulista

confluências de outros cursos hídricos nascidos em Minas Gerais.

O ribeirão Cachoeirinha , nasce no extremo sul da APA, no município de Camanducaia,

contribuinte da bacia do rio Atibaia, formador, junto com o rio Jaguari, do rio

Piracicaba em São Paulo.

No extremo leste da APA, no município de Brasópolis, a sub-bacia do ribeirão Vargem

Grande ou da Candelária, é tributária direta do rio Sapucaí, que recebe a jusante da

cidade de Pouso Alegre, a contribuição de seu maior afluente, o rio Sapucaí-Mirim, cuja

nascente e muitos de seus tributários encontram-se dentro do polígono da APA.

Dessa forma, a APA nas porções central e oeste, abrangendo os municípios de

Camanducaia, Itapeva, Extrema e Toledo, está incluída na bacia do rio Jaguari,enquanto

no setor leste os municípios de Sapucaí-Mirim, Gonçalves, Paraisópolis e Brasópolis,

pertencem a bacia do rio Sapucaí-Mirim e Sapucaí.Os recursos hídricos estão

representados na Figura 03 - Mapa de Solos

Geomorfologia

A APA Fernão Dias tem a maior parte de seu território identificado com os ambientes

de montanha, configurados pela expressão do relevo da região geomorfológica da

Mantiqueira Meridional, na porção abrangida pelo Planalto de Campos do Jordão, que

alcança praticamente toda a extensão da Unidade de Conservação. (DER/MG, 1998).

Nesta unidade morfológica estão incluídos os terrenos da APA Fernão Dias

pertencentes aos municípios de Brasópolis, Paraisópolis, Sapucaí-Mirim e Gonçalves.

Os dois últimos são completamente abrangidos pelo Planalto de Campos do Jordão,

além da maior parte dos municípios de Camanducaia e Extrema. .
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Os municípios de Toledo e Itapeva ocupam compartimento geomorfológico contíguo,

representativo da unidade do Planalto de Lindóia, cuja conformação de relevo distingue

a região geomorfológica do Planalto de Amparo da região da Mantiqueira Meridional.

O contato entre as duas unidades de relevo, o Planalto de Lindóia e o Planalto de

Campos do Jordão, quase coincide com o traçado da rodovia Fernão Dias, no trecho em

que ela transpõe a APA. a oeste, além das cidades de Extrema, Itapeva e Camanducaia,

se estendem os mares de morros típicos dos relevos colinosos do Planalto de Lindóia, e

a leste, domina o relevo de cristas da Serra da Mantiqueira e seus contrafortes,

(Ab’Saber, 1977).

As unidades geomorfológicas descritas acima, se caracterizam por constituir modelados

de relevos de dissecação fluvial em que a incisão da drenagem sofre forte controle

estrutural, direcionando os talvegues e determinando, por condicionantes tectônicas e

litológicas, a densidade da drenagem adaptada ao complexo estrutural de juntas, fraturas

e falhamentos que os maciços cristalinos na região apresentam, próprios do domínio

morfo-estrutural da Faixa de Dobramentos Remobilizados que inclui as regiões

geomorfológicas presentes na APA Fernão Dias e ampla extensão do Planalto Atlântico

na região Sudeste.(Ab’Saber,1977).

Geologia

Geologia regional

A área onde foi criada a APA Fernão Dias é formada por unidades do Pré-Cambriano

(Arqueano e Proterozóico), Paleozóico, Cretáceo que são cobertos por sedimentos do

Terciário e Quaternário e solos de diversos tipos. A grande parte das unidades faz parte

da Faixa Paraíba do Sul.
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     FONTE: DER/MG - Plano de Gestão Ambiental da APA Fernão Dias. Belo Horizonte, 1998

Figura 04 - Mapa de Geologia da APA Fernão Dias
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As unidades do Pré-Cambriano se alinham principalmente na direção NE-SW e são

separadas por falhas de empurrão e/ou transcompressionais e contatos

litológicos.Ocorrem na região, descritos da base para o topo:

Arqueano:

Complexo Varginha - V, VC

Gnaisses granitos e tonalíticos com porfiros ou não e migmatitos

Complexo Amparo - AM

São gnaisses, com porfiros ou não e migmatitos

Proterozóico Inferior:

Granitóides porfíricos sin a tarditectônicos

Proterozóico Superior:

Suíte Intrusiva Pinhal -Batólito Pinhal/Rochas granitóides Intrusivas - χ

Granitos tardi a pós-tectônicos

Paleozóico Inferior

Formação Pouso Alegre - PA

Arenitos, arcósias, argilitos, margas, brechas e conglomerados.

Cretácio superior:

Conjunto de Intrusivas alcalinas Ponte Nova - χPN

Uma variedade de rochas extrusivas desde alcalibasalto a alcaligranito.

Geologia Estrutural

A orientação principal da região é manifestada por falhas de empurrão noroeste-

sudoeste (N30E a N60E; com mergulho médio para leste e sub ordenadamente E-W e

N-S, eles podem ser ligados ao grande sistema de falhas transversais que edificam a

região costeira do Brasil desde o Maranhão até o Paraná e o Rio Grande do Sul.
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A porção que aparece na área da APA pode ser dividida em quatro domínios foto-

estruturais  mostradas a seguir (DER-MG, 1989):

Domínio I: Abrange a porção centro-oeste da APA Fernão Dias, nos Complexos

Socorro (IA e IB) e Paraisópolis (IC). Pode ser dividido em três subdomínios:

IA: Granitos com ou sem porfiroblastos

IB: Migmatitos bandados

IC: Granitóides migmazatizados, migmatitos bandados e rochas de composição

charno-enderbíticos.

A orientação preferencial é de N30E (Falhas Senador Amaral, Extrema, Estiva e

Camanducaia) que influenciou o padrão da drenagem.

Domínio II:  Localiza-se na região central e na parte noreste da APA Fernão Dias. São

principalmente granitos e granitóides porfiroblásticos.

É controlado por falhas e foto-lineações em direção N60E e N30E, direções estas

seguidas pelos principais drenagens. A alta a média densidade de fraturas mostra

principalmente orientações em torno de NW-SE. O limite com o domínio III e formado

por falhas de orientação N60E entre Bom Jardim e Três Orelhas e uma falha N-S

seguido pelo rio Sapucaí-Mirim (DER-MG 1989).

Domínio III: Ocorre na porção sudeste da APA Fernão Dias. Pelas litologias ocorrentes

pode ser subdivido em dois subdomínios:

IIIA: Migmatitos estomáticos muito heterogêneos e dobrados do Complexo

Paraisópolis;

IIIB: Biotita-gnaisses com intercalações sub ordenadas de mármores magnesianos,

leptitos, quartzitos, calsilicáticos e núcleos de granitóides. Estas rochas são pertencentes

ao Complexo Paraíba do Sul.

Ocorre uma alta densidade de drenagens no tipo treliça seguindo a orientação das falhas

N60E a N30E. Existe uma alta freqüência de fraturas em direções NW-SE e N-S.

Domínio IV: Ocorre somente no extremo noroeste da área de interesse nos arredores da

cidade de Luminosa (DER-MG 1989). A área é formada pelas rochas do Complexo

Paraisópolis (Migmatitos estromáticas e secundariamente dobradas, granada-biotita-,

biotita-hornblenda-gnaisses e corpos anfibolíticos e cálcio-silicáticos.
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Tem controle do sistema de drenagem na forma dentrítica desenvolvido na bacia do

Sapucaí-Mirim e na bacia do ribeirão Vargem-Grande. Seguem principalmente as

orientações N30E e N-S.

Geologia Econômica

A região está sendo explorada principalmente para a extração de materiais de

construção, rochas ornamentais e minerais industriais.

São principalmente pedreiras para brita (rochas do embasamento), cascalho e areia

(cobertura sedimentar). Pedreiras de rochas magmáticas como granito, diorito e riolito;

rochas metamórficas como migmatito e gnaisse para a retirada de blocos e chapas e

exploração de bauxita (Al), argilas, feldspato, fosfato e diamantes (industriais).

São mencionadas também ocorrências de água mineral em áreas próximas à

Camanducaia e Sapucaí-Mirim (DER-MG 1998).

4.4.2 - MEIO BIÓTICO

Flora

A região da APA Fernão Dias encontra-se em zona de tensão ecológica entre florestas

tropicais montanas e sub-montanas (Rizinni,1979), ou de acordo com a definição do

IBGE, 1993, esta área encontra-se entre formações da floresta ombrófila densa,

ombrófila mista e estacional semidecidual.Dependendo das características edáficas e

climáticas, predomina uma ou outra tipologia vegetal ou em alguns casos, misturam-se

aspectos de mais de um tipo.

No polígono da APA são encontrados basicamente cinco tipos de formações vegetais

nativas, além das formações antrópicas. A seguir serão descritas, de maneira sucinta

todas as formações vegetais ocorrentes.
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     FONTE: DER/MG - Plano de Gestão Ambiental da APA Fernão Dias. Belo Horizonte, 1998

Figura 05 - Mapa de Uso da Terra/Vegetação da APA Fernão Dias



Floresta Ombrófila Densa

As principais características dessa tipologia são a perenifolia, a presença de lianas

lenhosas e a grande densidade de epífitas. O seu porte normalmente varia em função de

fatores como solo, características climáticas, hidrologia, etc. O seu dossel pode atingir

alturas de até 30 m.

No polígono da APA, ocorrem na porção centro-leste, rareando quando segue em

direção a oeste e norte, nestas áreas ocorre apenas em micro-climas mais úmidos.

Duas sub-tipologias podem ser identificadas na APA: a floresta ombrófila densa

Montana e a alto Montana. A primeira é caracterizada pela presença de grandes árvores,

enquanto que a segunda, de maneira geral, apresenta porte menor (Rizinni,1979).

Floresta Ombrófila Mista

A Araucária angustifólia (pinheiro) é o principal elemento dessa formação vegetal. Essa

tipologia está concentrada no Planalto Paranaense, mas existem indícios paleontológicos

que durante o Pleistoceno essa espécie ocorreu até o Nordeste do Brasil

(DER/MG,1998). Atualmente, os pinheiros são encontrados em zonas onde persiste o

clima mais frio, como por exemplo, na Serra da Mantiqueira, onde se localiza a APA

Fernão Dias.

A beleza paisagística criada pelas espécies típicas dessa formação vegetal, conferem a

essa área um elevado potencial para implantação de projetos turísticos.

Floresta Estacional Semidicidual

Durante o período de menor precipitação pluviométrica, 20 a 30% dos indivíduos dessa

formação vegetal apresentam caducifolia. A ocorrência de lianas é bastante expressiva,

enquanto que as epífitas são menos freqüentes que nas formações descritas

anteriormente.

Dentro da APA, sua ocorrência se dá na porção oeste na região de Toledo, Itapeva,

Extrema e nas menores altitudes de Camanducaia, e na porção norte da APA, nos

municípios Luminosa e Paraisópolis (DER/MG,1998).
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Essa é a formação vegetal mais impactada na área em estudo. Essa situação deve-se ao

fato de que essa tipologia ocorre em terrenos com menor declividade e em áreas de

maior ocupação humana. Hoje, restam apenas alguns remanescentes nos topos dos

morros, que em sua maioria são formações secundárias. Originalmente, a floresta

estacional semidecidual, ocorria onde hoje estão localizadas as áreas agrícolas mais

produtivas utilizadas principalmente para o cultivo de batatas e de pecuária.

Campo de Altitude

É caracterizado pelo predomínio de vegetação herbácea, principalmente gramíneas. Na

APA, essa tipologia ocorre apenas no alto da Serra da Bocaina, região da fazenda Boa

Vista e nas cabeceiras do Ribeirão Jaguari.

Além das gramíneas, verifica-se também a ocorrência de pteridófitas e arbóreas de

pequeno porte.

Vegetação Hidromórfica

Em alguns cursos hídricos, o lençol freático torna-se superficial, formando áreas

encharcadas, onde se desenvolvem espécies típicas, em sua maioria gramíneas. Esses

charcos podem ser decorrentes de formações naturais ou resultantes de interferências

antrópicas como barramentos dos cursos d’água. Podem também ter sido formados pelo

assoreamento dos cursos hídricos.

Vegetação Antrópica

Uma grande porção da APA é constituída por formações homogêneas representadas

principalmente por pastagens, lavouras e reflorestamentos. Na parte oeste, a atividade

predominante é a pecuária, enquanto que na porção centro-sul é o reflorestamento; já na

porção centro-norte a atividade mais representativa é a agricultura, baseada

principalmente na bataticultura. Figura 6.

Nestas áreas sob forte pressão antrópica, pode-se verificar que após a supressão da

quase totalidade da vegetação nativa, surgiram ambientes propícios ao aparecimento de

espécies heliófilas que se desenvolvem nas pastagens e lavouras e em muitos casos são
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consideradas como “invasoras”. As ombrófilas que se desenvolvem nesses ambientes

alterados, são encontradas nos fragmentos florestais ou nos sub-bosques dos

reflorestamentos.

A ocorrência de determinada espécie invasora está condicionada aos aspectos abióticos

de cada região e ao tipo de manejo a que a área vem sendo submetida. Essas espécies

consideradas invasoras, agregam um custo adicional a produção agrícola, no que se

refere ao manejo das lavouras e pastagens.

A bataticultura merece destaque devido ao seu importante papel na economia regional e

também devido ao grande impacto ambiental causado por essa cultura. O uso intenso e

indiscriminado de produtos agroquímicos (agrotóxicos, adubos e outros), faz desta

atividade um dos principais responsáveis pelos casos de intoxicação humana e

degradação ambiental nas áreas onde é efetuado o cultivo. Outro fator de degradação

ambiental inerente a essa cultura é o seu caráter semi-itinerante que aliado às técnicas de

cultivo, contribui grandemente para o elevado impacto ambiental em sua área de

ocorrência.

Fauna

Fauna Regional

A descrição e análise da fauna da Mata Atlântica é bastante difícil devido a precariedade

dos levantamentos faunísticos existentes e da destruição generalizada dos habitats

naturais, resultantes da grande redução das áreas de distribuição da maioria das espécies

e ocorrências.Atualmente, o que se tem são grandes números de populações disjuntas,

algumas meramente residuais, abrigadas precariamente em reduzidas parcelas isoladas

de um território outrora contínuo, (Plano de Ação para a Mata Atlântica, março 1990).

Mesmo antes dos efeitos degradadores da ação antrópica, a biota da região já sofrera as

conseqüências das sucessivas alterações climáticas ocorridas no Quaternário, que

seguramente produziram sucessivos episódios de extinção, desequilíbrio ecológico,

migração, fragmentação das populações e surgimento de novas espécies e sub-espécies

(DER/MG,1998).

.A biodiversidade da Mata Atlântica continua ainda bastante rica, tendo-se poucos

registros de espécies totalmente extintas. Portanto, muitas populações remanescentes
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estão subdividas e representadas por um número pouco expressivo de indivíduos, sendo

que algumas espécies estão localmente extintas.

O fato de que as pesquisas sobre a fauna regional não foram realizadas em profundidade

adequada antes da devastação da área, pode-se inferir que, na realidade espécies pouco

conspíscuas tenham sido exterminadas sem que delas sequer houvesse conhecimento de

sua existência ( Coimbra Filho, A. F., 1984).

A Fauna na APA Fernão Dias

Conforme já descrito no capítulo referente a Flora, os remanescentes florestais na APA

Fernão Dias são pequenos e ocorrem principalmente nos topos de morros. As meia-

encostas são quase sempre, ocupadas por atividades agropecuárias.Essa

descaracterização dos habitats naturais, culminou com o desaparecimento de segmentos

faunísticos outrora comuns nessa área.

Além dos impactos decorrentes dos desmatamentos, a fauna sofreu também com a caça

intensiva que era praticada na região. Atualmente, segundo informação de moradores,

existe uma tendência à conscientização da população para inibir essa prática. Essa ação

de proteção à fauna tem permitido a recolonização da região por espécies que eram

raríssimas na área, como o veado (Mazana sp) e o gato-do-mato (Felis spp).

A fauna ocorrente é caracterizada por espécies plásticas, que na sua maioria, possui

hábitos campestres. Dentre as espécies mais comuns de hábitos terrestres encontra-se o

inhabu (Crypturellus parvirostris), que utiliza em sua dieta alimentar insetos rasteiros e,

eventualmente, grãos existentes nos cultivos. São comuns também os Frigilídeos, como:

papa-capim (Sporophila caeruluacens), tico-tico(Zonotrichia capensis), tiziu (Volatinia

jacarina), etc, que possuem hábitos alimentares granívoros (Plano de Ação para a Mata

Atlântica, 1990).

Nas planícies fluviais, outrora ocupadas pelas matas ciliares, hoje ocorre uma vegetação

graminosa, onde é comum a presença de espécies típicas a esses locais, como por

exemplo, a saracura (Aramides cajanea).

Nos remanescentes florestais ocorrem espécies com exigência desse habitat como o

inhambu-açu (Crypturellus obsoletus). Alguns moradores relatam a ocorrência da paca

(Cuniculus paca), espécie muito procurada pelos caçadores.
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Nas áreas de reflorestamento (Pinnus spp e Eucalyptus spp), por vezes em contato com

capoeiras, formam um ambiente, que proporciona a sobrevivência de um numero

variado de espécies que são pouco exigentes em termos de habitats.

Nas áreas de cultivo de hortaliças, observou-se que o manejo inadequado do solo

provoca a perda de uma grande quantidade do material superficial que vai se

depositando nos vales e leitos dos cursos d’água, eliminando, assim a camada fértil do

solo, que dá sustentação a diversos segmentos da flora afetando diretamente os demais

segmentos das cadeias bióticas dessa região.

Apesar da evidente interferência antrópica em alguns locais, pode-se afirmar que de

maneira geral, a APA Fernão Dias detém, em boa parte de sua extensão, uma estrutura

vegetacional que oferece grande quantidade de frutos, solos bem recobertos por

camadas orgânicas, abundância de água, locais para nidificação e outras características

vitais para a sobrevivência da fauna.

Essas características, permitem afirmar que a criação da APA Fernão Dias é plenamente

justificável e válida, devido ao fato de apresentar ainda habitats dignos de serem

preservados, além, obviamente do seu objetivo maior que é a preservação das bacias

hidrográficas existentes nas delimitações de seu polígono.

5 -DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

5.1 - DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Segundo a Resolução CONAMA no 001/86, o diagnóstico ambiental da Área de

Influência compreende o conhecimento dos componentes ambientais e suas interações,

procurando caracterizar o meio ambiente antes da implantação do empreendimento.

Para a definição da Área de Influência da Rodovia Fernão Dias, levou-se em conta o

fato de que a Rodovia já se encontra instalada a mais de 40 anos.

O EIA/RIMA elaborado para o Empreendimento considerou uma largura de 2,0 Km em

ambas margens da rodovia antes da duplicação como Área de Influência para os meios

físico e biótico.

Para o meio sócio-econômico foi adotado como Área de Influência o conjunto de

municípios atualmente atravessados pela rodovia em uma largura de 50,0 Km a partir de

cada margem da rodovia em seu traçado original.
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O presente estudo considera como objeto de análise a Área de Influência do

Meio Sócio-econômico.

5.2 - BASE DE DADOS

Para se obter as informações cartográficas necessárias à caracterização das áreas de

interesse, foram utilizados mapas na escala de 1:1.000.000 do Projeto

RADAMBRASIL.

Geologia - SF.23/ SF.24/SG.23, 1978

Geomorfologia - SF/23.24, 1983

Solos - SF/23.24, 1983

Vegetação - SF/23.24, 1983

Relevo - SF/23.24, 1983

Recursos Naturais Renováveis - SF/23.24, 1983

5.3.- ENTRADA - Digitalização dos Mapas

Os mapas citados acima foram escaneados e, em seguida colocados separadamente em

um arquivo, como figura de referência no Microstation e, então digitalizados.

Para a legenda apresentada foram utilizadas as mesmas convenções existentes nos

mapas fontes. Pode ser que tenham ocorrido leves diferenciações de cores e/ou

hachuras. Em seguida, foi colocado cada um separadamente em um arquivo como figura

de referência no Microstation. Finalmente fez-se o geo-refenciamento dos arquivos e a

digitalização dos mapas.

5.4 - CRIAÇÃO DOS MAPAS

Os mapas foram criados através do Microstation, a partir dos mapas fontes citados no

item 5.2.

Para a análise da área em estudo, optou-se por dividi-la em três trechos. O Trecho 1 está

entre as coordenadas xy=344.108,7442.564 e xy=435.675,7588.309, o Trecho 2 entre as

coordenadas xy=412.319,7546.586 e xy=518.159,7696.274 e o Trecho 3 entre xy=

488.271,7643.682 e xy=594.111,7793.370. Esse procedimento foi adotado porque a
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área é muito extensa e a impressão dos mapas no Formato A4 não possibilitaria uma

boa visibilidade dos documentos. Foi feita também a impressão em material

transparente para possibilitar a análise por meio de sobreposição dos mapas entre si.

A sobreposição dos mapas gerados possibilitou uma análise comparativa das

informações obtidas com aquelas encontradas nas descrições e mapas de geologia,

solos,recursos hídricos e vegetação da APA Fernão Dias, apresentados na escala

1:250.000. Outras informações como: geomorfologia, uso e ocupação do solo e clima

foram obtidas na revisão bibliográfica sobre a APA constante neste TRABALHO.

O conjunto de informações resultante do estudo permitiu-nos elaborar a seguinte

análise.

6 - ANÁLISE

Procura-se identificar se ao longo das margens da Rodovia Fernão Dias, em uma largura

de 50 Km, áreas cujas características ambientais (físicas, bióticas e antrópicas ) se

assemelhem àquelas encontradas na APA Fernão Dias, criada com vistas a proteção de

mananciais que são utilizados para abastecimento de centro urbanos. Partindo-se desse

pressuposto, foram selecionadas duas cidades Betim e Pouso Alegre, que Pouso Alegre

está situada na sub bacia hidrográfica do rio Sapucaí.

Estas estão localizadas nos extremos da Rodovia e também possuem características

urbanas semelhantes.Ressalta-se, portanto que a cidade de Betim possui um Parque

Industrial de grande importância dentro do contexto nacional. A análise foi feita

comparando-se as características físicas, bióticas e de uso e ocupação dos solos da APA

descritas no Item .4.3 deste Projeto com as características encontradas nos mapas temas

criados a partir dos mapas fontes.

A análise comparativa e a conclusão dos estudos realizados entre as cidades em questão

e a APA Fernão Dias serão apresentadas separadamente.

6.1 - BETIM

Comparando-se as características da região onde está inserida a cidade de Betim com

aquelas descritas na APA Fernão Dias, pode-se observar que originalmente, a área

possuía um altíssimo potencial para ser preservada como área de proteção de recursos
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hídricos. Esse potencial está representado principalmente pelas sub bacias hidrográficas

dos rios Paraopeba e Manso. O primeiro encontra-se bastante descaracterizado no que

se refere a preservação de seu leito,de suas margens e da vegetação ciliar. No caso do

rio Manso, dado a sua grande importância na formação do reservatório do Sistema

Manso de Abastecimento de Água da RMBH, foi criada a Área de Proteção Especial do

Manso - APE.

As APE’s são unidades de conservação de uso indireto, ou seja, não são permitidas

quaisquer interferências antrópicas nos ecossistemas lá existentes. O seu uso é restrito a

apenas pesquisas cientificas.

A exceção da unidade de conservação citada acima, a intensa ocupação antrópica da

região reduziu a níveis baixíssimos a potencialidade dessa área para ser designada como

unidades de conservação.

Comparando-se alguns dos componentes do meio físico da região de Betim com os

ocorrentes na APA, verificou-se que enquanto na cotas mais elevadas APA Fernão Dias

os solos predominantes são do Grupos Latossolo, Cambissolo e Podzólico, na região de

Betim predomina apenas o Grupo Podzólico, incluindo os equivalentes eutróficos e

distróficos. Os solos desse Grupo, normalmente são profundos, apresentando horizonte

B textural não hidromórfico e seqüência de horizontes A, B e C. Em relevo suave a

suave ondulado, podem ser utilizados para lavouras que não necessitem de mecanização

pesada. Em relevo escarpado não são indicados para uso agrícola devido a sua alta

susceptibilidade à erosão.

Na APA, esses solos são ocupados predominantemente por atividades antrópicas,

principalmente pastagens, seguidas das lavouras e áreas com remanescentes da

vegetação original. O tipo de ocupação na região de Betim não é muito diferente da

descrita para APA. A exceção refere-se ao fato de que praticamente não existe mais

vegetação original, ocorrendo apenas algumas manchas de formações secundárias

(capoeiras). EIA/RIMA,1993.

Nas cotas mais baixas (várzeas) das duas áreas ocorrem solos aluviais, que são solos

resultantes de deposições fluviais recentes, com um horizonte A assentado diretamente

sobre o Horizonte C de camadas estratificadas não consolidadas e sem relação

pedogenética entre si. Ocorrem ao longo dos córregos, rios e relevos planos. São solos

com características químicas pouco favoráveis, podendo ser ácidos a moderadamente

ácidos.
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 Em Betim, atualmente são utilizados para pastagens e culturas de sub existência.

Encontra-se ao longo de alguns cursos hídricos uma vegetação ciliar expressiva quando

compara com a degradação ocorrente na área como um todo. O uso antrópico das áreas

ocupadas por esse tipo de solo na APA, se assemelha àquela descrita para Betim. Já a

vegetação ciliar encontra-se bem preservada como já descrito em capitulo específico

desse Projeto.

Na região em estudo, os recursos hídricos pertencem as sub bacias dos rios Pará e

Paraopeba e na APA, as sub bacias dos rios Sapucaí, Jaguari e Camanducaia. A intensa

atividade agrícola nas regiões das sub bacias dos rios Pará e Paropeba representa uma

das principais causas para a degradação dos seus cursos hídricos, cujas águas são

utilizadas indiscriminadamente na irrigação das lavouras. Outro problema que afeta a

qualidade das águas é a atividade minerária, que provoca a degradação desses cursos

por assoreamento e obstrução e contaminação de nascentes.

6.2 - POUSO ALEGRE

Também para a região onde está inserida a cidade de Pouso Alegre foi desenvolvida

descritas para APA Fernão Dias. Esta análise tem como objetivo verificar o potencial da

região para criação de unidades de conservação.

A área em questão está localizada no vale do rio Sapucaí-Mirim a 45 Km do limite norte

da APA Fernão Dias. O rio Sapucaí-Mirim é um dos formadores da sub-bacia do rio

Sapucaí, que juntamente com as sub bacias dos rios Jaguari e Camanducaia, compõe o

conjunto de mananciais protegidos pela APA Fernão Dias.

Devido a proximidade geográfica entre as áreas analisadas, os componentes do meio

físico de ambas as áreas, tem muitas semelhanças entre si. No entanto, na região de

Pouso Alegre devido a uma ocupação urbana e industrial desordenadas, existe um nível

de degradação ambiental muito expressivo, visível principalmente nos recursos hídricos

que recebem dejetos industriais e domésticos sem qualquer uma análise comparativa das

características físicas e bióticas lá existentes com aquelas tratamento (“in natura”).

Outro fator de destruição dos cursos d’água e a construção de aterros nas várzeas

úmidas próximas aos centros urbanos. Sob este aspecto, neste contexto, o trecho do rio

Sapucaí-Mirim que atravessa a cidade de Pouso Alegre é drasticamente afetado em

vários  pontos do seu curso.
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Além deste rio compõem também a malha hidrográfica da região de Pouso Alegre os

ribeirões do Pântano, Santa Bárbara, São Vicente, os rios Itaim e Mandu e outros. A

qualidade ambiental desses cursos d’água é afetada principalmente pelas atividades

agropastoris que passaram a ser desenvolvidas após a supressão de quase que total da

vegetação ciliar.

Enquanto na APA ocorrem solos dos três grandes grupos Latossolos, Cambissolos e

solos Podzólicos, na região de Pouso Alegre nas cotas mais elevadas e com relevo

ondulado a muito ondulado, predomina o Latossolo Vermelho-Escuro distrófico. São

solos profundos, geralmente estão associados a relevos ondulados, apresentam boas

características químicas, porem a baixa fertilidade atua como fator limitante ao seu uso

agrícola.

As outras duas classes de solos ocorrentes nessa região são: O solo Aluvial Álico e o

solo Podzólico Vermelho-Amarelo distrófico, ambas já identificadas na análise feita

para a região de Betim.

Originalmente, nas cotas mais elevadas, predominava a Floresta Estacional

Semidecidual e seus contatos com o cerrado, (RADAMBRASIL, 1983). Hoje, esta

formação vegetal está quase que totalmente extinta, encontrando-se apenas algumas

manchas de formações remanescentes. O restante da área é ocupada por pastagens e

lavouras de café.

Também nas cotas mais elevadas, sustentada por solos mais pobres e com índice de

pedregosidade elevado, ocorrem os campos cerrados ou savana gramino-lenhosa.

Devido a dominância do estrato herbáceo, as áreas ocupadas por essa tipologia são

freqüentemente utilizadas como pastagem extensiva.

Enquanto a vegetação de porte arbóreo hoje existente na região de Pouso Alegre

encontra-se comprometida pelo alto grau de devastação a que foi e ainda é submetida, o

mesmo não ocorre com essas tipologias vegetais no perímetro da APA, que apesar da

interferência antrópica lá existente, ainda guarda uma grande diversidade florística,

representada principalmente pelas florestas ombrófilas, típicas de altitudes elevadas.
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7 - CONCLUSÃO

7.1 - BETIM

A forte interferência antrópica existente em Betim e nas adjacências causaram e

continuam causando uma degradação ambiental muito significativa sobre os recursos

naturais principalmente aos recursos hídricos existentes.

A qualidade ambiental existente em Betim e adjacências é pouco expressiva em termos

espaciais e qualitativos para sugerir a criação de unidades de conservação com vistas a

proteção dos mananciais. Porém, os Sistemas de Abastecimento do Rio Manso e Serra

Azul, por si só já refletem a importância de se implementar medidas conservacionistas

para proteger e/ou recuperar os mananciais formadores das sub bacias dos rios Pará e

Paraopoeba. Além da possibilidade de se implantar Unidades de Conservação, infere-se

também sobre a necessidade de se adotar medidas de cunho corretivo e preventivo a fim

de minimizar as alterações ambientais ora existentes. As medidas propostas são:

 Medidas Corretivas. Devem ser aplicadas em duas fases distintas:

1 Reabilitação do meio físico

Recomposição das margens dos cursos hídricos,

Tratamento dos efluentes domésticos e industriais que são despejados nos cursos

d’água,

Desassoreamento dos leitos dos córregos e rios,

Contenção de encostas.

2 Reabilitação do meio biótico

Implantação e/ou enriquecimento da flora nativa local, principalmente da vegetação

ciliar e das encostas íngremes. É necessário que se faça estudos sobre a composição

florística original.

Medidas Preventivas: Essas medidas deverão compreender:

1 Elaboração/implantação  de um plano de ocupação do uso do solo urbano;
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2 Manejo e conservação dos solos agrícolas por meio da aplicação de técnicas e

praticas agrícolas adequadas, como: aração em curva de nível, uso correto dos

produtos agro-químicos, cultivos diversificados, utilização de implementos agrícolas

apropriados a cada tipo de solo a ser trabalhado, rotação de culturas etc.

3 Uso racional dos recursos naturais, principalmente dos recursos hídricos, como:

emprego de técnicas de irrigação apropriadas e de medidas de contenção dos rejeitos

gerados pelas atividades minerárias.

4 Implementar o Programa de Educação Ambiental e Cidadania na comunidade

7.2 - POUSO ALEGRE

Apesar da similaridade entre os fatores abióticos que valiam para a vizinhança de Pouso

Alegre e para a região da APA, o estado ambiental atual da região de Pouso Alegre não

permite, comparando com o conjunto de elementos ambientais definidos na APA,

conceituá-la como área em potencial para ser indicada como uma unidade de

conservação.

Este fato é devido a grande degradação ambiental a que a região foi submetida e

continua sendo.

No entanto, o quadro, descrito na análise,Item 6.1, poderia ser revertido de maneira a

melhorar o nível da qualidade ambiental hoje existente.

Para tanto, sugerimos algumas providências de caráter emergencial/corretivo e

preventivo:

Medidas emergenciais/corretivas:

1 Contenção das encostas com ocorrência de erosões;

2 Recomposição das margens e desassoreamento dos leitos dos cursos hídricos;

3 Tratamento dos efluentes domésticos e industriais que são despejados nos cursos

d’água;

4 Planejamento de um Programa de Educação Ambiental e Cidadania a ser

implementado junto a comunidade;

5 Revegetação das margens dos cursos hídricos;

Elaboração do Plano Diretor do município para uso e ocupação do solo;



36

Medidas preventivas:

1 Implementar o Programa de Educação Ambiental e Cidadania na comunidade

2 Implementação do Plano Diretor elaborado para o município

3 Manejo e conservação dos solos agrícolas por meio da aplicação de técnicas e

praticas agrícolas adequadas, como: aração em curva de nível, uso correto dos

produtos agro-químicos, cultivos diversificados, utilização de implementos agrícolas

apropriados a cada tipo de solo a ser trabalhado, rotação de culturas etc.

4 Uso racional dos recursos naturais, principalmente dos recursos hídricos, como:

emprego de técnicas de irrigação apropriadas.

qualidade das águas é a atividade minerária, que provoca a degradação desses

cursos por assoreamento e obstrução e/ou contaminação de nascentes.
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9 - ANEXOS


