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RESUMO
O eucalipto, por ser uma espécie exótica e de rápido crescimento, acaba por causar
alguns impasses ligados à sua gestão socioeconômica e ambiental em diversas escalas
da paisagem. Uma característica que muito preocupa a sociedade civil, pesquisadores e
empresas de base florestal associa-se ao consumo da água para manter a elevada
produtividade média das florestas plantadas. Com isso, há preocupações de que a
ampliação da produção de eucalipto em uma determinada região possa afetar
diretamente os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Nesse contexto, esta
dissertação procurou avaliar a percepção ambiental dos moradores do povoado do
Brejão, município de Santana do Paraíso, região do médio rio Doce, em relação às
externalidades socioambientais do cultivo de eucalipto no entorno da comunidade,
principalmente acerca dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da microbacia
do córrego Entre Folhas. Para tal, foi instalado na referida microbacia piezômetros e
réguas linimétricas, que foram monitorados com auxílio dos moradores locais entre os
anos de 2010 a 2012. Houve ainda a aplicação de um formulário de coleta de dados em
campo para elaborar o diagnóstico socioeconômico e ambiental da comunidade do
Brejão. No que diz respeito ao sistema de monitoramento ambiental implantado, os
dados obtidos revelaram que houve rebaixamento em todos os piezômetros na fase póscorte raso da floresta de eucalipto quando comparado ao período pré-corte.
Possivelmente, a diminuição do nível da água do pós-corte apresenta uma tendência de
flutuação que está intimamente relacionada à sazonalidade do índice pluviométrico da
região e não, necessariamente, ao manejo cíclico da floresta plantada na área estudo, no
que tange tais às alterações no freático. Já sobre a questão socioeconômica e ambiental,
os dados da pesquisa indicaram que a comunidade local avalia apenas os fenômenos
extremamente nítidos relacionados ao manejo do eucalipto e que são facilmente
percebidos, tais como: o risco da queda de árvores sobre as residências; a geração de
ruídos e de poeira fugitiva; e a movimentação de máquinas pesadas. Em suma, os
resultados da pesquisa indicam que há uma baixa relação topofílica dos moradores em
relação ao povoado, representado pela falta de interesse dos moradores em compreender
a dinâmica ambiental local. Desse modo, a comunidade tem vivenciado uma situação de
topocídio, ou seja, o povoado apresenta um estágio de significativa fragilidade
ambiental, já que a população não participa das tomadas de decisões em relação aos
assuntos de seu interesse ou aos impactos socioambientais diagnosticados.

Palavras Chave: Monitoramento ambiental voluntário; piezômetros; eucalipto.
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ABSTRACT
Eucalyptus is an exotic and fast growing species and causes some dilemmas related to
their socioeconomic and environmental management in various landscape scales. A
feature of great concern to civil society, researchers and forest-based enterprises is
associated with the consumption of water to maintain high productivity of cultivated
forests. Therefore, there are great concerns that the expansion of cultivated eucalyptus
forests in a region can directly affect surface and groundwater resources. In this context,
this thesis aimed to assess the environmental perception in the Brejão village,
municipality of Santana do Paraíso, region of the Middle Doce River, in relation to
social and environmental externalities of eucalyptus cultivation nearby community,
mainly about surface water resources and underground stream of the microbasin. To
this, was installed in the watershed of the stream piezometers Entre Folhas and
linimetric scales, which were monitored with the help of the locals between the years
2010-2012. There was still applying a form of data collection in the field to develop the
socioeconomic and environmental assessment of the Brejão community. With respect to
environmental monitoring system deployed, the data revealed that there was any
degradation in the shallow piezometers post-havesting eucalyptus when compared to
pre-harvest period. Possibly, the decrease in water level after cut has a tendency of
fluctuation that is closely related to the seasonality of rainfall in the region index and
not necessarily the cyclical management of planted forests in the study area, with
respect to such changes in groundwater. Already on socioeconomic and environmental
issues, the survey data indicated that the local community evaluates only the extremely
crisp phenomena related to the management and eucalyptus which are easily perceived,
such as the risk of trees falling on homes, noise generating and fugitive dust, and the
movement of heavy machinery. In short, the survey results indicate that there is a low
ratio of topofílica residents regarding the town, represented by the lack of interest from
local residents to understand environmental dynamics. Thus, the community presents a
stage of significant environmental fragility, since the population does not participate in
decision making on issues of interest to diagnosed or environmental impacts.

Key Words: Volunteer environmental monitoring; piezometers; eucalyptus.
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1. INTRODUÇÃO GERAL
O reflorestamento com Eucalyptus spp. na bacia do rio Piracicaba, na região
Leste de Minas Gerais, foi introduzido no início dos anos 50 aproveitando de incentivos
fiscais concedidos pelo Governo Federal para a produção de carvão vegetal, a fim de
atender a demanda das indústrias minero-siderúrgicas ali instaladas. Alguns anos mais
tarde, na região do Vale do Aço, é inaugurada uma nova empresa pautada na produção
da pasta de celulose para exportação e que requer numerosos hectares de floresta
plantada para fomentar a sua atividade intensificando ainda mais a necessidade de terras
para o reflorestamento empresarial.
Assim como na bacia do rio Piracicaba, uma parcela considerável do uso do solo
no município de Santana do Paraíso, na Região Metropolitana do Vale do Aço, é
destinada ao plantio de eucalipto. Na zona rural desse município, localiza-se o povoado
do Brejão, que traduz espacialmente essa realidade regional e a torna ainda mais
intensa, visto que a comunidade encontra-se inserida no fundo do vale do córrego Entre
Folhas e que todo o entorno da microbacia até o seu interflúvio apresenta-se ocupado
por florestas plantadas.
A degradação socioambiental, em decorrência da ampliação do reflorestamento
empresarial, é muita atualmente, mas ainda pouco investigada na região do médio rio
Doce. Muito pouco se conhece, por exemplo, sobre as consequências do plantio de
eucalipto sobre comunidades rurais, bem como, sobre a dinâmica hidrológica dos
paleolagos de barragem natural assoreados que estão envoltos por monocultivos de
eucaliptos.
Felizmente, várias dessas externalidades causadas pela ampliação do eucalipto
na área de estudo podem ser monitorados e/ou evitados mediante a adoção de ações
pautadas em conhecimento acerca da dinâmica socioambiental do local. Diante dessa
realidade, esta pesquisa teve por objetivo geral implantar um sistema de monitoramento
ambiental para verificar a influência do manejo da floresta de Eucalyptus spp. sobre os
recursos hídricos superficiais e subterrâneos da microbacia do córrego Entre Folhas e
compreender os conflitos socioambientais relacionados ao manejo do eucalipto nas
imediações do povoado do Brejão.
As hipóteses do estudo foram as seguintes: a) o manejo da floresta plantada no
entorno do povoado do Brejão pode ser considerado sustentável, respeitando os valores
ecológicos e sociais; b) a variação do nível do lençol freático do córrego Entre Folhas,
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nas imediações do povoado do Brejão, tem origens em outras causas e não nas práticas
de manejo da floresta plantada; c) o grupo social percebe e correlaciona os principais
impactos socioambientais com o cultivo cíclico do eucalipto no entorno da comunidade.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Geral

Este estudo tem como objetivo geral avaliar a percepção ambiental dos
moradores do povoado do Brejão em relação às externalidades socioambientais do
cultivo de eucalipto no entorno da comunidade, principalmente acerca dos recursos
hídricos superficiais e subterrâneos da microbacia do córrego Entre Folhas.

1.1.2 Específicos
 Avaliar a percepção ambiental dos moradores do povoado do Brejão em relação
ao manejo do eucalipto no entorno da comunidade e comparar com dados
obtidos em 2008 na fase do pré-corte raso;
 Implantar e realizar o monitoramento ambiental das águas subterrâneas do
povoado do Brejão através de poços piezométricos e de réguas linimétricas e
identificar as variações no nível piezométrico local;
 Caracterizar o quadro natural da área de estudo quanto aos elementos:
geológicos, geomorfológicos, hidrográficos, climáticos e de cobertura vegetal;
 Realizar o levantamento das características socioeconômicas e ambientais da
comunidade residente no povoado do Brejão.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 A SILVICULTURA DE EUCALIPTO

2.1.1 Breve histórico da silvicultura de eucalipto
O eucalipto (do grego, eu = bem + kalipto = “cobrir”) é a designação popular de
várias espécies arbóreas do gênero Eucalyptus spp., que pertencem à família das
Mirtáceas. O gênero é nativo da Oceania, principalmente da Austrália, existindo
atualmente mais de 600 espécies conhecidas (CNA, 2011). As principais espécies
plantadas para fins comerciais estão o Eucalyptus grandis, E. urophylla, E. saligna, E.
camaldulensis, E. globulus, E. dunni e E. nitens (CNA, 2011).
As espécies florestais do gênero Eucalyptus spp. são caracterizadas por árvores
de rápido crescimento, cujo ciclo vegetativo no Brasil acontece em média a cada 7 anos
(Da Silva et al. 2011). Sua utilização abrange um amplo espectro em diversas aplicações
comerciais (Vital, 2007). No que diz respeito à produtividade, Cabral et al. (2010)
apresentaram que, nos últimos 10 anos, no Brasil, a produtividade média das florestas
de eucalipto aumentou em aproximadamente 37%, passando para 44 m³/ha/ano em
2011. Para Mota et al. (2008), o plantio de florestas de eucalipto é um investimento
muito rentável e de baixo risco, já que a demanda por este tipo de material só tende a
crescer.
Segundo Viana e Pinheiro (1998), os primeiros plantios de eucalipto para fins
comerciais datam do início do século XVIII, na Europa, na Ásia e na África. Porém,
determinar precisamente qual foi a data em que ocorreu a introdução do eucalipto no
Brasil não é uma tarefa simples. No entanto, é provável que, entre o século XIX até o
limiar do século passado, o uso do eucalipto no país estava associado apenas a fins
paisagísticos ou a suas possíveis propriedades fitossanitárias (Pereira et al., 2000).
A inserção comercial do eucalipto no Brasil é creditada a Edmundo Navarro de
Andrade, agrônomo silvicultor, que em 1904, visando atender a demanda da Companhia
Paulista de Estradas de Ferro, cultivou as primeiras florestas plantadas de eucalipto para
a produção de carvão vegetal e dormente de ferrovia na região de Jundiaí, no interior do
estado de São Paulo (Valverde, 2007; Martini, 2004).
Já outro segmento da economia que tem papel fundamental na ampliação das
áreas plantadas de eucaliptos no país compreende as indústrias de bens de produção
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intermediários, especialmente as siderúrgicas. Até por volta de 1950, conforme assegura
Paula (1997), as usinas siderúrgicas do país utilizavam o carvão vegetal de origem
nativa para suprir parte das suas necessidades energéticas. No entanto, o ciclo
vegetativo das espécies nativas utilizadas pelas siderúrgicas era substancialmente longo,
o que levou tais empresas a substituir as florestas nativas degradadas por eucalipto cuja
capacidade de regeneração era mais acelerada e possuía um ciclo médio de três
colheitas a cada 21 anos (Brito et al., 1997). Em outras palavras, as empresas não
estavam diretamente preocupadas com a preservação da vegetação nativa e, sim, com a
impossibilidade de regeneração dessas matas no compasso da demanda das siderúrgicas
existente naquele momento.
A partir de meados do século XX, especialmente entre as décadas de 50 e 80,
outros setores industriais do país, em especial as empresas de papel e celulose,
começaram a investir em florestas plantadas de eucalipto, incentivadas por ações
governamentais. Assim, novas áreas foram incorporadas e os empreendimentos
florestais ampliaram-se consideravelmente em diversas regiões do país, mais
especialmente em Minas Gerais e na bacia do rio Piracicaba (Barbieri et al., 1997), que
é o principal afluente do rio Doce. Em função das inúmeras leis e decretos que
beneficiaram o segmento florestal, Bacha (1991) evidencia que no país, entre 1967 a
1984, foram reflorestados quase 5,6 milhões ha1, exclusivamente com incentivos fiscais.
O mesmo autor ainda conclui que “leis, regulamentos e normas para disciplinarem a
exploração florestal e conter o desmatamento foram bem elaboradas, mas não se
criaram mecanismos e recursos humanos e financeiros para implementá-los de maneira
razoável” (Bacha, 1991, p.152). Isto é, o crescimento verificado pelo setor florestal no
país, a partir da década de 1960, não foi acompanhado de uma preocupação
socioambiental por parte das empresas reflorestadoras.
Segundo a ABRAF (2012), o total de áreas de florestas plantadas no país em
2012 era de 6.516.000 hectares, sendo 74,85% deste total de plantios de eucalipto. Este
total aumenta ano a ano (figura 2.1), com um crescimento médio de 6,2% nos últimos 7
anos. A tendência projetada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
(MAPA) até 2019/2020 é o aumento na produção de papel e celulose em taxas de
crescimento anuais superiores a 2,74% ao ano, para atender ao crescimento do consumo
interno e das exportações para o mercado internacional (MAPA, 2010).
1

Contraditoriamente, Pereira et al., (2000, p.10) afirmam que, no mesmo período, esse total foi de 3,2
milhões de hectares.
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Figura 2.1- Evolução da área plantada com eucalipto no Brasil entre 2005-2011 (ABRAF, 2012).

Dentre os estados com maior percentual de área plantada com eucalipto, destacase Minas Gerais (figura 2.2) que, segundo a ABRAF (2012), possui 28,8% do total
destas áreas, seguido por São Paulo com 21,2%, Bahia com 12,5% e os outros estados
com valores sempre inferiores a 10%. Para Mota et al. (2008), nos principais estados
produtores, os empreendimentos com plantios de eucalipto concentram-se em áreas
superiores a mil hectares, pertencentes sobretudo a empreendimentos florestais para a
produção de papel e celulose.
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Figura 2.2 - Percentual da área de plantios de eucalipto por estado em 2011 (ABRAF, 2012).
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2.1.2 Considerações à legislação brasileira

A promulgação da lei nº 4.771 de 15 de novembro de 1965, que instituiu o
Código Florestal Brasileiro, foi uma das primeiras a tratar as ferramentas de
regulamentação e de incentivos para o setor florestal. No tocante a regulamentação, a lei
determinou que os grandes usuários de produtos florestais devem manter florestas
próprias para seu consumo. Por outro lado, um dos estímulos do referido regulamento
previa a possibilidade de deduzir as aplicações realizadas com o reflorestamento no
imposto de renda devido pelas empresas (Brasil, 1965). Com a finalidade de
complementar esse princípio, no ano seguinte foi instituída a lei nº 5.106, que
estabeleceu os critérios para os incentivos fiscais das empresas pelo reflorestamento,
permitindo que as pessoas físicas abatessem da renda bruta as importâncias
efetivamente aplicadas nesta atividade. Com a nova legislação, as pessoas jurídicas
podiam abater até 50% do imposto de renda devido (Brasil, 1966).
Em 1970, foi instituído o Decreto-Lei nº 1.134 considerado uma alternativa à lei
nº 5.106 para as pessoas jurídicas. Esse Decreto-Lei permitia o abatimento das despesas
com reflorestamento no imposto de renda antes mesmo de efetivar o projeto de
reflorestamento, o que tornava altamente atrativo e rentável para as empresas,
justificando, assim, a média anual de 292,5 mil hectares replantados durante a sua
vigência, de 1971 a 1974 (Bacha, 1991). Essa nova legislação, segundo Barbieri et al.
(1997), tornava rentável uma atividade que, em condições normais, seria desinteressante
para a maioria das empresas em função do tempo de retorno do investimento inicial, que
em média são 7 anos entre o plantio e a primeira colheita do eucalipto.
Outro grande impulso no setor florestal aconteceu em 1979, quando o Conselho
de Desenvolvimento Econômico realizou uma modificação importante na política
florestal do país e determinou que os recursos do Fundo de Investimento Setorial
(FISET) de Florestamento e Reflorestamento, obtidos com a monocultura de eucalipto,
fossem aplicados prioritariamente nos estados localizados na área de atuação da
SUDENE. Dessa forma, o estado de Minas Gerais, que já havia tido sua tradicional área
da bacia do rio Piracicaba sendo beneficiada com as legislações anteriores, viu novas
áreas de produção sendo territorializadas, como a região Noroeste e o Vale do
Jequitinhonha (Barbieri et al., 1997; Bacha, 1991).
Regionalmente, o estado de Minas Gerais também adotou algumas políticas de
regulamentação e de incentivos ao setor florestal. A Lei Estadual nº 14.309 (Minas
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Gerais, 2002), em vigor desde 2002, que dispõe sobre a política florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado, determina que qualquer pessoa física ou jurídica que utilize
volume anual superior a 4.000mdc (quatro mil metros cúbicos de carvão) utilize 90%
deste montante proveniente de florestas plantadas. Em 2009, foi aprovada a Lei
Estadual 18.365 (Minas Gerais, 2009), e seu artigo 47 determinou a redução gradual do
consumo de carvão de vegetação de origem nativa estabelecendo os limites máximos de
15% entre 2009 e 2013, 10% entre 2014 e 2017 e 5% a partir de 2018.
Ainda considerando aspectos jurídicos, outras leis e decretos beneficiam
empresas industriais consumidoras de matéria-prima florestal, tais como a lei nº 11.398
que criou o Fundo Pró-Florestas e a lei nº 14.079 que criou o programa estadual de
Fomento Florestal (Minas Gerais, 2002) as quais contribuíram para expandir a área
plantada com eucalipto como também a produção de carvão vegetal e de papel e
celulose.

2.1.3 Características básicas do plantio de Eucalipto

2.1.3.1 Principais impactos derivados do plantio de florestas de eucalipto

O avanço da fronteira agrícola em várias partes do planeta tem acontecido sobre
recursos florestais nativos de modo intenso nas últimas décadas. Apenas entre 2000 e
2010, cerca de 13 milhões de hectares de florestas foram convertidos em usos agrícolas
diversos ou perdidos por associação de fenômenos antrópicos com fatores naturais
(FAO, 2010). Por outro lado, é amplo também o crescimento das florestas plantadas
para fins comerciais. Entre 2000 e 2010, o reflorestamento para fins comerciais
aumentou cerca de cinco milhões de hectares por ano, atingindo atualmente um
quantitativo de 264 milhões de hectares em todo o mundo. Deste total, cerca de três
quartos consistem em espécies exóticas que estão sendo deliberadamente introduzidas
em países, sobretudo da Ásia, África e América (FAO, 2010).
Na cadeia produtiva do eucalipto é encontrada diversos impactos potencialmente
degradantes, desde o preparo do terreno, passando pela complexa logística de transporte
da matéria-prima até os processos industriais no ambiente fabril. Em todas essas etapas,
as externalidades ambientais são passíveis de monitoramento. Além disso, como se trata
de uma monocultura, esse cultivo traz em si algumas desvantagens como
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susceptibilidade a mudanças climáticas, vulnerabilidade a doenças e dependência de
insumos (Spedding, 1997).
Interessante notar que não existe uma unanimidade sobre as vantagens e
desvantagens das florestas de eucaliptos. Forsyth et al. (2004), em estudo realizado na
África do Sul, encontram moradores de comunidades locais preocupados com o grande
consumo de água associado ao crescimento do eucalipto. Em contrapartida, os mesmos
autores evidenciaram que vários apicultores também se preocupavam com o corte da
floresta plantada, pois tal ação significava a perda de pólen, o que comprometia
diretamente aquela atividade econômica.

2.1.3.2 Desmatamento e perda da biodiversidade

De fato, existe uma considerável divergência quanto ao cultivo de eucalipto. Sob
a óptica conservacionista, principalmente se a área de plantio estiver localizada em uma
região de hotspot, tem-se por um lado, a substituição de uma floresta biodiversa por
algo monótono devido à homogeneização da paisagem (Poggiani, 1996); por outro, há
uma indireta preservação da vegetação primária, pois, até bem pouco tempo atrás, boa
parte da madeira comercializada no país tinha como origem as florestas nativas (Paula,
1997). Deve-se considerar também que há custos ecológicos que devem ser avaliados
quando o assunto é a ampliação das áreas plantadas (Majer e Recher, 1999), ou seja,
configura-se como algo extremamente complexo a busca do equilíbrio entre preservar a
biodiversidade e ampliar a produtividade das florestas plantadas.
Uma análise dos impactos ambientais do reflorestamento em enormes áreas
contínuas à monocultura de eucaliptos deve levar em consideração a supressão total da
vegetação nativa pré-existente, a construção de estradas e o preparo do terreno para o
primeiro plantio do eucalipto (Guerra, 1995). Na atividade de desmatamento da
vegetação nativa e preparo do terreno, é prática ainda comum das empresas
reflorestadoras, em muitas regiões do país, o uso rotineiro do fogo. Da Silva et al.
(2011), em pesquisas na região do médio rio Doce, identificaram que ainda hoje é
prática comum a queima em plantios de eucaliptos. Alguns estudos sugerem que o corte
raso da floresta de eucalipto e o subsequente uso do fogo para limpar o solo aumenta a
condutividade elétrica dos córregos adjacentes ao empreendimento entre 50 e 90%
(Carpenter et al., 1998; Sabará, 1999). Além disso, o uso indiscriminado do fogo
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provoca a perda direta de nutrientes, além de contribuir para uma redução sensível da
atividade microbiológica nos solos (Barbieri et al., 1997).
Dado aos mosaicos florestais que se formam em uma região onde ocorre o
cultivo do eucalipto, é comum a existência de fragmentos florestais. De acordo com
Martins (2007), a fragmentação florestal é a descontinuidade de áreas de vegetação
natural causada por processos naturais ou por atividades antrópicas. Associado à
fragmentação florestal ocorre o efeito de borda quando há maior iluminação e menor
umidade no interior da mata, promovendo uma diferença de ocupação de espécies da
mata de borda para a mata de interior, tanto da fauna quanto da flora (Martins, 2007).
Diversas são as consequências do processo de fragmentação florestal, que vão desde a
redução da diversidade biológica da região afetada até a piora na qualidade de vida de
comunidades que habitam essas áreas próximas (Viana e Pinheiro, 1998). Desse modo,
o eucaliptal pode ser considerado um meio eficaz de minimizar os impactos das
operações silviculturais e de amenizar, sobretudo, as condições microclimáticas ao
longo da borda de fragmentos florestais (Nascimento et al., 2010).
A pouca presença de luz, a competição por água e nutrientes, a ocorrência de
efeitos alelopáticos e a pobreza de habitats para os animais nos sub-bosques ralos são
outros impactos que contribuem substancialmente para a redução da biodiversidade nas
florestas de eucaliptos (Guerra, 1995). Essa homogeneidade e uniformidade induzem a
uma simplificação, instabilidade e aumento da susceptibilidade da floresta plantada a
ocorrência de pragas (Lima, 1996; Poggiani, 1996).
Em uma corrente teórica distinta dos autores citados anteriormente, Carnus et al.
(2006) apresentam casos de conversão de áreas outrora degradadas e que melhoraram a
sustentabilidade da paisagem após o cultivo de florestas plantadas. Desse modo, os
autores sugerem que as florestas plantadas podem ter um impacto positivo ou negativo
sobre a biodiversidade de uma dada paisagem, dependendo do contexto ecológico em
que elas são encontradas. Vital (2007), considerando a inserção da atividade
silvicultural em áreas que já sofreram mudanças significativas no uso do solo e o
desflorestamento em regiões anteriormente recobertas por vegetação nativa, sugere que
o eucaliptal pode acarretar em aumento da biodiversidade da flora e fauna locais.
Outro exemplo semelhante é apresentado por Viani et al. (2010), que chamam a
atenção para o efeito catalisador que os plantios comerciais podem desenvolver no
processo de regeneração florestal, já que é uma técnica menos dispendiosa, se
comparada a outros métodos tradicionais de restauração florestal de áreas degradadas.
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Assim, os eucaliptais podem funcionar como verdadeiros redutos da biodiversidade, ao
menos para alguns grupos de seres vivos. Os autores citados acreditam também que a
sociedade desconhece os verdadeiros impactos positivos do cultivo de eucalipto para
fins comerciais e, em função disso, constantemente, as plantações florestais são
rotuladas pejorativamente de “desertos verdes” (Viani et al., 2010, p. 534).

2.1.3.3 Uso de adubos e herbicidas

As aplicações de agrotóxicos em sistemas florestais têm ganhado destaque com a
grande expansão da cultura do eucalipto no Brasil, uma vez que, juntamente com outras
culturas agrícolas, como a soja, o milho, os cítricos e a cana de açúcar, o país figura na
listagem das nações de maior consumo anual de agrotóxicos (Caldas, 2005). Em se
tratando especificamente da silvicultura do eucalipto, as principais atividades de manejo
que maior impacto causam para a qualidade dos recursos hídricos em áreas de
reflorestamento são, em ordem decrescente de importância: a colheita florestal; a
construção e manutenção de estradas; a implantação do povoamento; a fertilização
florestal; e, por último, o controle de pragas e doenças florestais (MacDonald et al.,
1991).
A ampla utilização de fertilização florestal, por meio de adubos sintéticos e do
uso da capina química com herbicidas para evitar a matocompetição no sub-bosque da
floresta plantada, faz-se necessária nos plantios comerciais para manter o elevado ciclo
de produtividade de três colheitas a cada 21 anos (Osse, 1961). Outro fator de impacto
ambiental relacionado à utilização dos agroquímicos em plantios de eucalipto é o
processo de lixiviação desses elementos para os corpos d’água. Nesse caso, além de
comprometer a qualidade das águas que serve à população local, os agrotóxicos podem
ainda intoxicar seres humanos e animais (Barbieri et al., 1997), a exemplo do que já
aconteceu com comunidades lindeiras aos plantios comerciais de eucaliptos na região
norte do Espírito Santo, relatado por Ferreira (2002), e na região do alto vale do
Jequitinhonha, relatado por Dayrell (1998).
Outro caso também conflituoso é relatado por Overbeek (2010), em
Moçambique (país da Costa Oriental Africana), entre comunidades tradicionais e a
agência governamental, quando da obtenção de recursos privados para a implantação de
florestas plantadas. Em função da larga utilização de insumos químicos por parte das
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empresas reflorestadoras, as famílias que habitualmente cultivavam de modo tradicional
tornaram-se dependentes dos insumos modernos, ocasionando assim, a ruptura da
agricultora agroecológica praticada naquela comunidade anteriormente.
Finalmente, resta registrar conforme apontado por Rezende et al. (2006), que se
por um lado o uso de fertilizantes e agrotóxicos podem trazer excepcionais ganhos
econômicos para as empresas reflorestadoras reduzindo a necessidade de aberturas de
novas áreas para plantio, por outro, os problemas associados à contaminação ambiental
requerem monitoramento sistemático ao longo de todas as fases do manejo.

2.1.3.4 Alteração do regime hídrico

Quando se trata do consumo de água, o tema acerca da destinação de grandes
áreas para o reflorestamento empresarial contínuo é considerado transversal e polêmico.
Alguns autores (Rodríguez-Suárez et al., 2011; Barbieri et al., 1997; Guerra, 1995;
Davidson, 1993; Poore e Fries, 1987) avaliaram que um dos aspectos negativos dos
grandes projetos de reflorestamento reside no fato que, por tratar-se de uma espécie
florestal de crescimento rápido e elevada produção de biomassa, o eucalipto exige um
significativo consumo hídrico. A esse respeito Bacon et al (1993) sentenciam que o
eucalipto é extremamente dependente da disponibilidade de água, presente
principalmente na superfície do solo e/ou no lençol freático. Por outro lado, diversas
pesquisas reforçam a tese de que as plantações de eucalipto, no que diz respeito ao
balanço hídrico de microbacias hidrográficas, não diferem muito de outras espécies
florestais.
Esses diferentes pontos de vista parecem estar relacionados à forma de encarar o
problema. Os estudos realizados no sentido de avaliar essa influência percorreram
durante muito tempo dois caminhos relativamente distintos: o primeiro realizado, em
sua maioria pelos engenheiros, busca avaliar os impactos através de monitoramentos do
lençol freático e da vazão dos córregos situados nas áreas circunvizinhas; já o segundo,
trilhado principalmente por biólogos trabalha com a fisiologia vegetal dessas plantas
buscando entender o seu balanço hídrico. As pesquisas mais recentes buscam acoplar
essas duas vertentes e entender o sistema de forma mais holística. A seguir, alguns dos
resultados apontados pelas diferentes formas de avaliação.
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No caso do monitoramento do regime hídrico, Sabará (1999), ao comparar os
parâmetros físico-químicos e biológicos dos efeitos da silvicultura e pecuária extensiva
sobre rios na bacia do rio Doce, concluiu que a qualidade da água nos córregos,
drenando plantios maduros de E. grandis em região de relevo acidentado e solos frágeis,
é claramente superior à qualidade das águas dos córregos que drenam áreas agrícolas
(pecuária) com características semelhantes. Segundo o autor, isso se deve ao efeito
protetor do solo ocasionado pelos plantios de eucaliptos e pela presença de vegetação
nativa nas áreas de preservação permanente (APP) e de Reserva Legal (RL), que
contribuíam para menor aporte de sedimentos para os cursos d’água estudados.
Nesta mesma linha de pesquisa, Almeida e Soares (2003), buscando comparar e
quantificar o uso de água por um sistema de floresta nativa da Mata Atlântica com um
plantio de E. grandis para vários anos hidrológicos, monitoraram microbacias
experimentais no estado do Espírito Santo. A pesquisa apontou que, na região estudada,
a espécie florestal não comprometeu a disponibilidade natural de água, ou seja, houve
um equilíbrio entre entradas e saídas de água nas microbacias analisadas. Facco (2004)
também modelou os componentes de balanço hídrico em plantios comerciais de
eucalipto no município de Antônio Dias, no leste de Minas Gerais, e apresentou
conclusões similares às obtidas pelos autores citados anteriormente. Naquele município,
o plantio de eucalipto mostrou-se um importante regulador da vazão, o que
proporcionou também infiltração da água no solo e maior permanência da água na
microbacia estudada, tese também corroborada pela pesquisa de Almeida (2012).
Mais focados na fisiologia das plantas, Kallarackal e Somen (1997), em estudos
realizados com a espécie E. grandis, descobriram que existe um padrão bastante
consistente quanto à variação da condutância estomática2 durante o dia, ou seja, os
eucaliptos são usuários de água mais eficientes do que outras espécies florestais. O
controle estomático, de acordo com os pesquisadores, é controlado pelo saldo de
radiação e pelo déficit de pressão de vapor. Os autores concluem que, apesar da redução
da abertura estomática ser compreendida como uma estratégia evolutiva das plantas

2

A condutância estomática é um parâmetro fisiológico por meio do qual as plantas controlam as trocas
gasosas, incluindo a transpiração, em outras palavras, é uma medida que permite quantificar as trocas
gasosas realizadas pelo tecido vegetal. A superfície das folhas é geralmente envolvida por uma
membrana, relativamente impermeável ao vapor d’água e ao gás carbônico, que possui minúsculos
orifícios, denominados estômatos. Estes orifícios são os órgãos da folha que permitem as trocas gasosas e
são muito sensíveis, e sua abertura ou seu fechamento depende de fatores como luz, temperatura, umidade
do solo, potencial de água na folha, déficit de pressão de vapor do ar e estado nutricional da folha (Facco,
2008; Sacramento-Neto, 2001).
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para maximizar a eficiência do uso da água, o fechamento dos estômatos pode reduzir a
fotossíntese, afetando, com isso, a produtividade da floresta plantada. Padrão
semelhante foi encontrado por Almeida e Soares (2003) que com o uso de um modelo
unidimensional conseguiram reproduzir a redução da abertura estomática do E. grandis
durante a estação seca, reduzindo a perda por transpiração em até cinco vezes.
Infelizmente, o padrão encontrado para o E. grandis parece não ser
compartilhado por todas as espécies de eucalipto. Devido à variedade de ambientes na
bacia do rio Doce, Souza et al. (2006) procuraram explicar a variação da produtividade
em três regiões que apresentam características climáticas distintas, analisando para
tanto, os componentes do balanço hídrico. Os autores, ao comparar as condições
hidroclimáticas de Nova Era, Guanhães e Belo Oriente, verificaram que esse último
município apresentou os piores índices de produtividade média entre as regiões
comparadas. As causas, segundo a citada pesquisa, foram a menor condutância
estomática (os estômatos tendem a permanecer fechados por mais tempo devido às
elevadas temperaturas do lugar e aos baixos níveis de água armazenada no solo) e o
maior gasto de energia com a respiração.
Ainda em se tratando de pesquisas realizadas na região do médio rio Doce sobre
o manejo da silvicultura no ambiente, Da Silva et al. (2011) avaliaram a influência dos
sistemas de manejo adotados nos plantios florestais nos municípios de Guanhães e Belo
Oriente. Os pesquisadores estabeleceram uma relação entre as perdas de solo e água por
erosão hídrica comparando-os com áreas de floresta nativa, pastagem e solo descoberto.
Após os experimentos e as comparações dos diferentes usos do solo, constatou-se que
as florestas de eucalipto são mais eficientes no controle da erosão hídrica, se comparado
com as áreas de pastagens.
Um dos trabalhos que merece destaque por utilizar as duas linhas de pesquisa
como ferramentas de avaliação dos impactos dos plantios de eucalipto sobre o sistema
hídrico é o de Salama et al. (1994). Esses autores utilizaram um método que se baseia na
suposição de que as raízes das plantas atingem as águas subterrâneas mais profundas e
que sua influência pode ser avaliada desde que sejam monitorados os parâmetros
atmosféricos (o déficit de pressão de vapor, a radiação solar, dentre outros) e a
geometria do aquífero. Os resultados indicaram que, quando a água não é o fator
limitante, os parâmetros atmosféricos acabam regulando o uso da água pela vegetação
sem que haja uma depleção além do normal da água do aquífero.
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Apesar das divergências de opiniões sobre os impactos do plantio de eucalipto,
quando este é analisado sob a óptica do manejo parece haver uma maior concordância
entre os pesquisadores, com a grande maioria apontando para o aumento do escoamento
superficial durante os períodos de corte e um rebaixamento do lençol freático durante os
primeiros anos de plantio ou rebrota da floresta (Whitehead e Beadle, 2004; Almeida e
Soares, 2003; Câmara e Lima, 1999; Lima, 1996). Porém, dados recentes tem mostrado
que essas mudanças observadas no sistema hídrico apresentam resultados parecidos
com outras espécies vegetais, inclusive em áreas de cobertura vegetal nativa. Um destes
trabalhos que merece destaque é o de Sacramento-Neto (2001), que conduziu pesquisas
na região de Belo Oriente para avaliar os componentes do balanço hídrico em plantios
de eucalipto com povoamentos clonais nos primeiros anos de crescimento. O autor
concluiu que nesta fase inicial de desenvolvimento, a água consumida pela floresta
provém da camada de solo compreendida entre 0 e 45cm, podendo ser responsável, em
média, por até 78% do total transpirado pela planta.
Essa dependência da água para o crescimento das plantas fica ainda mais claro
quando se observa o trabalho de Slavich et al. (1999), que realizaram modelagem em
uma bacia hidrográfica na Austrália para avaliar o crescimento eucalipto durante o
regime de inundação e durante o rebaixamento do lençol freático. As modelagens
sugeriram que as propriedades hidráulicas do solo têm grande influência sobre o
crescimento da vegetação e que, em alguns casos de rebaixamento do lençol freático
pode traduzir em maiores benefícios para as plantas do que às inundações frequentes.

2.1.3.5 Impactos Socioeconômicos

A silvicultura intensiva é vista pela sociedade de dois modos: de um lado
destacam-se os balanços comerciais dos empreendimentos florestais, os quais são
altamente positivos e contribuem diretamente com a geração de emprego e renda nos
municípios produtores, além da viabilização de infraestrutura local básica em muitas
regiões (como a manutenção de estradas secundárias, por exemplo). Por outro lado, o
avanço do reflorestamento acaba contribuindo também para a ocorrência de conflitos
com os diversos atores sociais, entre eles as comunidades locais, os pequenos
produtores rurais, os grupos que lutam por reforma agrária e os indígenas, os quais se
mostram resistentes à expropriação, já que acabam sendo desterritorializados dos seus
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costumes e de seus hábitos de vida. Dessa maneira, diversas situações se agravaram nas
últimas décadas em algumas áreas produtoras do país (Calixto e Ribeiro, 2007; Gomes
et al., 2006; Guerra, 1995).
Os efeitos econômicos e sociais devem ser analisados não apenas sob a óptica
das consequências que as plantações de eucalipto exercem sobre as comunidades locais
e seus arredores, mas também sob as decisões políticas que afetam o setor florestal e em
particular o fornecimento de madeira para a indústria (Ball, 1995). A relação entre
atividades econômicas potencialmente impactantes e comunidades locais, na maior
parte dos casos, resulta na instauração das áreas de risco ambiental. No setor florestal,
essa dimensão acaba por ser ampliada, pois a área apropriada pelas empresas
geralmente abarca interesses comunitários, o que pode levar à ocorrência de conflitos
(Queda, 1996).
Através dos programas de fomento florestal, as empresas inserem os produtores
rurais na cadeia produtiva do eucalipto, concedendo mudas e insumos agrícolas,
assistência técnica e garantia de aquisição do produto cultivado (Bacha, 1991). Nesse
caso, além de obter ganhos econômicos, há ainda os benefícios socioambientais, como a
manutenção das áreas de preservação permanente das propriedades (resguardando
serviços ambientais essenciais) e, em alguns casos, a regularização da reserva legal, já
que antes da implantação do fomento florestal é necessário realizar uma (re)adequação
ambiental da propriedade (Cenibra, 2012). Essas ações das empresas buscam uma
coexistência mais harmoniosa entre os grandes projetos de reflorestamento e as
propriedades rurais que, geralmente, apresentam baixa produtividade (Barbieri et al.,
1997).
Navarro et al. (2005) pesquisaram a expansão territorial da indústria florestal na
região Centro-Sul do Chile, na localidade de Lumaco, onde os povos Mapuche foram
diretamente afetados. Para os autores, a interferência exógena causada pelo avanço das
indústrias florestais sobre comunidades tradicionais contribuiu diretamente para o
esfacelamento cultural desses povos. Muitos dos impactos negativos afetaram
seriamente as suas condições de vida, seus sistemas econômicos e produtivos e sua
cultura. Como exemplos de impactos sócio-culturais causados pela perda de florestas
nativas, os autores citam: mudanças nos hábitos alimentares, abandono progressivo da
medicina tradicional e colapso de crenças e relações estabelecidas com o mundo
espiritual.
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Com a finalidade de impulsionar o crescimento econômico para Moçambique,
uma das estratégias adotada pelo governo foi incentivar monoculturas de espécies de
rápido crescimento, atraindo assim, investimentos privados para o país (Overbeek,
2010). Essa visão reducionista demonstra que muitos países ainda se fazem valer de
instrumentos econômicos arcaicos, que levam à poluição e à predação do ambiente para
atingir o tão almejado desenvolvimento industrial e que, mesmo com o insucesso desses
modelos de desenvolvimento, inúmeros países ainda optam por tecnologias obsoletas e
modelos insustentáveis para atingir o seu tão cobiçado crescimento econômico (Furtado,
1996). Overbeek (2010) argumenta também que no caso moçambiquenho, o principal
impacto causado pelo plantio de pinho e de eucalipto em larga escala em diversas
províncias do país foi a apropriação, por parte das empresas, de terras comunitárias,
reduzindo o acesso das famílias camponesas a essas terras e comprometendo a
segurança alimentar das comunidades.
Chamando a atenção para o Estado de Minas Gerais, o conflito de
territorialidades oriundo da expansão dos maciços florestais também é evidente em
alguns municípios da região Norte. Silva et al. (2009) pesquisaram no município de
Guaraciama, na bacia do rio São Francisco, a comunidade rural de Cana Brava,
constituída

predominantemente

por

agricultores

tradicionais

denominados

de

agricultores-geraizeiros3, que utilizavam as unidades de produção de modo intensivo e
diversificado. Todavia, com a expansão do agronegócio, a partir da década de 1970
ocorreu a desestruturação produtiva dos agricultores, pois eles baseavam sua produção
agrícola com potencialidades específicas da paisagem, por se tratar de uma área de
transição entre os biomas do cerrado e da caatinga (Silva et al., 2009).
Já no caso da bacia do Jequitinhonha, o eucalipto foi considerado na época do
Milagre Brasileiro como o principal produto dinamizador da economia regional. Porém,
em seu bojo, foram verificadas sérias discussões a respeito dos impactos sociais,
econômicos e ambientais em diversos municípios. Mais uma vez é observada a visão
reducionista por parte do governo, pois, segundo Calixto et al. (2009, p. 01), o discurso
que predomina no Jequitinhonha é que “todos os impactos ambientais do
reflorestamento na região seriam justificados pelos empregos, pela renda e pelo produto
que ele, supostamente, gera”. Na prática, a atividade econômica não conseguiu sanar os
3

Algumas das populações que vivem no meio rural das porções de chapadas do cerrado ou de transição
com a caatinga têm sido chamadas de populações “geraizeiras”, ou “caatingueiros”, quando em
ecossistemas mais específicos deste bioma (Dayrell,1998)
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problemas socioeconômicos da carente região do vale do Jequitinhonha, pelo contrário,
potencializou conflitos sociais entre as comunidades locais e as empresas de base
florestal.
Novas territorialidades relacionadas à ampliação de áreas destinadas ao cultivo
de eucalipto também aconteceram na região do extremo sul do estado da Bahia. A
implantação do seguimento de celulose na região provocou a concentração fundiária no
campo, diminuição no número de empregados na zona rural e do trabalho familiar,
resultando num processo intenso de êxodo rural. Como consequência, houve o aumento
da população urbana, que implicou na busca de empregos e novas oportunidades nas
cidades, ocasionando um crescimento desordenado dessas últimas (Almeida et al.,
2008).
Um dos conflitos mais latentes envolvendo empresas associadas ao cultivo do
eucalipto e comunidades locais ocorreu – e ainda ocorre – na região norte do estado do
Espírito Santo. Por lá, desde o final dos anos 1960, com o discurso desenvolvimentista
do Estado, uma empresa de celulose instalou sobre terras de comunidades quilombolas e
dos povos indígenas Tupiniquim e Guarani. Para Barcellos e Ferreira (2008) e Ferreira
(2002), a invasão de territórios de populações locais pelo projeto agroindustrial causou
enormes perdas materiais e simbólicas para essas populações.
Sem entrar ainda no mérito das abordagens desse tipo, o modo como ocorreu a
ampliação do reflorestamento empresarial contínuo país adentro pode ser encarado
como um caso de topocídio4, uma vez que a população não foi capaz de compreender a
grandiosidade dos projetos de reflorestamento e as consequências diretas no seu espaço
vivido (Bethonico, 2009). Isso porque a política florestal de crescimento do setor de
florestas plantadas para fins industriais não contemplou em nenhum momento o
universo dos pequenos agricultores e não considerou a vocação de cada propriedade
para a atividade florestal. Como consequência, tornou-se uma atividade sem integração
no contexto global do desenvolvimento rural das regiões onde as empresas florestais
atuam e, principalmente, sem conexão com os princípios básicos da sustentabilidade
(Paula, 1997). Tais princípios passam por atividades econômicas que sejam
ambientalmente aceitáveis, economicamente viáveis e socialmente justas. Levando em
consideração que as operações florestais não se processam simultaneamente em toda
sua extensão ao longo dos anos, mas são escalonadas, assim também são os seus
4

Diz respeito a aniquilação abrupta ou gradual dos lugares que apresentam significado cultural para uma
sociedade (Amorim Filho, 1999)
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impactos socioambientais, cujas mitigações também devem ser planejadas sob a óptica
da sustentabilidade e das etapas de cada processo produtivo (Queda, 1996).
No que tange aos problemas socioeconômicos derivados das alterações
provocadas pelo plantio da floresta de eucaliptos sobre o balanço hídrico, Lima (1996)
alerta a respeito da necessidade de integrar as florestas plantadas às potencialidades de
cada região onde o cultivo acontece. Complementando essa posição, Cabral et al. (2010)
recomendam que, devido às incertezas em relação aos impactos ambientais do
eucalipto, é necessário que haja maior gerenciamento e controle das florestas plantadas
a fim de aumentar eficiência do uso da água. Por isso, não só as ações de manejo
florestal pautados na sustentabilidade ambiental devem ser levadas em consideração
durante todas as etapas do processo produtivo, mas também, as colheitas em regiões de
relevo acidentado e próximo aos ecossistemas ripários, a fim de garantir as funções
ecológicas, como é o caso da planície úmida onde está localizado o povoado do Brejão.

2.2 O USO DO MONITORAMENTO VOLUNTÁRIO EM TRABALHOS
AMBIENTAIS

2.2.1 Principais características do monitoramento voluntário

De acordo com Dissmeyer (1994) há vários tipos de monitoramento ambiental:
monitoramento de tendência, monitoramento de base de dados, monitoramento de
implantação, monitoramento de efetividade, monitoramento de projeto, monitoramento
de validação e monitoramento de verificação. Desses, Sabará (1999) assegura que, em
se tratando de manejo das florestas plantadas, o monitoramento de implementação e o
de tendência são os mais utilizados e que o monitoramento ambiental é tido como um
dos requisitos básicos para a certificação ambiental das empresas de base florestal.
Soares (2001) citando Petts (1999), conceitua monitoramento como sendo a
coleta

de

dados

com

o

propósito

de

obter

informações

sobre

uma

característica/comportamento de uma variável ambiental. Para essa finalidade, o
monitoramento normalmente consiste num programa de repetitivas observações,
medidas e registros de algumas variáveis ambientais com parâmetros operacionais em
um período de tempo para um propósito definido.
Já a Deliberação Normativa (DN) nº 89/2005 do COPAM (2005) define
monitoramento como sendo um conjunto de medições ambientais sistemáticas,
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periódicas ou contínuas, que objetiva o registro, o controle ou o acompanhamento do
ambiente ou de fonte de poluição, utilizado para a verificação do atendimento à
legislação ou para subsidiar políticas ambientais. A própria DN nº 89/2005 estabelece
ainda que o monitoramento ambiental pode ser executado tanto pelo poder público
estadual quanto pelo empreendimento potencialmente poluidor e que a periodicidade do
monitoramento é variável e, muitas vezes, superior a vida útil do empreendimento.
O monitoramento ambiental pode ser entendido, então, como um processo de
coleta de dados, estudo e acompanhamento contínuo e sistemático de algumas variáveis
ambientais, com o objetivo de identificar e avaliar - qualitativa ou quantitativamente - as
condições dos recursos naturais em um determinado momento, assim como, as
tendências ao longo do tempo. As variáveis científicas, sociais, econômicas e
institucionais também devem ser incluídas neste tipo de estudo, já que exercem
influências diretas sobre o meio ambiente e sobre o planejamento do programa de
monitoramento (Leite, 2011).
Com a ampliação dos problemas ambientais em diversas escalas e devido à
ingerência de alguns órgãos públicos, surgiu o monitoramento ambiental voluntário que
tem como base a Teoria de Gaia, já que parte de um processo de envolvimento e
mudança educacional e comportamental da sociedade, que é a Educação Ambiental
Emancipatória. Nesse método, os atores sociais são incluídos dentro do sistema de
monitoramento e, a partir disso, busca-se a mudança de paradigmas, a geração de
informação e conhecimento acerca do problema monitorado (Lovelock, 1991).
No Brasil, a resolução no 03/1988 do CONAMA, que estabelece a possibilidade
de participação das entidades civis com finalidades ambientalistas na fiscalização de
unidades de conservação e em outras áreas protegidas, é considerada o primeiro
documento que institui a figura do Agente Ambiental Voluntário. Ainda no contexto do
arcabouço legal, a lei federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o
serviço voluntário, considera em seu artigo 1º que o serviço voluntário é toda atividade
não remunerada, prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza ou à
instituição privada de fins não lucrativos que tenham objetivos cívicos, culturais,
educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade
(Brasil, 1998).
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2.2.2 Tipos de monitoramento voluntário

De acordo com Bonilha et al. (1999), os programas de monitoramento voluntário
podem ser categorizado em observações visuais, protocolos ou questionários, medições
físico-químicas, coleta de amostras e avaliação de recursos vivos (plantas e animais).
Desse modo, o monitoramento ambiental envolve diretamente duas fases para se atingir
o conhecimento efetivo da realidade monitorada. Na primeira fase estão as atividades
associadas às observações e medições realizadas em campo, as coletas de dados e a
geração de informações. Na segunda, têm-se o entendimento da realidade monitorada, a
produção de conhecimento e, por fim, a efetiva sabedoria (Leite, 2011).
Sobre o legado que o monitoramento ambiental voluntário pode trazer para uma
comunidade, Bertolotto (1996) pondera que, além do interesse em resolver um
problema que afeta a sua comunidade, existe também a herança propiciada pelo
monitoramento. O autor ainda apresenta que, em muitos casos, os voluntários
continuarão monitorando o ambiente local nos próximos anos em função do
pertencimento e do vínculo criado pela pesquisa. Ostergaard; Miller (1998) e Costa et
al. (2004) também compartilham ideia semelhante.

2.2.3 Monitoramento ambiental
experiências bem sucedidas

participativo

no

Brasil:

algumas

As pesquisas desenvolvidas no Brasil que envolvem o monitoramento ambiental
participativo ainda são muito incipientes se comparadas, por exemplo, com o que se
produz em outros países como Estados Unidos e Austrália. Nesses países, verifica-se a
gestão ambiental participativa e voluntária no monitoramento, principalmente dos
recursos hídricos, com a produção de dados confiáveis que são utilizados inclusive por
órgãos governamentais (Buss, 2008; Ellet e Mayio, 1990). A seguir, algumas
experiências brasileiras com a pesquisa de monitoramento ambiental participativo.
Costa et al. (2004) descrevem um interessante relato de aplicação de
metodologias participativas para monitorar o ambiente e a comunidade por meio de
parceria entre pesquisadores e moradores da floresta na Reserva Extrativista do Alto
Juruá, no estado do Acre. Desde 1999, cerca de 50 moradores que são os pesquisadoresmonitores receberam treinamento de professores durante 02 dias em pontos de maior
facilidade de acesso para os moradores de diferentes regiões da Reserva e uma ajuda de
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custo para a elaboração de diários de acompanhamento de fauna, flora e índice de
desmatamento. Além da parte teórica, havia ainda treinamentos práticos específicos
envolvendo os pesquisadores-monitores de acordo com a finalidade do monitoramento.
Os autores concluíram, ao final dos três anos da realização do projeto, que é possível
realizar o monitoramento ambiental de maneira participativa e enfatizam “que os
moradores, sendo reconhecidos e valorizados, mostram interesse, vocação e capacidade
para a pesquisa”.
Tanto Callisto et al. (2002) quanto Rodrigues (2008) utilizaram-se de técnicas de
monitoramento ambiental através dos protocolos de avaliação rápida de rios (PARs)
consorciado com a participação popular na coleta dos dados para avaliar as condições
ambientais de alguns ecossistemas lóticos nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Callisto et al. (2002) utilizou dois grupos de estudantes, sendo 50 com treinamento
específico e 50 sem qualquer tipo de treinamento para a pesquisa em duas áreas
diferentes. Ao final, os resultados da pesquisa evidenciaram que não houve diferenças
significativas entre o padrão de resposta alcançada pelos estudantes com e sem
treinamento em ambas as áreas do estudo. Assim, os autores sugerem que a necessidade
de um pré-treinamento para avaliar a ecologia de rios não seria capaz de influenciar na
aplicação do protocolo. Já a pesquisa de Rodrigues (2008) demonstrou objetivamente
que métodos qualitativos, como os protocolos, são passíveis de adequações a
determinadas condições geográficas e podem trazer resultados favoráveis à conservação
dos sistemas fluviais. O treinamento ocorreu com um grupo de 42 estudantes
universitários voluntários que participaram com a autora de uma oficina de
monitoramento ambiental durante 03 dias, com apoio de material didático e realização
de uma parte prática em campo para aplicar o protocolo. Ao final, a autora enfatiza que
métodos alternativos como PARs podem, além de ajudar a preservar o meio ambiente,
permitir a participação popular da sociedade na gestão dos recursos hídricos de uma
região e auxiliar os órgãos ambientais na tomada de decisão.
Algumas metodologias de monitoramento ambiental participativo têm sido
aplicadas aos recursos pesqueiros. É o caso da pesquisa de Almeida et al. (2006), que
caracterizaram a atuação de 41 agentes ambientais voluntários na implantação e
fiscalização de um sistema de manejo de pesca em 32 comunidades na região do baixo
Amazonas. Segundo os autores, em função dos frequentes conflitos gerados pela
utilização dos recursos naturais da região, houve a necessidade de estabelecer parcerias
entre as comunidades e os órgãos ambientais competentes com a finalidade de legitimar
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acordos específicos para a pesca nas comunidades. Os agentes ambientais foram
pescadores locais que, após um trabalho de sensibilização, foram capacitados pelo
IBAMA, através de cursos, para atuarem na fiscalização em suas respectivas
comunidades. Ao final da pesquisa, Almeida et al. (2006) concluíram que o sistema
voluntário de monitoramento é considerado eficiente, uma vez que a estratégia, além de
reduzir custos operacionais associados à fiscalização por parte do órgão ambiental,
contribuiu ainda com uma significativa redução de conflitos nas comunidades.
Um exemplo de monitoramento ambiental em regiões litorâneas é relatado na
pesquisa desenvolvida por Bonilha et al. (1999) no âmbito do Projeto Olho Vivo em
Penha/SC, que desde 1997 possibilita o monitoramento contínuo de parâmetros físicoquímicos da água oceânica, envolvendo jovens da comunidade local. No processo de
escolha dos monitores foi levado em consideração, além do interesse primário em
participar do projeto, aspectos social (atuação social na comunidade) e educacional (ser
alfabetizado). Os inscritos passaram inicialmente por entrevistas e atividades em grupo,
e, na sequência, os monitores selecionados foram submetidos a um treinamento para a
familiarização com os equipamentos. Os jovens participantes dessa pesquisa não podem
ser considerados “voluntários”, pois receberam durante a vigência do projeto uma bolsa,
sendo na época o valor de um salário mínimo. No entanto, mesmo com a gratificação
mensal para que o trabalho fosse realizado a contento, houve dificuldade de efetivação
do monitoramento em algumas áreas pesquisadas e a forma de superação, nesse caso,
foi realizar novos encontros de capacitação com os pescadores locais. Merece atenção a
descrição de Bonilha et al. (1999) que descrevem o grande potencial que o
monitoramento ambiental possui em contribuir com a formação de lideranças locais.
A utilização do monitoramento ambiental nas empresas vem se tornando uma
demanda cada vez maior, pois parte da sociedade civil organizada acaba exigindo das
empresas que lidam com atividades econômicas potencialmente impactantes a adoção
de metodologias que visam ao acompanhamento sistemático de seus processos
produtivos (Gomes et al., 2006).
Segundo o Plano de Manejo da CENIBRA, a empresa desenvolve uma série de
ações no sentido de monitorar parâmetros ambientais que sirvam como indicadores de
qualidade para as suas atividades operacionais. Dentre os programas de monitoramento
realizados estão os recursos hídricos, o solo, a fauna, a flora, os quais são desenvolvidos
em parcerias com universidades e organizações não governamentais. Já o
monitoramento das emissões atmosféricas é efetivamente realizado com um grupo de 35
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voluntários que residem em comunidades próximas à unidade industrial da empresa e
formam a Rede de Percepção de Odores (RPO) (Cenibra, 2012).

2.3 O USO DE QUESTIONÁRIOS NA AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO
AMBIENTAL DE UMA POPULAÇÃO

A Geografia da Percepção, formada pelos conhecimentos associados da
Fenomenologia, da Semiótica e da própria Geografia Humanística, estuda os diversos
significados de representações simbólicas e subjetivas entre individualidades e
coletividades nos estudos dos lugares. Tuan (1980) expõe, em sua obra os sentimentos
que um determinado grupo social pode apresentar em relação aos lugares, como a
topofilia que é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar enquanto ambiente físico e
topofobia que representa a aversão a certos ambientes.
Ainda fazendo referência à questão dos sentimentos das sociedades em relação
aos lugares, o geógrafo Porteous (1988), citado por Amorim Filho (1999), traz à tona a
noção de topocídio, que seria a aniquilação abrupta ou gradual dos lugares que
apresentam significado cultural para uma sociedade. Isso acontece quando políticas
públicas ou interesses econômicos sobrepõem a identidade de um povo, resultando na
perda de valores históricos, culturais e de relações sociais que permeavam dada
comunidade.
Por fim, Amorim Filho (1999) trouxe um novo conceito, oposto ao topocídio,
denominado de topo-reabilitação, que seria justamente a recuperação da paisagem com
significado cultural que foram atacadas pelas forças topofídicas. Assim, apesar do
conceito de topo-reabilitação ser ainda pouco explorado na Geografia da Percepção,
esse surge como uma possibilidade de reversão de uma situação declarada de topocídio
em um determinado território e em função da complexidade da situação. O autor
supracitado assevera que tal situação é um dos grandes desafios da humanidade.
A percepção pode ser considerada então como um processo seletivo de
apreensão, ou seja, cada pessoa a vê de forma diferenciada que, ao final, influenciará em
como uma paisagem pode ser compreendida. Assim, os estudos de percepção ambiental
surgem com a tarefa de compatibilizar de forma equânime os recursos naturais e as
demandas por parte da humanidade. Nessa tarefa, não se pode deixar de analisar o ser
humano como principal agente interventor (Santos, 2008; Tuan, 1980).
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Com o ser humano interveniente, é preciso acrescentar, então, aos estudos
qualitativos de análise ambiental, os levantamentos para se conhecer a percepção e a
cognição de moradores e usuários de lugares, pois se torna necessário analisar a relação
intrínseca entre a natureza e a sociedade (Oliveira, 2002). Desse modo, os problemas
ambientais são, sobretudo, problemas humanos (econômico, político ou social) e que
acabam por influenciar os valores e atitudes dos sujeitos frente ao meio ambiente (Tuan,
1980). Portanto, uma das alternativas metodológicas para a obtenção de dados sobre a
percepção socioambiental de uma comunidade ocorre por meio da utilização de
questionários. Tal método, apesar de apresentar algumas limitações na coleta dos dados,
permite ao informante expressar livremente sua visão acerca de um dado fenômeno.
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CAPÍTULO 03 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E
AMBIENTAL DO POVOADO DO BREJÃO E PERCEPÇÃO
AMBIENTAL DE SUA POPULAÇÃO
RESUMO
Caracterizou-se o quadro natural da área de estudo quanto aos elementos geológicos,
geomorfológicos, hidrográficos, e de cobertura vegetal para a área do projeto
silvicultural Lagoa da Prata fundamentado em pesquisas já desenvolvidas anteriormente
na região e em trabalhos de campo. Realizou-se um diagnóstico das características
socioeconômicas e ambientais da comunidade residente no povoado do Brejão, os
resultados mostraram que a população absoluta do povoado é relativamente pequena,
com cerca de 162 moradores distribuídos entre as 90 glebas que compõem a área de
parceria agrícola. A população é predominantemente adulta e idosa e com um baixo
nível educacional. Os dados obtidos sugerem indicar uma migração das pessoas mais
jovens para a sede do município ou para outras cidades da região em busca de emprego,
melhores condições de vida e de retorno financeiro. Foi avaliada ainda a percepção
ambiental dos moradores em relação às externalidades do cultivo de eucalipto no
entorno do povoado e as informações coletadas foram comparadas com dados de
pesquisa realizada por Morais (2008) na mesma localidade. Desse modo foi possível
concluir que a comunidade local avalia apenas os fenômenos extremamente nítidos, que
são facilmente percebidos, tais como: o risco da queda de árvores sobre as residências; a
geração de ruídos e de poeira fugitiva; e a movimentação de máquinas pesadas. Em
suma, os resultados da pesquisa indicam que há uma baixa relação topofílica dos
moradores em relação ao povoado, o que contribui diretamente para a falta de interesse
dos moradores em compreender a dinâmica ambiental local.

INTRODUÇÃO
Com a ampliação da ocupação territorial ao longo do século XIX na região leste
de Minas Gerais, novas dinâmicas econômicas foram incorporadas à paisagem do médio
rio Doce. Uma dessas dinâmicas foi certamente o início da construção da Estrada de
Ferro Vitória-Minas (EFVM), ainda no final do século XIX. A chegada do trem à região
permitiu, nas primeiras décadas do século passado, a implantação das usinas
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siderúrgicas nos municípios de João Monlevade, Timóteo e Ipatinga, respectivamente a
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira (CSBM), atual Arcelor Mittal Belgo, a empresa
Aços Especiais Itabira S.A. (ACESITA) atual Aperam South American e a USIMINAS,
que foram primordiais para impulsionar o desenvolvimento da região ainda desprovida
de infraestrutura urbana (Brito et al., 1997).
Além das siderúrgicas da região que possuíam numerosos hectares de florestas
plantadas, também a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) - atual Vale - se tornou
uma empresa donatária de grandes extensões de terras (25.686ha apenas na região do
médio rio Doce, segundo Brito et al., 1997). Em função das suas grandes plantações, a
CVRD associou-se a um grupo de empresas de capital japonês e constituiu, no início da
década de 70, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. (CENIBRA), fábrica de celulose situada
no município de Belo Oriente. A partir de então surge na região uma nova empresa
pautada na produção da pasta de celulose para exportação e que apresenta numerosos
hectares de florestas de Eucalyptus spp. ampliando ainda mais a necessidade por terras
para o reflorestamento empresarial e consolidando na paisagem regional a marcante
presença das espécies exóticas de eucalipto.
O complexo industrial instalado no município de Belo Oriente na década de
1970 orientou um novo vetor de expansão industrial na região do Vale do Aço e isso
contribuiu diretamente para a emancipação política de Santana do Paraíso, que ocorreu
no início da década de 1990 (Fundação João Pinheiro, 2007). Segundo Carvalho et al.
(2008), considerando dados do ano de 2007, aproximadamente 34% do território
santanense estão ocupados pelas florestas de eucalipto da CENIBRA, contribuindo para
que na região o município tenha a quarta maior área plantada (entre os 26 municípios
que constituem a Região Metropolitana e o Colar Metropolitano do Vale do Aço) e seja
considerado um dos responsáveis por grande parte do fornecimento da matéria-prima da
referida indústria.
Como consequência, atrelado a presença da grande indústria, uma série de
impactos socioambientais negativos estão associados ao cultivo do eucalipto em
Santana do Paraíso. Especificamente, na zona rural desse município, no povoado do
Brejão, a situação torna-se ainda mais intensa, visto que a comunidade encontra-se
inserida entre a baixa encosta e o fundo do vale e que todo o entorno da microbacia do
córrego Entre Folhas até o seu interflúvio apresenta-se ocupado por florestas plantadas.
Desse modo, neste capítulo foi diagnosticada a percepção ambiental dos moradores
locais em relação às influências do corte do eucalipto sobre os recursos hídricos, bem
52

como, a obtenção de informações sobre outras externalidades socioambientais negativas
do cultivo de eucalipto no entorno da comunidade, que por sua vez, foram comparadas
com os dados coletados em 2008.

3.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O município de Santana do Paraíso, onde está situado o povoado do Brejão,
localiza-se na mesorregião do vale do rio Doce, sendo representado politicamente pela
microrregião de Ipatinga e por critérios econômicos, pela Região Metropolitana do Vale
do Aço (figura 3.1). Distante aproximadamente 232km a leste da capital mineira, a
principal via de acesso ao município é feita através da rodovia federal BR 381, que faz
ligação da região até Belo Horizonte. O município é considerado jovem, pois só obteve
emancipação político-administrativa em 1992 (IBGE, 2012).

Figura 3.1 - Mapa com a localização da área de estudo no âmbito da Região Metropolitana do Vale
do Aço.
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3.1.1 Origem histórica do povoado do Brejão - Horto Paraíso

A Companhia Siderúrgica Belgo Mineira (CSBM), assim como a siderúrgica
ACESITA (que se estabeleceu poucos anos depois na região em 1944) caracterizava-se
pelo alto consumo de carvão vegetal, o que levou essas usinas a estruturarem empresas
coligadas, responsáveis pela produção de carvão vegetal, principal matriz energética
dessas indústrias até então. Com a implantação da Companhia Agrícola Florestal Santa
Bárbara (CAF) e da ACESITA Energética na região, houve a estruturação de pequenos
povoados dispersos por todo o médio rio Doce, conhecidos como acampamentos ou
Horto Florestal que abrigavam, muitas vezes precariamente, a numerosa mão de obra
que a atividade florestal exigia àquela época.
A implantação dos acampamentos temporários para os trabalhadores nas
empresas de reflorestamento contribuiu para o surgimento de povoados e, em alguns
casos, esses povoados vieram a se emancipar. Pingo d’Água, município localizado no
Colar Metropolitano do Vale do Aço, é exemplo dessa afirmação e tem suas origens
ligadas às atividades de silvicultura implantada pela ACESITA Energética. Já o início
do povoado do Brejão está associado com o plantio de eucalipto iniciado pela CAF,
objetivando a fabricação de carvão vegetal para a usina siderúrgica da CSBM, em João
Monlevade.
Com o estabelecimento da indústria de celulose no município de Belo Oriente na
década de 1970, as florestas de Eucalyptus spp. pertencentes à CAF foram cedidas
comercialmente à CENIBRA. A partir daí surgem novas relações de trabalho,
moldurado na grande contratação de trabalhadores terceirizados por parte da empresa
produtora de celulose. Esse processo culminou com um grupo de famílias que se
manteve resistente ao ‘abandono’ das terras, onde hoje se encontra o povoado do
Brejão.
O local onde está situado o povoado, por se tratar de uma planície alúviocoluvionar, não se constituía como um local propício para o plantio do eucalipto.
Assim, a área foi cedida com o consentimento da empresa donatária das terras para que
os seus funcionários a utilizasse para produção familiar de subsistência, como era
prática considerada comum à época e definia, assim, uma relação de trabalho entre
empregados e empregador muito específicos. O local foi drenado durante décadas e
atualmente continua a condicionar os processos de ocupação, que, devido às suas
peculiaridades, precisam ser mais bem estudados e compreendidos.
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A empresa CENIBRA viu-se pressionada a resolver esse litígio social de forma
mais comedida e justa possível. Assim sendo, as antigas famílias residentes na área do
Brejão foram cadastradas; as terras vinculadas ao uso da agricultura de subsistências
foram mapeadas e divididas em pequenas glebas com extensão média de 1 hectare.
Essas famílias receberam um documento de comodato5 vitalício, dando origem, assim,
ao “enclave” do povoado do Brejão, ou seja, apesar do direito ao uso da terra, a
propriedade como um todo ainda pertence à CENIBRA.
Após a entrega do documento de comodato vitalício, a população iniciou o
repasse das glebas (mesmo que de forma ilegal) para terceiros, estruturando uma intensa
relação associada à especulação imobiliária. Com isso, nos últimos anos houve um
amplo processo de compra e venda de imóveis no povoado do Brejão motivado pela
senilidade, falecimento, falta de recursos dos beneficiados pelo comodato, pela
proximidade do centro metropolitano e a consequente valorização imobiliária.
Decorrente dessa situação, houve ainda a migração de uma representativa parcela da
população mais antiga que ali residia em direção às cidades do Colar Metropolitano do
Vale do Aço.

3.2 QUADRO NATURAL E CONTEXTO AMBIENTAL

3.2.1 Arcabouço geológico e geomorfológico

A geologia na região de estudo está associado ao Complexo Mantiqueira e a
Cobertura Sedimentar Quaternária. O Complexo Mantiqueira constitui a principal
unidade geológica que forma o embasamento cristalino da Depressão Interplanáltica do
Rio Doce (DIRD). É composto predominantemente por rochas graníticas e gnáissicas
do Pré-cambriano que, de forma geral, encontram-se profundamente alteradas,
apresentando espesso manto de intemperismo (Projeto Leste, 2002).
Em alguns locais da Depressão Interplanáltica do Rio Doce, as rochas que
formam o Complexo Mantiqueira foram significativamente intemperizadas ou
encobertas por uma significativa Cobertura Sedimentar Quaternária. Essa sobreposição

5

De acordo com os artigos 579 a 585 da lei n. 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código
Civil Brasileiro, o comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, pelo qual alguém
(comodante) entrega a outrem (comodatário) algo para ser usado de forma temporária e que, depois, será
restituído (Brasil, 2002).
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sedimentar envolvendo as rochas do Complexo Mantiqueira acabou “maquiando” a
paisagem local e, por esse motivo, não foi encontrado afloramentos rochosos na
microbacia hidrográfica analisada. Tal cobertura sedimentar são depósitos formados
durante o Quaternário e correspondem a colúvios; terraços aluvionares e aluviões;
holocênicos e pleistocênicos (Brandt Meio Ambiente, 2010).
Geologicamente, a planície onde se encontra o povoado do Brejão foi recoberta
pelos sedimentos alúvio-coluvionares Quaternários, nos últimos milhares de anos. A
causa responsável pelo entulhamento do “paleolago”, que havia no local, muito
provavelmente segue as mesmas indicações apontadas por Mello (1997) e por Perônico
(2009) para o sistema lacustre regional que sofreram ações em função de flutuações
paleoclimáticas e atuação de agentes neotectônicos nos últimos milhares de anos.
Em se tratando de geomorfologia, o município de Santana do Paraíso está
localizado na interface de duas importantes unidades geomorfológicas regionais, os
Planaltos e Serras do Atlântico-Leste-Sudeste (Unidade Maciços da Mantiqueira) e a
Depressão Interplanáltica do Rio Doce (Unidade Dissecada do Rio Doce) em sua porção
meridional. As classes de relevo encontram-se assim distribuídas no município:
ondulado 28,07%; forte ondulado 11,08%, montanhoso ou escarpado 0,56% e plano ou
suave-ondulado 60,29% (Minas Gerais, 2008).
O modelado dominante dos Planaltos Dissecados do Leste de Minas Gerais
apresenta características peculiares como, por exemplo, relevo acidentado intensamente
desgastado pelos agentes exógenos e elevada densidade de redes de drenagens. Essa
unidade possui uma característica muito típica por apresentar cotas altimétricas,
variando de 500 a 900 metros. A dissecação fluvial atuante nas rochas
predominantemente granito-gnáissicas do embasamento Pré-Cambriano resultou em
formas de colinas e cristas com vales encaixados em forma de “V”, de maneira
generalizada em toda a extensão dos planaltos (Dias, 2005).
Ocupando a região de menor altimetria, encontra-se a feição geomorfológica
conhecida como Depressão Interplanáltica do Rio Doce, que vem sendo retrabalhada
pelo ciclo atual da bacia do rio Doce. Trata-se de uma área amplamente rebaixada, cujas
cotas altimétricas oscilam entre 250 e 450 metros. A Depressão Interplanáltica do Rio
Doce apresenta um modelado bem característico que aparece orlando os principais
afluentes do rio Doce com áreas relativamente pouco acidentadas, onde predominam
morros arredondados e alongados de encostas suaves. Os vales são abertos em forma de
‘U’, com interflúvios amplos e aplainados (Projeto Leste, 2002).
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Pflug (1969) foi o pioneiro nos estudos geomorfológicos na região do médio rio
Doce e considera a paisagem regional “interessantemente peculiar”. Mello e
colaboradores (1999) destacam que o contato entre a Depressão do Rio Doce com a área
de planaltos está fortemente controlado por estruturas Pré-cambrianas e sua evolução
está relacionada com a ruptura tectônica do Cenozóico. O povoado do Brejão encontrase totalmente inserido na unidade geomorfológica da Depressão Interplanáltica do Rio
Doce. O modelado do relevo local é caracterizado por colinas com vales de fundo chato,
apresentando incisões em forma de saliências e reentrâncias (anfiteatros), que se
formaram devido ao intenso intemperismo a que foi submetido o substrato local.

3.2.2 Hidrografia

Em função das características geológicas e geomorfológicas regionais da
depressão interplanáltica, é comum encontrar ao longo do médio vale do rio Doce entre
os terraços fluviais e as colinas, lagos de barragem natural, constituindo um importante
sistema lacustre regional com cerca de 150 lagos (Tundisi e Tundisi, 1981).
Mello et al. (1999, p. 30) apontaram que a característica mais impressionante da
região do médio rio Doce é justamente o seu “sistema de lagos barrados Quaternários”
que se configura como um dos maiores do país. Perônico (2009, p. 03 e 04) avaliou os
diferentes estágios de assoreamento desses corpos d’água. Para o autor, “alguns lagos
apresentam braços, ou até mesmo, parte do corpo lacustre assoreados, enquanto outros
apresentam lâminas d’água expressivas”. Um exemplo de lago com “lâminas d’água
expressivas” é o Lago Dom Helvécio, localizado no interior do Parque Estadual do Rio
Doce, cuja cota batimétrica máxima atinge os 39,2m de profundidade e área superficial
de 5,27 km2, configurando-se, de acordo com Bezerra-Neto e Pinto-Coelho (2008,
p. 165), como “um dos maiores e mais profundos lagos naturais de água doce do
Brasil”.
Todo lago, ao longo de seu processo evolutivo, será assoreado por fatores de
ordens natural e/ou antrópica. A esse respeito, Meis (1977) afirma que grande parte
desses lagos do médio rio Doce continua a evoluir hoje em dia sem qualquer conexão
com a dinâmica fluvial atual: representam sistemas isolados, bacias fechadas em
processo de lenta colmatagem e/ou ressecamento, ou seja, os lagos desta região
apresentam estágios de assoreamento muito variáveis.
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Tais lagos são permanentes e fechados, com ciclo hidrológico regido
diretamente pelo aporte de água das chuvas ou pelo escoamento da bacia de drenagem e
contribuições do lençol freático, uma vez que não apresentam conectividade com o rio
Doce (Barbosa e Kohler, 1981). As principais perdas de água são determinadas pela
evaporação e transpiração da vegetação aquática (Espíndola et al., 2003).
Hierarquicamente inserida na bacia hidrográfica do rio Doce, a área de estudo é
formada pela microbacia hidrográfica do córrego Entre Folhas, afluente da margem
esquerda do rio Doce. A principal nascente do córrego Entre Folhas, que se encontra a
noroeste do povoado do Brejão, apresenta-se relativamente preservada, se comparada às
atuais condições da área alagada, por estar em área de APP pertencente à CENIBRA
(figura 3.2).

Figura 3.2 - Planície úmida do povoado do Brejão que foi intensamente alterada nas últimas
décadas para o estabelecimento de cultivos temporários. Nota-se nas encostas do entorno do
povoado a presença marcante das florestas homogêneas de Eucalyptus spp.
Fonte: Panorâmio.

A planície do povoado do Brejão tem uma área aproximada de 73,74ha e ocupa
um trecho localizado entre as cotas altimétricas, que oscilam entre 350m no interflúvio
da porção norte da área de estudo e 220m na foz do córrego Entre Folhas com o rio
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Doce. Além do curso d’água principal, que é perene, diversos cursos d’água
intermitentes escoam das encostas que circundam o vale e deságuam no Entre Folhas,
formando a rede de drenagem local. O fato de haver uma presença de água superficial
contínua, ocasionando o encharcamento do solo, confere ao ambiente o aspecto geral
popularmente conhecido como "brejo", derivando, assim, o nome da comunidade
“povoado do Brejão” (figura 3.2).

3.2.3 Cobertura Vegetal

A região do médio do rio Doce foi submetida a um impactante efeito antrópico
nos últimos 60 anos, que incluiu: amplo desmatamento da floresta nativa, uso
indiscriminado do fogo, implantação de grandes projetos de reflorestamento empresarial
e manejo incorreto das pastagens, que aliados ao relevo movimentado dos planaltos e
serras da região e à ocorrência de chuvas erosivas concentradas resultou em um quadro
intensivo de degradação ambiental (Paula, 1997). No que diz respeito ao desmatamento,
esse foi fomentado principalmente pelas empresas reflorestadoras que se instalaram na
região, juntamente com as siderúrgicas aproximadamente em meados do século
passado.
É necessário ressaltar, no entanto, que a siderurgia não foi a única responsável
pela degradação ambiental da Floresta Estacional Semidecidual. O café, a pecuária, a
indústria madeireira, a fabricação de celulose, entre outras atividades, também foram
responsáveis pelo desmatamento que, evidentemente, também contribuiu para a redução
da biodiversidade regional (Brito et al.,1997).
Na região do médio rio Doce, o Parque Estadual do Rio Doce (PERD) abriga a
maior área contínua preservada de vegetação primária da Floresta Estacional
Semideciual do Estado de Minas Gerais, considerado um hotspot da biodiversidade
tropical, configurando uma exceção à regra.
No entorno do povoado do Brejão, encontram-se vários fragmentos florestais
que são destinados a ações de conservação ambiental, sendo incorporados como Áreas
de Preservação Permanente e Reserva Legal da CENIBRA. Outrora, essas áreas eram
reservadas ao monocultivo de eucaliptos e foram devidamente delimitadas pela empresa
proprietária das terras e atualmente estão em diversos estágios de sucessão ecológica.
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Em se tratando exclusivamente do povoado do Brejão, a formação vegetal que
predomina nesses ambientes lacustres significativamente assoreados é constituída por
uma vegetação herbácea de gramíneas, ciperáceas e outras ervas, denominadas
macrófitas (IBGE, 1991). Tal situação pode ser observada na área de estudo, que se
constitui como um lago totalmente assoreado, ou seja, atualmente o seu estágio é de um
“ambiente paludal”, assim como tantos outros ao longo da depressão interplanáltica do
rio Doce. No entanto, parte significativa desta vegetação já foi substituída por áreas de
cultivos agrícolas diversos. Portanto, tais sistemas são complexos e frágeis, além de
altamente vulneráveis às intervenções antrópicas.

MATERIAL E MÉTODOS
As imagens de satélites utilizadas para análise espacial da área de estudo foram
obtidas através do programa Google Earth (2006), sendo agrupadas em mosaico. Este
mosaico serviu de base para a criação de um mapa de uso e ocupação do solo do
povoado do Brejão, realizado com o auxílio do software ArcGis 9.3®.
Para a base de dados, no que diz respeito à delimitação das propriedades
existentes no povoado do Brejão, optou-se pela base cartográfica de áreas de parcerias
agrícolas da CENIBRA do ano de 2001 em escala de 1:3.000, além do mapa de uso do
solo da empresa do “Projeto Lagoa da Prata”, no qual está inserida a área plantada nas
imediações do povoado, em escala de 1:10.000.
A descrição do arcabouço geológico e geomorfológico regional foi
fundamentada nas principais pesquisas que avaliaram a formação dos lagos barrados do
médio rio Doce, em trabalhos de campo na área pesquisada e no mapeamento geológico
realizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais
(CODEMIG) no âmbito do Projeto Leste (2002), carta SE 23-Z-D-III de Dom CavatiMG em escala de 1:100.000.
Os trabalhos de campo foram realizados com o objetivo de melhor reconhecer a
área de estudo e suas peculiaridades. Durante a realização desses inventários de campo,
foi possível realizar diversas caracterizações fotográficas da área em distintas situações,
sobretudo quanto ao uso do solo local e da condição do nível do lençol freático.
Aproveitando as campanhas de campo, foi possível efetuar ainda a aplicação do
questionário de coleta de dados.
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Para o diagnóstico socioeconômico e ambiental do povoado do Brejão, foi
estabelecida uma amostragem de 28 (vinte e oito) glebas que foram analisadas de forma
randômica das 91 (noventa e uma) existentes no povoado. O que corresponde a um erro
de 12,75%, e um nível de confiança de 68,26%. A aplicação dos referidos formulários
no povoado aconteceu nos dias 11, 18 e 22 de fevereiro de 2012. O formulário utilizado
nas coletas de dados em campo encontra-se no apêndice E deste trabalho.
O formulário desenvolvido para essa pesquisa e aplicado no povoado do Brejão
conta com três grupos de investigação:


o primeiro visava a uma caracterização socioeconômica da propriedade e do
proprietário, com dados sobre sua idade, grau de escolaridade, área total da
propriedade, forma de aquisição, renda familiar e quantidade de pessoas residentes
em cada propriedade. Além disso, nessa primeira etapa, foram diagnosticados quais
são os principais usos do solo das propriedades participantes da pesquisa;



o segundo buscava compreender como é a percepção ambiental dos moradores sob
a óptica das condições de saneamento ambiental. Neste aspecto, foram avaliada a
forma de obtenção e utilização da água, além da destinação dos efluentes
domésticos e dos resíduos sólidos da comunidade; e



o terceiro objetivou identificar se o cultivo de extensivas florestas homogêneas de
eucalipto causa algum impacto socioambiental negativo para a comunidade local,
principalmente para os recursos hídricos subterrâneos e superficiais do córrego
Entre Folhas.

Cabe ressaltar que as informações apresentadas nos resultados e discussões vão
além das informações obtidas através do formulário de coleta de dados em campo e do
monitoramento ambiental. O contato com os moradores foi de significativa importância,
pois permitiu ampliar o conhecimento sobre a percepção e afetividade ambiental da
comunidade sobre os usos do solo local, bem como suas características
socioeconômicas. Isto porque, durante a aplicação dos questionários e em função das
diversos trabalhos de campo para fins de monitoramento ambiental, houve o contato
com os moradores que, em diversas ocasiões, expunham suas críticas ou evidenciavam
os benefícios de habitar em um local com características ambientais tão peculiares.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.3 ESPACIALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO PROJETO
LAGOA DA PRATA

As áreas de cultivo de eucalipto da CENIBRA são designadas de projetos
silviculturais. Esses locais geralmente recebem uma denominação levando em
consideração uma característica regional ou local. O povoado do Brejão é considerado,
para a empresa, uma área de parceria agrícola localizada na área de cultivo do projeto
“Lagoa da Prata”, que faz referência a um lago homônimo nas proximidades do
povoado, na porção sudeste do território santanense onde a topografia mais suave
proporciona o desenvolvimento da atividade. A área total do projeto Lagoa da Prata é de
1.135,55ha e nesse território inserem-se aceiros, estradas, áreas de preservação
permanente, reserva legal, áreas efetivas de cultivo, dentre outras.
A figura 3.3 apresenta o mapa de uso e ocupação projeto Lagoa da Prata onde
está localizado o povoado do Brejão. Na tabela 3.1 contém os percentuais de uso das
diferentes classes identificadas no referido mapa. Como pode se observar, mais da
metade da área total (56,47%) é utilizada para o plantio comercial de eucalipto. Nos
talhões de Eucalyptus spp. do projeto Lagoa da Prata destinados a produção de celulose
é utilizada a espécie de clone híbrido E. Urograndis (resultado do cruzamento genético
entre E.urophylla x E.grandis) com espaçamento médio de 3,3m x 3,0m entre os
indivíduos. O objetivo para a empresa investir em materiais híbridos é de produzir
madeira de maior densidade, melhorar a resistência a algumas doenças e à capacidade
de brotação dos clones comerciais.
O plantio dos 641,25ha do projeto Lagoa da Prata ocorreu da seguinte forma:
528,40ha no ano de 2004; 60,00ha no ano de 2005; e 52,85ha no ano de 2007 (Cenibra,
2010). Os aceiros que são planejados visando evitar a propagação de incêndios
florestais e as estradas para a manutenção da floresta de eucalipto perfazem juntas
apenas 4,77% da área total do projeto Lagoa da Prata. Segundo relatos dos moradores
do povoado e após sucessivos trabalhos de campo na região, não foi verificado no
projeto Lagoa da Prata nenhum caso de incêndios florestais nos eucaliptais ou nas áreas
de preservação permanente e reserva legal. A empresa de celulose mantém de modo
permanente um programa de monitoramento voluntário através da Prevenção e Controle
de Incêndios Florestais, com a participação direta dos proprietários de terras das áreas
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limítrofes, visando à redução da ocorrência de incêndios florestais que possam provocar
danos ao patrimônio florestal e ecológico da empresa (Cenibra, 2013).

Figura 3.3 - Mapa de uso e ocupação solo no projeto silvicultural Lagoa da Prata. Fonte: Adaptado
de CENIBRA, 2010.

Tabela 3.1 - Distribuição das áreas ocupadas pelo projeto Lagoa da Prata, Santana
do Paraíso/MG.
Uso do Solo
Aceiros
Estradas
Área de Plantio Efetivo
Pesquisa
Área de Preservação Permanente
Reserva Legal
Outros Usos

Área (ha)
1,16
52,99
641,25
0
95,28
211,86
133

Percentual (%)
0,10
4,67
56,47
0
8,39
18,66
11,71

TOTAL

1.135,54

100,00

Fonte: CENIBRA, 2010.
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As áreas de preservação permanente (8,39%) e de reserva legal (18,66%)
perfazem juntas 307,14ha e, no mapa de uso e ocupação do solo (figura 3.3), tais áreas
foram classificadas como Floresta Nativa, Preservação, Nativa e Áreas de
Recomposição Florestal. Nesses ambientes destinados à preservação ambiental, os
fragmentos florestais encontram-se em diversos estágios de sucessão ecológica e, em
muitas ocasiões, não há conectividade entre eles, dificultando, assim, os fluxos gênicos
de fauna e flora (figura 3.4a).
A reserva legal não atinge o percentual mínimo de 20% exigido pela Lei
nº 4.771 de 1965 que instituiu o Código Florestal Brasileiro. O restante da reserva legal
é compensado em outros projetos silviculturais da empresa, conforme previsto no § 4º
do art. 16 da lei supracitada (Cenibra, 2010).
Na tipologia “outros usos” estão computados os recursos hídricos superficiais
(as lagoas de barragem natural; os cursos d’água e nascentes) que totalizam cerca de
59,26ha e a área de parceria agrícola do povoado do Brejão com aproximadamente
73,74ha destinada ao estabelecimento de pequenas propriedades e plantio de culturas
agrícolas diversas como: milho, feijão, arroz e frutas cítricas. No projeto Lagoa da Prata
não há nenhum talhão experimental destinado a pesquisas científicas.
As práticas conservacionistas adotadas pela empresa seguem a proposta do cultivo
mínimo, sendo o preparo do solo minimalista, revolvendo-o apenas em caso de forte
compactação. O plantio da floresta de eucalipto é realizado seguindo as curvas de nível,
ou seja, perpendicular à linha da declividade. Esse método conservacionista auxilia na
infiltração de água da chuva e melhora o enraizamento, bem como evita o carreamento
de sedimentos através da erosão laminar. Ainda, como forma de proteger o solo
principalmente após o corte raso da floresta de eucalipto, é realizada a manutenção da
cobertura morta com as cascas das galhadas e resíduos oriundos da colheita sobre o solo
(figura 3.4b), uma vez que neste período fica por cerca de seis meses exposto às
intempéries, ocorrendo maior vulnerabilidade aos processos erosivos (Cenibra, 2012).
O sistema de manejo no projeto Lagoa da Prata não envolve a queima dos restos
culturais. Para Guerra (1995), o plantio contínuo do eucalipto na bacia do rio Piracicaba
na década de 1990 ainda fazia uso rotineiro do fogo como forma de manejo em algumas
áreas de cultivo. Da Silva et al. (2011), em pesquisas na região de Belo Oriente e
Guanhães (ambas no médio rio Doce), também identificaram a prática da queima em
plantios de eucaliptos e quantificaram os efeito negativos da queimada em áreas de
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Latossolo e concluíram que a prática diminui consideravelmente a proteção do solo
contra a erosão hídrica.

a

b

Figura 3.4 - Características silviculturais do Projeto Lagoa da Prata: (a) As áreas de cultivo de
eucalipto e os fragmentos florestais que formam as APP’s e a Reserva Legal; (b) Manutenção da
cobertura morta sobre o solo. (Acervo fotográfico do autor)

O suprimento de 100% da madeira de eucalipto efetivado pela CENIBRA é
realizado com o sistema de corte raso da floresta em rotações médias de 7 anos, com
posterior reforma ou condução das brotações das cepas de eucalipto recém-cortadas. A
colheita das áreas é feita de maneira semimecanizada. Nesse método, o corte é realizado
com o uso de motosserras. O baldeio é realizado com o uso de trator guincho e o
empilhamento é realizado através de gruas. A madeira colhida é baldeada para
caminhões do tipo rodotrem e transportada para a unidade industrial, em Belo Oriente
(Cenibra, 2012).
O processo de produção industrial adotado pela empresa de celulose demonstra
claramente como é a relação de trabalho e seu processo produtivo. Dentre os diversos
processos industriais, desde a plantação das florestas renováveis até o produto final, a
empresa controla toda a cadeia produtiva e, para isso, são contratadas inúmeras
empresas terceirizadas. Recentemente, a CENIBRA divulgou que primarizará as suas
atividades florestais, contemplando principalmente as atividades de plantio e colheita
que serão 100% mecanizadas, aumentando, assim, o quadro de empregados diretos.
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3.4 ESPACIALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NAS
PROPRIEDADES DO POVOADO DO BREJÃO

O povoado do Brejão caracteriza-se como um enclave populacional resultante da
expansão da monocultura das florestas de eucalipto no médio rio Doce. Como o local
não apresentava vocação para o plantio da monocultura (por se tratar de uma planície
alúvio-coluvionar frequentemente alagada), acabou destinada para arrendamentos pela
própria CAF para pequenos empreendimentos agrícolas de seus funcionários.
A fim de atender as condições necessárias para a atividade agrícola, a planície
foi drenada e sua vegetação natural alterada. Portanto, a área de estudo caracteriza-se
como glebas agrícolas, que, por mais de quarenta anos, vêm sendo destinadas
principalmente para o cultivo do arroz, no verão chuvoso, e do feijão e do milho, no
inverno. Segundo informações de moradores mais antigos, essas eram as principais
culturas desenvolvidas no local. Atualmente, com a consolidação do povoamento,
observa-se uma diversificação do uso do solo, principalmente com o cultivo de hortas e
pomares (figura 3.5).

1%
3,3%
6,6%
7,7%

27,5%

Fruticultura
Avicultura
Cultivos Temporários
Horticultura

13,2%

Piscicultura
Suinocultura
Peruária
20,9%

Urucum

19,8%

Figura 3.5 - Percentual dos principais usos do solo nas propriedades no povoado do Brejão.

Como muitos terrenos são relativamente grandes (em geral áreas de
aproximadamente 10.000m2), várias propriedades possuem pequenos quintais, onde são
cultivados hortas, uma incipiente atividade de fruticultura (figura 3.6) e eventualmente
mantidos pequenos rebanhos (figura 3.5). Como se pode observar na figura 3.5, dos
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entrevistados sobre o uso do solo na propriedade, 27% apresentam a fruticultura
(pomar) como uso principal; 20,9% utilizam para a avicultura (criação de aves,
principalmente a galinha caipira) e 13,2% usam para horticultura. Alguns proprietários
têm contratos estabelecidos com hortifrutigranjeiros da cidade de Ipatinga e
comercializam parte da produção.
Os cultivos sazonais como o milho, o feijão e o arroz também estão presentes
como uso do solo, principalmente, em glebas que não possuem edificações. Dos
pesquisados, 19,8% afirmaram cultivá-los e que são destinados à subsistência. A
piscicultura e o plantio de urucum perfazem 8,7% das atividades praticadas na área de
estudo. Atividades como a suinocultura (6,6% - figura 3.6a) e a pecuária (3,3% figura
3.6b, c e d) também foram citadas pelos pesquisados.
Não foi abordado no questionário o uso de pesticidas pelos agricultores. No
entanto, houve moradores, durante relato de modo informal, que mencionaram o uso
desses em algumas culturas, principalmente, no combate às ervas daninhas. Esse fato
torna-se preocupante em função da probabilidade de contaminação do solo e dos
recursos hídricos do povoado. Relatos que corroboram as pesquisas de Barbieri et al.
(1997), que afirmam que os herbicidas, especialmente as marcas comerciais Round Up e
Goal, têm sido usados na bacia do rio Piracicaba de forma indiscriminada e sem
nenhum tipo de fiscalização. A percolação desses materiais no solo pode provocar
graves contaminações, tanto nos recursos hídricos superficiais como subterrâneos, e,
consequentemente, na população residente na área afetada.
Outro aspecto territorial considerável no povoado do Brejão é a presença das
extensas florestas de Eucalyptus spp. que recobrem boa parte das encostas, conforme
pode ser identificado no mapa de uso do solo. Ao analisar as condições do uso do solo
em Santana do Paraíso, a situação é semelhante à do povoado, pois em cerca de 34% do
seu território é desenvolvida a atividade relacionada à silvicultura (Carvalho et al.,
2008), em quase a sua totalidade pela CENIBRA. Tal aspecto acaba por restringir as
áreas de expansão de outras atividades, tanto urbanas quanto rurais, em função da
“carência” de espaço. Há ainda que se considerar que boa parte dos espaços tomados
por essa atividade corresponde a áreas mais planas, onde o potencial de ocupação seria
maior para outras atividades econômicas (Brant Meio Ambiente, 2010).
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Figura 3.6 - Fotografias mostrando detalhes das propriedades existentes no povoado do Brejão.
Notar a presença de cultivos temporários nos quintais como o feijão (a), em época de chuvas os
cultivos acabam sendo prejudicados pela dinâmica hídrica local (b), como o plantio de quiabo.
(c) Características da suinocultura desenvolvida em algumas propriedades do povoado do Brejão.
(d), (e) e (f) Circulação de gado bovino em florestas de eucaliptos nas imediações do povoado.
(Acervo fotográfico do autor)
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Devido à marcante presença da floresta de eucalipto no entorno da comunidade
(figura 3.7a), existe a ocorrência de alguns impactos socioambientais negativos. Após o
último corte raso, realizado pela CENIBRA e iniciado no mês de setembro de 2011, a
empresa não refez o replantio do eucalipto nas encostas imediatamente próximas às
residências (figura 3.7b). Essa ação de conservação ambiental, que está em fase
implementação, foi sugerida por Morais (2008) como forma de minimizar tais
externalidades.
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Figura 3.7 - Fotografias mostrando detalhes das encostas ocupadas com eucalipto no entorno do
povoado do Brejão: (a) panorâmica de parte do povoado em fevereiro de 2012 e (b) ações de
conservação ambiental realizada pela CENIBRA após o corte raso. (Acervo fotográfico do autor)
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3.5 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA
POVOADO DO BREJÃO

3.5.1

E

PRODUTIVA

DO

Taxa de ocupação das residências

O número de indivíduos por residência oscilou em até 03 pessoas em mais da
metade das propriedades entrevistadas (53,6%). Em 14,3% das propriedades há entre 04
a 06 moradores de modo permanente. Considerando a média de 1,8 moradores por
gleba, a população absoluta do povoado seria de aproximadamente 162 moradores. Um
quantitativo que reflete bem a pequena população residente na área rural do município
de Santana do Paraíso, que em 2010, segundo o IBGE, era apenas 2.014 habitantes.
O percentual de entrevistados que informaram não haver moradores fixos nas
propriedades também foi significativo (32,1%), e isso se explica pela proximidade do
local com a cidade de Ipatinga. Tal fato ocorre porque muitos proprietários frequentam
o povoado principalmente nos finais de semana, como opção de lazer e descanso, ou
mantém chácaras que não têm edificações, sendo utilizadas como áreas de cultivo
agrícola ou apenas para especulação imobiliária.

3.5.2

Faixa etária dos proprietários

Como se pode observar na figura 3.8, cerca de 75% da população local possui
mais de 50 anos de idade. Os proprietários que possuem faixa etária entre 36 a 50 anos
perfazem um total de 17,9% entrevistados, outros 7,1% enquadram-se na faixa etária de
21 a 35 anos. Nenhum proprietário entrevistado apresentou idade inferior a 21 anos.
Os dados obtidos parecem indicar uma migração das pessoas mais jovens à sede
do município ou a outras cidades da região em busca de emprego, de melhores
condições de vida e de retorno financeiro. Monte-Mor e Costa (1997) confirmaram essa
hipótese que o então Aglomerado Urbano do Vale do Aço se configurou como uma área
receptora de fluxos migratório, principalmente pelas possibilidades de emprego no setor
industrial e também pelo acesso a bens e serviços como saúde e educação.
Já Costa e Santos (2002, p.06), estudando especialmente as mudanças
populacionais nos municípios da Região Metropolitana e do Colar Metropolitano do
Vale do Aço (CMVA), encontraram situação similar e justificaram que a gênese do
problema, em parte, se deve a “predominância da cultura do eucalipto na maior parte da
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região”, que contribui para reduzir a ocupação da mão de obra na zona rural desses
municípios, sobretudo do CMVA, em função de ser espacialmente extensiva. Em outras
palavras, esta dinâmica migratória, associada ao avanço do reflorestamento empresarial
na região, não aconteceu apenas com o município de Santana do Paraíso, sendo
verificado também em outras cidades do CMVA.

0
7,1%

17,9%

Acima de 50 anos
De 36 a 50 anos
De 21 a 35 anos
Até 21 anos
75%

Figura 3.8 - Distribuição etária dos proprietários das glebas do povoado do Brejão.

3.5.3

Escolaridade dos proprietários

A pesquisa aferiu também o nível de escolaridade dos proprietários do povoado
do Brejão, que, após a tabulação dos dados, constatou-se um baixo nível educacional.
Os entrevistados que asseguraram possuir o Ensino Fundamental completo ou
incompleto, perfazem 53,6% das respostas; 17,9% dos entrevistados têm o Ensino
Médio completo ou incompleto; os que concluíram o Ensino Superior somam apenas
10,7% e os outros 7,1% dos pesquisados preferiram não informar o nível de
escolaridade (figura 3.9).
Durante a aplicação dos questionários, alguns proprietários que afirmaram
possuir o ensino fundamental completo ou incompleto relataram que tiveram
dificuldades em continuar seus estudos, pois tiveram que trabalhar para ajudar na
complementação da renda familiar, como é comum nas famílias que viviam no meio
rural.
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Os dados encontrados no povoado do Brejão são similares ao restante do
município de Santana do Paraíso, em que a média de anos de estudo encontra-se entre as
piores do Estado (IBGE, 2012). No município, a média de estudo é de 4,3 anos, inferior
a de todos os demais municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço, os quais
possuem pelo menos 06 anos de estudo. No que tange à taxa de analfabetismo, Santana
do Paraíso apresenta 21,7% da população adulta sem instrução enquanto a média no
estado é de 7,9% (IBGE, 2012). Nesse item, o povoado encontra-se em situação um
pouco melhor apenas em relação ao restante do município, com 10,7% não
alfabetizados.

7,1%
EF Incompleto

7,1%

Não Alfabetizado
10,7%

42,9%

EF Completo
EM Completo
Graduação

10,7%

EM Incompleto
Não Informou

10,7%
10,7%

Figura 3.9 - Percentual da distribuição da escolaridade dos proprietários das glebas do povoado do
Brejão.

3.5.4

Renda familiar e ocupação principal dos proprietários

A renda familiar também foi averiguada e os dados inerentes à mesma podem
ser observados na figura 3.10. Para 8,5% dos entrevistados, a renda familiar mensal é
inferior a 01 salário mínimo; 51,6% possuem renda familiar na classe de 01 a 03
salários mínimos; 20% possuem renda familiar compreendida entre 04 a 06 salários
mínimos; 8,5% apresentam renda familiar entre 07 a 09 salários e 7,1% não quiseram
ou não souberam informar o rendimento. Quando os dados foram coletados para essa
pesquisa, o salário mínimo em vigor era de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).
Ou seja, de acordo com o critério de divisão de classes de rendimento mensal familiar
per capita adotado pelo IBGE (2012) a maioria das famílias do povoado encontra-se
inseridos nas classes C e D.
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8,5%
11,4%

01 a 03 salários
04 a 06 salários

8,5%

51,6%

07 a 09 salários
Não soube informar
Menor que 01 salário

20%

Figura 3.10 - Percentual da distribuição de renda familiar dos produtores do povoado do Brejão.

É importante ressaltar que o grupo de entrevistados que apresenta renda familiar
superior a 05 salários mínimos trabalha em outras cidades ou são aposentados de
grandes empresas da região e mantém a propriedade como forma de lazer ou descanso.
Esse fato se deve à proximidade do povoado com a cidade de Ipatinga,
aproximadamente 10km, para onde parte dos moradores do povoado se desloca para
exercer atividades remuneradas, uma vez que o centro da cidade de Santana do Paraíso
é bem mais distante e o acesso é realizado por estradas secundárias, algumas sem
pavimentação e sem alternativa de transporte público.
A condição para Ipatinga exercer o papel polarizador dos demais municípios que
constituem o CMVA é claramente expressa pela sua representatividade econômica, que
segundo o IBGE (2012) apresenta 57,82% da economia ainda sedimentada no setor
secundário e também pelo tamanho de seu setor terciário (42,12%), que oferta diversas
opções de serviços especializados em distintas áreas como educação, saúde, cultura e
lazer, além de sua infraestrutura urbana e de transportes que são significativamente
avançados, se comparados à hierarquia urbana dos demais municípios do Vale do Aço,
sobretudo Santana do Paraíso (Fundação João Pinheiro, 2007).
Quanto à ocupação da população local, 46,4% dos entrevistados se declaram
aposentados. Outras 10,7% se autodeclararam do lar e que não possuíam renda fixa. Por
fim, apenas 14,3% dos entrevistados são lavradores, enquanto 28,6% dos entrevistados
afirmaram ter outras profissões, destacando-se professores, engenheiro mecânico e
empresário.
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Apesar de antigamente a mão de obra do povoado ter sido fundamental na
ampliação da silvicultura na região, atualmente são raríssimos os moradores do Brejão
que trabalham com as subsidiárias da CENIBRA. Durante os trabalhos de campo,
deparou-se com grupos de contratados para o manejo periódico da floresta de eucalipto
e as empresas que atuam no projeto Lagoa da Prata recrutam a mão de obra necessária
em outras cidades, ou seja, a força de trabalho do lugar não era utilizada.
As características da comunidade (tempo de residência e classe de renda
familiar) permite inferir que alguns moradores do povoado não mais possuem fortes
laços topofílicos com o lugar, como outrora, época da extinta Companhia Agrícola
Florestal Santa Bárbara. Com isso, parte dos moradores não possui laços ancestrais e
culturais associados ao povoado, o que se reflete na troca mais de 40% de donos das
glebas nos últimos 9 anos (figura 3.11).

3.5.5

Estrutura fundiária do povoado do Brejão

Dados sobre o vínculo legal com a propriedade são fundamentais, pois permitem
caracterizar a estrutura fundiária e o processo de especulação imobiliária, que vêm se
instalando nos últimos anos no povoado do Brejão. Quanto à forma de aquisição do
direito ao uso da terra, contatou-se que 39,3% das glebas analisadas têm como
documento original o comodato vitalício, concedido pela CENIBRA à época de sua
consolidação na região. Esses moradores encontram-se há mais tempo no local, fazendo
parte da primeira etapa de regularização do uso da terra no povoado. Como aludido
anteriormente, houve um significativo processo de compra e venda de propriedades.
Com isso, 60,7% das glebas analisadas apresentam o contrato de compra e venda, com
registro em cartório como o único documento de posse.
A CENIBRA, juntamente com a Associação Comunitária do Horto Paraíso Santana do Paraíso/MG (ACOPHA) e a Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso
estão, há mais de seis anos, negociando a concessão do documento de posse definitiva
aos proprietários das glebas do povoado do Brejão, buscando regularizar a questão
fundiária do local, mas as negociações não têm logrado êxito, principalmente em função
da baixa capacidade organizativa da associação de moradores.
Foram coletadas informações referentes ao tempo de aquisição da propriedade
no sentido de analisar a mobilidade (especulação imobiliária), que nos últimos anos tem
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se instalado no povoado em questão. Os resultados mostram que 57% dos entrevistados
possuem propriedades no local há 10 (dez) anos ou mais; 17,9% adquiriram a gleba
entre 6 a 9 anos atrás e, também, 17,9% estabeleceram-se no povoado entre 3 a 6 anos
atrás (figura 3.11).

2,9%
11,4%
Mais de 10 anos
40%
20%

Até 03 anos
3 a 6 anos
6 a 9 anos
Não soube informar

25,7%

Figura 3.11 - Tempo de aquisição das propriedades no povoado do Brejão.

É comum encontrar, ao longo do povoado, propriedades com anúncios de venda,
algumas delas sem área edificada, cujo valor do terreno tem se elevado muito nos
últimos anos. Um fator que parece ter contribuído para o aumento da especulação
imobiliária na região está associado à compra das terras nas imediações do povoado do
Brejão pelo Sistema USIMINAS, ocorrido em 2007, quando, inicialmente, estava
previsto a construção de uma nova unidade de produção. Apesar do cancelamento do
investimento inicial em função da crise econômica internacional de 2008, as terras ainda
pertencem ao conglomerado USIMINAS, tendo inclusive algumas áreas de pastagens
arrendadas por proprietários do povoado junto à siderúrgica.
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3.6 CARACTERIZAÇÃO
BREJÃO

3.6.1

INFRAESTRUTURAL

DO

POVOADO

DO

Infraestrutura viária e domiciliar

A infraestrutura no povoado do Brejão, sob a óptica da estrutura urbana, é
extremamente deficitária. O povoado encontra-se disposto entre a planície úmida do
córrego Entre Folhas e as encostas, com o cultivo cíclico de Eucalyptus spp. destinado à
produção de papel e celulose.
O povoado é atendido por energia elétrica através da concessionária estatal de
energia e rede de telefonia móvel de forma incipiente. Na maior parte da localidade, são
encontradas residências autoconstruídas, apresentando baixo padrão construtivo. Essas
casas são pequenas, de 3 a 4 cômodos, sendo predominante a alvenaria e sem o
revestimento externo (figura 3.12a). Em contrapartida, dada a condição de renda de
alguns proprietários e em função do “chacreamento” que vêm acontecendo no povoado,
verifica-se algumas edificações de melhor estrutura (figura 3.12b).

a

b

Figura 3.12 - Detalhes construtivos das edificações existentes no povoado do Brejão. Notar a falta
de revestimento externo e a precariedade de algumas habitações (a) enquanto o maior poder
aquisitivo de parte dos proprietários devido ao recente “chacreamento” tem modificado as
residências do lugar (b). (Acervo fotográfico do autor)

Outro aspecto de fragilidade social do povoado do Brejão é a falta de escolas. Os
alunos em idade escolar são levados por veículos da prefeitura até a comunidade de
Ipabinha do Paraíso, distante cerca de 5km. Mesmo as estradas sendo mantidas pela
CENIBRA, segundo moradores locais, nos períodos de maior índice pluviométrico, são
comuns esses veículos não transitarem em função das condições das estradas.
76

No tocante à saúde, a comunidade é atendida por médicos do Programa Saúde na
Família e também pela unidade básica de saúde do bairro Cidade Nova distante cerca de
08km do povoado. No caso de emergências, os moradores contam apenas com a ajuda
de veículos particulares que transportam os enfermos até a cidade de Ipatinga, já que
não existe uma ambulância plantonista da prefeitura municipal de modo permanente no
povoado.
Em se tratando da infraestrutura viária, sua manutenção é realizada basicamente
pela CENIBRA, visto que o poder público municipal nem sempre mantém as rotas
vicinais em condições adequadas de acesso (Fig. 3.13a). Isso inclui desde a abertura de
estradas, pavimentação com resíduos da siderurgia (Fig. 3.13b) até a construção de
pontes, tudo realizado pela CENIBRA.

a

b

Figura 3.13 - Detalhes das condições da estrada de acesso ao povoado do Brejão. (a) Estrada de
acesso no dia 30/12/2011; (b) O mesmo local após intervenção e manutenção da CENIBRA no dia
05/02/2012. (Acervo fotográfico do autor)

Quanto ao comércio no lugarejo, esse é inexistente e a população se vê obrigada
a deslocar para Ipatinga com a finalidade de comprar os gêneros de primeira
necessidade, existindo apenas alguns estabelecimentos comerciais no povoado
destinados apenas a comercialização de bebidas alcoólicas.
Todo povoado é circundado por uma estreita estrada sem pavimentação asfáltica,
com aproximadamente 6,0 metros de largura e 13km de perímetro (Fig. 3.14). Segundo
informações dos próprios moradores, a estrada não é utilizada pela CENIBRA para
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escoamento de matéria-prima ou ainda para a manutenção periódica da floresta
renovável de eucaliptos.

Figura 3.14 - Detalhe da estreita estrada que circunda o povoado do Brejão. A largura é de
aproximadamente 6,0m e perímetro de 13km.

3.6.2

Infraestrutura de saneamento básico

Durante a aplicação dos questionários junto aos proprietários do povoado do
Brejão, foram avaliadas ainda as condições de saneamento da comunidade, como a
forma de captação da água, tratamento domiciliar para consumo humano e destinação
final do efluente doméstico.

3.6.2.1 Esgotamento Sanitário

As condições relativas ao esgotamento sanitário no povoado do Brejão são
consideradas preocupantes. Como inexiste uma rede pública destinada ao saneamento
básico, cada morador resolve, ao seu modo, a forma que lhe é mais conveniente dispor o
efluente doméstico da sua propriedade. Os questionários permitiram constatar que
71,4% das propriedades destinam o seu efluente doméstico em fossas rudimentares
(figura 3.15).
Já as fossas secas que, de acordo com Carvalho (1981), são buracos no solo, em
que apenas as paredes são revestidas de tábuas e cujo fundo se assenta sobre o próprio
solo local sendo cobertas na altura por uma laje, onde é instalado um vaso sanitário,
configuram como solução para a questão do esgoto doméstico para 10,7% dos
entrevistados. Já as fossas sépticas, menos degradantes ambiente, são uma alternativa
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para comunidades que não possuem rede de coleta e tratamento do esgoto doméstico,
pois, além de filtrarem o esgoto, permitem a remoção dos sólidos sedimentáveis e a
digestão da matéria orgânica por bactérias aeróbias e anaeróbias. Evitam, com isso, o
lançamento dos dejetos humanos diretamente em cursos d’água, o que comprometeria a
capacidade de autodepuração do mesmo. No entanto, no povoado do Brejão, apenas
10,7% das propriedades se utilizam dessa benfeitoria (figura 3.15).

7,1%
10,7%

Fossa Absorvente
Fossa Séptica

10,7%

Fossa Seca
71,4%

Inexistente

Figura 3.15 - Destino final dos efluentes domésticos das propriedades do povoado do Brejão.

Infelizmente, 7,1% dos entrevistados responderam que não apresentam sistema
de lançamento dos efluentes domésticos. Neste caso, são propriedades onde não há
edificações e, por consequência, não há moradores, ou ainda, propriedades que lançam
os efluentes domésticos “a céu aberto”, como pode ser constatado nas figuras 3.16 (a/b),
fato que contribui para que ocorram sérios problemas de ordem de saúde humana e de
fragilidade ambiental.

a

b

Figura 3.16 - Condições da disposição inadequada de efluentes domésticos em algumas
propriedades do povoado. (Acervo fotográfico do autor)
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3.6.2.2 Abastecimento de água

Como não existe sistema de distribuição pública de água no povoado, a maioria
das propriedades rurais da área de estudo depende da perfuração de poços rasos (com o
armazenamento em cisternas) para ter acesso à água. Não foi constatada a utilização de
água proveniente de nascentes e os principais usos estão associados ao consumo
humano e à dessedentação animal. A irrigação não é muito difundida no povoado em
função da agricultura ser voltada para a subsistência e, além disso, associa-se ao fato da
planície de inundação do córrego Entre Folhas permanecer semiúmida, inclusive
durante o inverno.
O poço comum foi mencionado por 68% dos proprietários entrevistados como
sendo a principal fonte de abastecimento de água na propriedade devido ao nível
piezométrico do lençol freático na área ser alto, o que facilita a construção dos próprios
moradores, que em geral precisam furar entre 02 e 05 metros de profundidade (figura
3.17). Já o poço artesiano foi relatado por 32% dos moradores como principal fonte de
abastecimento da propriedade. No que diz respeito aos poços, alguns moradores
pesquisados informaram que o construíram devido à constatação da contaminação da
água das cisternas por agentes microbiológicos.

32%
POÇO COMUM
POÇO ARTESIANO
68%

Figura 3.17 - Percentual de propriedades do povoado do Brejão que utilizam o poço artesiano e o
poço comum.

A maior parte dos moradores (78,6%) nunca efetuou nenhum tipo de análise da
água destinada ao consumo. Para os proprietários entrevistados, 71,4% não utilizam
nenhum método de tratamento antes do seu consumo diário e alguns até comparam a
água utilizada com a água mineral, sendo “... de excelente qualidade” (Informação
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verbal)6 e 28,6% afirmaram que realizam algum tipo de tratamento primário. Dentre
esses tratamentos, 75% dos entrevistados relataram que utilizam o cloro,
principalmente, para ser aplicado nas cisternas e 25% a água sanitária como forma de
tratamento utilizada antes do consumo.

3.6.2.3 Resíduos Sólidos

No tocante ao destino do lixo produzido nas propriedades, 68% dos
entrevistados afirmaram que destinam os resíduos sólidos para a coleta da Prefeitura
Municipal de Santana do Paraíso (figura 3.18), 14% realizam a queima, 4% enterram
todo o lixo produzido em suas dependências e nenhum entrevistado afirmou descartar
tais resíduos diretamente no córrego Entre Folhas.
Foi constatado ainda que alguns moradores (14%) adotam outras formas de
descarte do resíduo gerado nas propriedades. Inclusos nesta categoria estão, sobretudo,
proprietários que encontram no povoado uma opção de lazer/descanso nos fins de
semana e que, no regresso, levam o lixo gerado no local para suas cidades de origem.
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Figura 3.18 - Destino final dos resíduos sólidos das propriedades do povoado do Brejão.

No decorrer das entrevistas, foram feitas reclamações por parte de alguns
moradores, alegando que a coleta municipal, que era feita semanalmente, não está tendo
uma data precisa, o que causa o acúmulo de lixo nas imediações das propriedades. Não
houve proprietário que tenha sugerido a reciclagem e o reaproveitamento como forma
de minimização dos resíduos sólidos.
6

Informação obtida através de uma conversa informal com um dos proprietários do povoado do Brejão no
dia 04/12/2010.
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3.7 PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES DO POVOADO DO
BREJÃO EM RELAÇÃO AO CULTIVO DO EUCALIPTO NO
PROJETO LAGOA DA PRATA

3.7.1

A percepção dos moradores do povoado do Brejão em relação ao
eucalipto e seus impactos socioambientais

Dando sequência ao tratado, buscou-se averiguar, junto à comunidade residente
no povoado do Brejão, a ocorrência e a intensidade dos impactos socioambientais da
localidade. Os dados obtidos através do questionário permitiram identificar a percepção
ambiental dos moradores em relação às florestas plantadas.
Dos entrevistados, a grande maioria (82%) já acompanhou, por pelo menos uma
vez, a prática silvicultural denominada de corte raso, que consiste na supressão total da
floresta plantada de eucalipto das encostas que circundam o povoado. Esse percentual
elevado está relacionado ao tempo de residência no local por parte dos entrevistados, já
que a maior parte informou (57,1%) que reside no povoado do Brejão há 10 anos ou
mais.
Destarte, como o corte raso da floresta renovável acontece nessa região em
média a cada 07 anos, os moradores já têm uma vivência sobre os procedimentos
operacionais e situações que envolvem o corte e o transporte da matéria-prima, que é
cultivada na localidade. Já 18% dos entrevistados afirmaram que nunca vivenciaram tal
fato anteriormente e que o período do corte ocorrido naquela ocasião era a primeira
experiência. Dentre os efeitos negativos advindos desse processo e que geram
problemas socioambientais adversos para a comunidade local, foram diagnosticados por
Morais (2008) os seguintes problemas ou impactos: o uso de insumos (fertilizantes,
herbicidas, formicidas, dentre outros); o risco iminente de queda de eucaliptos sobre
residências e rede elétrica; geração de poeira; movimentação de máquinas pesadas;
erosão e entulhamento de áreas de cultivo dos proprietários; geração de ruídos;
sombreamento excessivo; grande quantidade de biomassa (folhas); alteração do nível do
lençol freático; descaracterização abrupta da paisagem e impedimento da ampliação da
estrada local. Tais situações são percebidas pela comunidade, porém, é relatada com
parcimônia pelos moradores do lugar.
Na análise do diagnóstico ambiental realizado na atual pesquisa, os dados foram
confrontados com as informações obtidas no ano de 2008 na pesquisa desenvolvida pelo
autor, cujo objetivo geral foi elaborar um diagnóstico ambiental local para identificar os
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principais efeitos socioambientais negativos do manejo cíclico da floresta de eucalipto
no povoado do Brejão. Com isso, foi realizada a seguinte pergunta para os
entrevistados: “a presença das florestas de eucalipto ao redor do povoado gera algum
tipo de incômodo ou impacto para a comunidade do povoado do Brejão?” (Tabela 3.2).

Tabela 3.2 - Percepção dos moradores do povoado do Brejão no que diz respeito
aos impactos socioambientais do corte raso eucalipto.
QUESTÃO

SIM

NÃO

A presença da floresta de Eucalyptus spp. atualmente
ao redor do povoado gera algum tipo de incômodo ou
impacto para a comunidade do Brejão?

42,9%

57,1%

A aplicação dos questionários coincidiu com o período em que estava
acontecendo o corte raso da floresta de eucalipto, mesmo assim, a maioria dos
entrevistados (57,1%) avaliou que o cultivo cíclico de eucalipto nas encostas do
povoado do Brejão não interfere nas condições dos moradores ou ainda não acarreta em
impactos socioambientais significativos. Durante os trabalhos de campo, percebeu-se
que havia muita cautela na fala dos entrevistados quando esses se referiam à empresa
CENIBRA.
A relação entre a empresa de celulose e comunidade do povoado do Brejão darse-á de forma amistosa. No entanto, há um respeito muito grande por parte dos
moradores em relação à propriedade da empresa (no caso, as terras destinadas ao
cultivo, os fragmentos florestais e a própria floresta de eucalipto), tanto que casos de
utilização dos recursos florestais por parte da comunidade não são comuns, exceto
quando há plena autorização da empresa, tais como: o aproveitamento do eucaliptal para
a criação de gado (por parte de alguns proprietários da comunidade) ou, em uma
eventualidade de perda da floresta de eucalipto, é concedida a população o direito de
utilizar o recurso, por exemplo, quando ocorrem ventos intensos que causam à
derrubada de parte da floresta de eucalipto, a comunidade é autorizada a retirar a
madeira perdida antes de um novo replantio.
Por outro lado, 42,9% dos pesquisados afirmaram que o cultivo cíclico do
eucalipto nas encostas adjacentes ao povoado acaba acarretando em algum tipo de
impacto direto para a comunidade. Muitos dos impactos negativos associados ao cultivo
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cíclico do eucalipto afetam seriamente as condições de vida e os sistemas econômicoprodutivos das comunidades que margeiam os maciços florestais (Overbeek, 2010;
Silva et al., 2009; Navarro et al., 2005). Na figura 3.20 estão apresentados os principais
impactos de acordo com os moradores do povoado do Brejão na pesquisa de 2008 e na
atual.
Segundo o Plano de Manejo da CENIBRA, o meio ambiente das comunidades do
entorno são levados em consideração quando do planejamento das atividades de
implantação, reforma, colheita e transporte da madeira. Ainda, de acordo com o
documento, antes de cada prática operacional, é elaborado pela empresa de forma
participativa com a comunidade o Planejamento Técnico, Econômico, Ambiental e
Social (PTEAS), em que as demandas ou necessidades das comunidades são
consideradas com a finalidade de suprimir possíveis impactos decorrentes das operações
florestais (Cenibra, 2012).

3.7.1.1 Ampliação e abertura de estradas

De acordo com os moradores entrevistados pela pesquisa, a proximidade da
floresta plantada com as propriedades do povoado dificulta o alargamento da estreita
estrada de terra que circunda o povoado (fator esse que foi lembrado por 3,6% dos
entrevistados em 2008). A não ampliação da estrada foi identificada pelos moradores
locais na atual pesquisa, quando 5,7% dos entrevistados mencionaram novamente a
situação (figura 3.20).
O principal problema relativo a não ampliação da estrada, segundo informação
obtida junto aos moradores, é que a atual inviabiliza que uma linha de ônibus regular
atenda a comunidade. Assim, quando os moradores precisam se deslocar para os
núcleos populacionais vizinhos, como o distrito de Ipabinha do Paraíso, o bairro Cidade
Nova (município de Santana do Paraíso) ou a cidade de Ipatinga, esses necessitam
caminhar cerca de 05km até chegar à estrada principal, onde possam, enfim, embarcar
em uma linha regular de passageiros.
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3.7.1.2 Descaracterização da paisagem

A descaracterização abrupta da paisagem local, em função da retirada total da
floresta homogênea, foi um problema relatado por 5,7% dos entrevistados no ano de
2008. Em se tratando do médio rio Doce, a descaracterização da paisagem é um fator
debatido por alguns pesquisadores que salientam contribuir diretamente para a redução
da biodiversidade regional (Paula, 1997; Barbieri et al., 1997; Guerra, 1995).
Já na atual pesquisa, nenhum morador citou tal impacto. Outro fato interessante,
pois quando foi realizada a primeira pesquisa, as encostas do povoado estavam
totalmente cobertas pela floresta de eucalipto. Já na segunda, o corte estava acontecendo
e nenhum morador relacionou a supressão da floresta renovável com os efeitos estéticos
negativos da paisagem (Fig. 3.19a/b).

a

b

Figura 3.19 - O corte cíclico da floresta de eucalipto acaba por modificar esteticamente a paisagem
local. a) Aspectos das encostas do povoado do Brejão imediatamente após o corte raso da floresta
de eucalipto em 30/12/2011; b) O rápido crescimento da floresta de eucalipto e alteração da
paisagem em 04/01/2013. (Acervo fotográfico do autor)

As áreas cobertas com vegetação apresentam alto valor paisagístico e significam
também o aumento do valor imobiliário do terreno. Para melhorar a qualidade visual de
uma área florestada, pode-se fazer com que as bordas externas dos povoamentos tenham
um aspecto mais sinuoso em substituição às linhas retas ou fazendo plantios em anos
diferentes para que a borda apresente maior contraste durante o crescimento (Magro,
1996). Apesar da simplicidade da solução, o conceito dos mosaicos florestais
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sustentáveis considera a paisagem florestal como um “quebra-cabeça” de diferentes
usos do solo, trabalhando na escala de paisagens para planejar as atividades produtivas
e, ao mesmo tempo, proteger os ecossistemas florestais e os serviços ambientais que
esses fornecem (Mesquita et al., 2011).

3.7.1.3 Geração de ruídos

De acordo com o Plano de Manejo Florestal da CENIBRA de 2012, existem
duas modalidades de colheita: a mecanizada e a semimecanizada. As máquinas
utilizadas na colheita mecanizada são: Feller-buncher, Clambunk, Garra-traçadora,
Harvester e Forwarder. Já na colheita semimecanizada o corte é realizado com o uso de
motosserras e o baldeio é realizado com o uso de trator (guincho) e Forwarder, e o
empilhamento é através de gruas. Tais equipamentos se caracterizam pelo significativo
potencial de geração de ruídos (Cenibra, 2012).
Nas encostas do entorno do povoado do Brejão a empresa adota a colheita
semimecanizada. O impacto ambiental relacionado ao barulho excessivo foi
mencionado apenas na pesquisa de 2012 por 3,6% dos entrevistados. A justificativa
para tal fato é que a entrevista semiestruturada foi aplicada em um período em que o
corte raso estava acontecendo. Informações obtidas com os moradores evidenciam que
os trabalhos de corte e transporte da madeira acontecem apenas no período diurno
(figura 3.20).

3.7.1.4 Entulhamento das áreas de cultivo

O entulhamento das áreas de cultivo dos pequenos proprietários por sedimentos
provenientes das áreas de plantio de eucalipto do entorno do povoado não foi
mencionado na pesquisa atual, apenas em 2008 e por somente 2,8% dos entrevistados,
naquela ocasião (figura 3.20). É notório salientar que ações de conservação ambiental
vêm sendo realizadas pela empresa, tais como: manutenção de estradas nas áreas de
cultivo e, mais recentemente, recuo da área de plantio em relação à comunidade com a
implantação de uma zona tampão.
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3.7.1.5 Risco de queda de árvores

Lourenço (2006) identifica 3 tipologias de riscos que podem abarcar uma
sociedade. O primeiro está associado aos fatores naturais, em que se percebem os riscos
decorrentes do meio natural. Os antrópicos são resultados da ação humana sobre o
espaço, do qual as intervenções potencializaram os eventuais riscos e, por último, os
riscos mistos são provenientes da interação homem e natureza que, conjugados podem
gerar eventos que imputam à sociedade algum risco.
A noção do risco varia de acordo com a percepção social da comunidade. Em
muitos casos, mesmo habitando áreas de risco, os moradores não se percebem
vulneráveis a tais intempéries. Os riscos também trazem consigo oportunidade e
momentos de mudança (Mair, 2010).
Hennessy (2012) ao avaliar a percepção social de uma comunidade circundada
por antigos plantios de eucalipto na região de São Francisco/Califórnia, apresenta que o
principal risco, na visão dos moradores locais, deve-se a possibilidade de ocorrência de
incêndios florestais. Já para os moradores do povoado do Brejão, o maior risco de
habitar áreas muito próximas aos plantios de eucalipto está associado à queda de árvores
sobre as residências e a rede elétrica.
Na pesquisa atual, o principal impacto socioambiental negativo inerente às
florestas plantadas nas adjacências do povoado do Brejão diz respeito à proximidade do
eucaliptal com as residências do povoado e o risco associado (figura 3.21a/b), já que
existe (ou existia) a possibilidade de queda de algumas árvores sobre a rede elétrica ou,
até mesmo, sobre algumas edificações. Assim, 17,9% dos entrevistados apontam esse
como sendo o principal risco.
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Figura 3.20 - Relação entre o cultivo de eucalipto no entorno do povoado do Brejão e a percepção de impactos socioambientais em comparativo com dados da
pesquisa de Morais (2008).
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b
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Figura 3.21 - Proximidade do eucaliptal com a rede elétrica e propriedades (a/b); (c) A retirada do
eucalipto próximo às residências envolve uma técnica mais especializada. (Acervo fotográfico do
autor)

A pesquisa de 2008 já retratava a possibilidade de queda das árvores sobre a
rede elétrica e/ou residência (20%) e foi uma das mais relatadas pelos proprietários
locais (figura 3.20). Esse fato realmente merece atenção especial, pois devido à
proximidade da área plantada com as residências da comunidade, o risco é iminente.
Durante os trabalhos de campo realizados no povoado, os moradores relataram
informalmente que já aconteceu queda de árvores, principalmente sobre a rede elétrica
do povoado, e que o Corpo de Bombeiros e a própria empresa já retiraram espécies
nativas e eucaliptos que ameaçavam residências em outras ocasiões.
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A figura 3.21c demonstra como a proximidade de eucaliptais com comunidades
é conflituosa e também perigosa. Em função da proximidade às residências e à rede
elétrica, a colheita realizada na parte da média e alta da encosta ocorre de forma
semimecanizada. No entanto, a faixa do talhão mais próximo à comunidade deve ser
realizada manualmente por motosserristas tecnicamente treinados, aumentando o tempo
necessário para a colheita. O último corte raso da floresta de eucalipto aconteceu entre
os meses de outubro/2011 a março/2012 e, após reuniões entre a CENIBRA e a
ACOPHA, a empresa está mantendo um limite de 50m, a partir da estrada que circunda
o povoado. Neste local não haverá o replantio do eucalipto e a tendência é que haja o
estabelecimento e a condução de uma vegetação de menor porte, implicando em
menores riscos para a comunidade e minimizando situações potencialmente degradantes
(Morais, 2008).

3.7.1.6 Movimentação de máquinas e equipamentos

Quanto à intensa movimentação de trabalhadores e equipamentos, ambos se
concentram apenas em épocas de replantio (a cada 21 anos, em média) ou em períodos
de colheita do eucalipto (a cada 7 anos, em média). Mesmo assim, os operários que
trabalham para as empresas terceirizadas da CENIBRA não mais se alojam nos locais
de cultivo, como outrora era prática comum em áreas da CAF-Santa Bárbara e da
ACESITA Energética na região do médio rio Doce.
Inicialmente, os moradores informaram que a estrada que circunda a
comunidade não é utilizada pela CENIBRA para escoamento da sua matéria-prima. No
entanto, foi verificado o baldeio de toretes nas proximidades das propriedades (figura
3.22a). Essa situação pode ter contribuído para que 7,1% dos entrevistados tenham
apontado esse fator como um impacto socioambiental contra apenas 2,8% na pesquisa
de 2008.
Do ponto de vista da logística de produção e para a manutenção periódica da
floresta renovável de eucaliptos, as estradas florestais são essenciais. No projeto Lagoa
da Prata, a densidade de estradas ocupa 4,67% em relação à área total, e a empresa
destina boa parte do seu transporte para elas, além de atuar na recuperação de pontes,
pavimentação e dispersão de particulado. A empresa de celulose divulga o período de
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corte para a comunidade e mantém sinalização constante, alertando os demais usuários
das adjacências sobre os riscos durante a colheita (Fig.3.22a/b) (Cenibra, 2010).

a

b

Figura 3.22 - Aspectos da colheita do eucalipto no projeto Lagoa da Prata (a) baldeio de toretes
utilizando a estrada do povoado; (b) sinalização realizada pela CENIBRA e pelos prestadores de
serviço alerta para riscos durante a colheita do eucalipto. (Acervo fotográfico do autor).

3.7.1.7 Escoamento superficial concentrado

Nenhum proprietário entrevistado mencionou o escoamento superficial
concentrado e a erosão como sendo um problema socioambiental significativo. O
processo erosivo é realizado em etapas que envolvem o desgaste inicial do solo (ou
rocha); o transporte e, por fim, a sedimentação (Guerra e Guerra, 2009). Com isso, a
enxurrada que foi citada pelos moradores como um impacto situacional é considerada
como uma das etapas do processo erosivo. Já na pesquisa realizada em 2008, apenas
2,8% dos proprietários entrevistados mencionaram esse impacto ambiental como
decorrente da floresta plantada.
MacDonald et al. (1991) afirmam que a construção e a manutenção de estradas
vicinais para a colheita florestal é uma das principais causas de degradação da qualidade
das águas em uma microbacia hidrográfica que está sendo manejada com a floresta de
eucalipto. Em estudos comparativos de sedimentação de dois lagos naturais na região do
médio rio Doce, drenados por plantios de eucalipto e por floresta tropical, Sabará e
Barbosa (2007) evidenciaram que o lago cercado por eucalipto teve taxas de
sedimentação 3 a 4 vezes maiores que no lago da floresta nativa. Os autores concluíram
que a implementação de algumas técnicas, como o aumento da faixa ciliar entre os
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cursos d’água e o controle da erosão na abertura de estradas podem contribuir
decisivamente para a minimização do assoreamento dessas áreas.
A construção de estradas nas atividades silviculturais é de fundamental
importância, pois tais vias, além de escoar a produção, permitem o acesso em todas as
etapas do manejo da floresta plantada. Em função das condições geológicas e
geomorfológicas, das características pedológicas e do índice pluviométrico do leste do
estado de Minas Gerais, a abertura e a manutenção das estradas florestais são um dos
grandes desafios das empresas de base florestal que atuam nessa região (Pereira et al.,
2006).
Na pesquisa realizada em 2008, o escoamento superficial concentrado
(enxurrada) era o principal impacto socioambiental relatado pelos entrevistados que
interferia diretamente na comunidade do Brejão (31,8%). Guerra (1995) pontua, sobre o
problema em questão, que as inúmeras e longas estradas e trilhas dentro de um sítio de
plantio funcionam como canaletas, por onde as águas escoam com muita facilidade e à
grande velocidade, principalmente no caso de regiões de topografia acidentada, como é
o caso da região do médio rio Doce.
Quando as manifestações do risco demandaram por parte do indivíduo uma
relação de causa e efeito, os moradores demonstraram dificuldade em associar os
fenômenos com seus significados. No questionário de coleta de dados em campo, a
comunidade mencionou apenas na pesquisa de 2008 fenômenos como erosão,
escoamento superficial concentrado, e entulhamento das áreas de cultivos e da estrada.
Naquela ocasião, o escoamento superficial concentrado (enxurrada) foi o principal
impacto socioambiental causado pelo cultivo do eucalipto, mas apenas 2,8% dos
pesquisados associaram que a gênese do problema se deve a erosão. Como não há nas
encostas do povoado sulcos erosivos lineares nítidos, como ravinas e voçorocas, a
comunidade não conseguiu associar os fenômenos parcialmente percebidos. Merece
ainda atenção especial que tais impactos socioambientais em nenhum momento foram
mencionados na pesquisa atual, mesmo com os procedimentos de corte raso da floresta,
a ocorrência de chuvas e o consequente carreamento de sedimentos para a estrada terem
coincidido com a aplicação do questionário no ano de 2012 (figura 3.23a/b).
Assim sendo, o dossel da floresta de eucalipto e a serapilheira, mesmo em áreas
de eucalipto é de extrema importância para diminuir os efeitos negativos da erosão
hídrica, pois, durante as chuvas, elas proporcionarão a dissipação da energia das gotas
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de chuva (evitando o efeito splash), reduzindo o escoamento superficial concentrado e
favorecendo o processo de infiltração da água no solo.

a

b

Figura 3.23 - A colheita cíclica do eucalipto promove a vulnerabilidade temporária dos solos, que
em épocas que a colheita do eucalipto coincide com o período de chuvas ocorre o carreamento
excessivo de sedimentos. (a) algumas estradas utilizadas para a colheita florestal canalizam os
sedimentos até a área externa das propriedades do povoado; (b) a retirada da cobertura vegetal e a
forma côncava das encostas acaba por concentrar os sedimentos na estrada local comprometendo a
trafegabilidade. (Acervo fotográfico do autor).

3.7.1.8 Geração de poeira fugitiva

Devido à intensa movimentação de veículos, não só que atendem a CENIBRA,
como também outros usuários da via, há geração de material particulado na localidade
em diversas situações, mas principalmente durante o inverno, época de menor índice
pluviométrico na região. A poeira foi mencionada apenas na pesquisa deste ano por
3,6% dos entrevistados (figura 3.24a).
O método principal de contenção da poeira fugitiva utilizado pela CENIBRA é o
de controle por aspersão de água, principalmente na via de acesso ao povoado do Brejão
e na estrada lateral ao Aeroporto de Santana do Paraíso. A água utilizada em algumas
ocasiões é captada no córrego Entre Folhas, a montante do povoado, por caminhões
pipas (figuras 3.24b/c). Essa via é muito utilizada pelos moradores das comunidades da
região (como Ipabinha do Paraíso) e aos finais de semanas por frequentadores da Lagoa
da Prata, além de ser muito utilizada por carretas “rodotrem” da CENIBRA para terem
acesso à fábrica, evitando, assim, o tráfego pela área urbana de Ipatinga.
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Figura 3.24 - Geração e método de controle de poeira fugitiva. (a) Geração da poeira na estrada de
acesso ao povoado em épocas de estiagem; (b) e (c) Método de contenção ocorrido através da
aspersão com água proveniente do córrego Entre Folhas com captação a montante do povoado.
(Acervo fotográfico do autor)

3.7.1.9 Alteração do microclima

Após a retirada abrupta da floresta plantada de eucalipto, a percepção das
alterações no microclima permaneceu em padrão semelhante nos anos de 2008 e 2012.
Em 2008, 8,5% dos entrevistados mencionaram que há mudanças na temperatura do ar
atmosférico e, em 2012, foram 7,1% dos proprietários que continuaram a afirmar tal
situação. Apesar da proposta inicial de monitorar a temperatura do local através do
monitoramento ambiental voluntário, não foi possível quantificar se houve ou não
mudança nessa variável ambiental, em função da imprecisão da coleta dos dados por
parte do agente ambiental responsável pelo monitoramento meteorológico.
Poore e Fries (1985) analisaram que os efeitos do eucalipto sobre o microclima
local é um dos impactos ambientais mais perceptíveis após a retirada do eucalipto e
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concluíram que, de modo geral, as florestas de eucalipto geram um microclima
composto por: elevada umidade, pouca luz solar, temperaturas mais baixas e moderação
nos picos de temperatura.

3.7.1.10

Utilização de insumos agrícolas

Os insumos agrícolas são utilizados nas fases de plantio e manutenção da
floresta de eucalipto e envolvem procedimentos de acordo com o plano de manejo da
empresa. Em 2008, 5,7% dos proprietários entrevistados associaram o uso dos insumos
como fator de impacto para a comunidade, já em 2012 nenhum morador apontou tal
situação.
Nos eucaliptais mantidos pela CENIBRA, observam-se inúmeros serviços
secundários de manejo executados ao longo dos 07 anos em que a floresta plantada se
desenvolve com a utilização de compostos orgânicos, limpeza do sub-bosque, plantio de
mudas selecionadas, combate as formigas cortadeiras e monitoramento constante em
relação ao desenvolvimento das árvores (Cenibra, 2010).
A manutenção periódica da floresta de eucalipto do projeto Lagoa da Prata
ocorre de maneira frequente por meio do controle de formigas cortadeiras (isca
formicida de sulfluramida). Para o controle de matocompetição, utiliza-se glifosato,
para controlar a infestação de ervas daninhas. Na adubação, para reposição de nutrientes
do solo, é utilizado o NPK 6-30-6, com cerca de 150 a 300g por muda (Cenibra, 2010).

3.7.1.11

Sombreamento excessivo

Para os moradores do povoado do Brejão o sombreamento excessivo foi
apontado como um impacto socioambiental considerável somente na pesquisa de 2008 e
por apenas 2,8% dos pesquisados. Silva e Marin (2010) pesquisando os conflitos
associados ao cultivo do eucalipto no estado do Rio Grande do Sul consideraram que as
florestas plantadas causam sombra em excesso, interferindo diretamente no
desenvolvimento de outras culturas agrícolas. Os autores ainda apontaram que, o avanço
do reflorestamento empresarial no município de Aratiba/RS, foi o principal motivo para
a ocorrência de alguns conflitos sociais entre os proprietários de terra daquele
município.
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3.7.1.12

Folhas em excesso

No sub-bosque dos povoamentos de eucalipto é constante o acúmulo de
biomassa, no entanto, em nenhuma das pesquisas foi citado a ocorrência de folhas como
um impacto socioambiental negativo e que afete diretamente a comunidade do povoado
do Brejão. Em outras regiões do planeta, sobretudo no oeste dos Estados Unidos e na
Austrália, pesquisadores associam a presença constante da biomassa do eucalipto com
os frequentes incêndios florestais (Boer et al., 2009; Russell e Mcbride, 2003).

3.7.1.13

Alteração na vazão do córrego Entre Folhas

Em se tratando de aspectos relativos à comunidade, a alteração do nível do
lençol freático que influencia diretamente os recursos hídricos superficiais do córrego
Entre Folhas foi relatada por 11,4% dos proprietários na pesquisa de 2008. Na pesquisa
de 2012, nenhum entrevistado relatou tal impacto como sendo expressivo para a
comunidade.
No entanto, é percebida certa incoerência com a informação, pois os mesmos
entrevistados relataram, em outra questão do formulário de coleta de dados em campo,
que em períodos de estiagem, independente da presença ou não da floresta de eucalipto,
é possível notar a variação do lençol freático, conforme será abordado na sequência
deste capítulo e no capítulo 04.

3.8 PERCEPÇÃO DAS MUDANÇAS DO LENÇOL FREÁTICO EM
FUNÇÃO DO MANEJO DO EUCALITPO

3.8.1

Percepção da populaçao local sobre o nível da água do córrego Entre
Folhas após o corte raso da floresta de eucalipto

Alguns moradores da comunidade relataram informalmente para Morais (2008)
que, de acordo com a fase de crescimento do eucalipto, ocorre uma variação
significativa do nível do lençol freático local. Ainda segundo relato dos próprios
moradores, quando acontece a prática do corte raso, o nível do lençol freático aumenta
consideravelmente, chegando até mesmo a inundar algumas áreas de cultivo temporário.
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Diferentemente do que acontece nos primeiros anos de crescimento do eucalipto, em
que há o rebaixamento do nível do lençol freático.
Um dos questionamentos da terceira parte do formulário de coleta de dados em
campo avaliou, então, a percepção dos moradores com relação a essas possíveis
alterações do nível da água subterrânea. Como o questionário foi aplicado durante o mês
de fevereiro de 2012, o corte da floresta de eucalipto pela empresa de celulose estava
terminando. As informações obtidas estão representadas na figura 3.25.
Nota-se que a grande maioria dos pesquisados (42,9%) afirmou que não
percebeu nenhuma alteração no nível do lençol freático após o início da colheita. O
índice de moradores que não soube responder a esse tópico do questionário também foi
significativo (25%). Associando-os, obtém-se o expressivo resultado de 67,9%,
sugerindo, assim, que, mesmo com a condição de peculiaridade do lugar em função da
quantidade de florestas plantadas no entorno do povoado, nem todos os moradores
percebem as mudanças cíclicas por mais que essas sejam, às vezes, bem nítidas e
naturais como a sazonalidade da precipitação no lugar e as constantes mudanças no
nível da água.

7,1%

25%

42,9%

NÃO PERCEBEU
NÃO SABE
SIM
NÃO

25%

Figura 3.25 - Percepção dos moradores do povoado do Brejão quanto à alteração do nível da água
em função do corte da floresta de eucalipto.

Já 7,1% asseguraram que, mesmo com o manejo da floresta plantada, não houve
alteração perceptível na quantidade de água da microbacia do córrego Entre Folhas.
Tomando como referência os 25% dos pesquisados que afirmaram perceber alteração
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considerável na dinâmica hidrológica do córrego Entre Folhas, após o início do corte
raso da floresta do eucalipto, procedeu-se o questionamento sobre a tipologia da
alteração percebida pelo entrevistado (figura 3.26).

14,2%
AUMENTOU

14,2%

43,1%

DIMINUIU
MESMO NÍVEL
OUTROS

28,5%

Figura 3.26 - Moradores que perceberam alguma mudança no nível do lençol freático após o início
da colheita do eucalipto em outubro/2011.

A maioria dos entrevistados que afirmaram que houve alteração (43,1%)
associou que ocorreu uma elevação considerável no nível do lençol freático
imediatamente após o início dos trabalhos de retirada da floresta plantada de eucalipto a
partir de outubro/2011. Já 28,5% dos entrevistados informaram que perceberam de fato
alteração na quantidade de água, mas para um volume menor do que o usual para aquela
localidade.
Outros 14,2% dos moradores perceberam que, após o corte do eucalipto, a água
permanece estancada por mais tempo na planície de inundação, demorando a escoar.
Por fim, para 14,2% dos entrevistados, mesmo com o corte raso da floresta de eucalipto,
o nível da água na planície do córrego Entre Folhas permaneceu inalterado.
Foi averiguado junto aos proprietários do povoado do Brejão se a variação do
nível do lençol freático afeta diretamente o modo de produção da comunidade (figura
3.27). Para 64,3% dos pesquisados em momento algum houve perda de cultivos
agrícolas ou de animais de criação em virtude da oscilação do lençol freático. O
expressivo percentual pode ser explicado em função do grande número de moradores
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que mantém propriedades no povoado apenas como fonte de lazer ou descanso aos fins
de semana e não necessariamente dependem da propriedade para sustento familiar.
Já outros 35,7% dos moradores reafirmaram perdas na produção familiar
associado as frequentes mudanças do lençol freático, sobretudo nos últimos 05 anos.
Entre a lista de produtos agrícolas mencionados como perdido destaca-se feijão, milho e
quiabo no período do inverno devido ao rebaixamento sazonal do lençol freático. O
arroz e peixes também foram mencionados, no entanto os moradores não souberam
quantificar em termos econômicos ou produtivos o quanto foi perdido.

35,7%

SIM

NÃO
64,3%

Figura 3.27 - Moradores que relacionam a variação do freático com perda da produção familiar.

3.8.2

Percepção da populaçao local sobre o nível da água do córrego Entre
Folhas

Dando sequência ao tratado, foi verificada a percepção dos moradores locais em
relação ao nível da água do córrego Entre Folhas durante o período de maior stress
hídrico na região e, associando ainda, a presença ou não das florestas de eucalipto. Tal
proposta tem por finalidade verificar se os moradores percebem de fato alterações no
meio em que vivem em função de fatores naturais (estiagem) ou uma possível alteração
em virtude da alguma mudança abrupta da paisagem (retirada e/ou plantio da floresta de
eucalipto). Os resultados estão representados na tabela 3.3.
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Tabela 3.3 - Percepção dos moradores locais em relação à variação do nível da
água durante o inverno comparado com o uso do solo.
QUESTÕES
No período de inverno (quando
chove menos na nossa região) o
que acontece com o nível da
água quando TEM floresta de
eucalipto
no
entorno
do
povoado?
No período de inverno (quando
chove menos na nossa região) o
que acontece com o nível da
água quando NÃO TEM floresta
de eucalipto no entorno do
povoado?

NÃO SABE AUMENTA

DIMINUI

MESMO
NÍVEL

OUTRO

64,3%

3,6%

21,4%

7,1%

3,6%

14,3%

0%

39,3%

14,3%

32,1%

Mais uma vez, foi grande a quantidade de pesquisados (64,3%) que informaram
desconhecer o nível dos recursos hídricos superficiais do córrego Entre Folhas quando
há floresta de eucalipto no entorno do povoado. Já, quando se considera a supressão do
eucalipto, apenas 14,3% dos pesquisados informaram desconhecer as condições do
nível da água. Nesse tópico, percebe-se certa incoerência, pois, se o ciclo vegetativo do
eucalipto dura em média 7 anos, os moradores têm, no mínimo, 06 oportunidades de
acompanhar o desenvolvimento da floresta durante o período de inverno.
Apenas 3,6% dos entrevistados associou que, durante o inverno na região, há um
aumento do lençol freático, quando é encontrada a floresta de eucalipto. Nenhum
entrevistado associa o aumento do freático no inverno com a presença da floresta de
eucalipto.
A presença do eucaliptal no entorno do povoado durante o período de estiagem
contribui diretamente para a diminuição do nível da água para 21,4% dos proprietários
participantes da pesquisa. Para os moradores que percebem uma diminuição da vazão
quando não há eucalipto, o percentual atinge a marca de 39,3%. Outros 7,1% afirmaram
que não há variação do nível do lençol freático ao longo do ano quando existe a floresta
de eucalipto no entorno do povoado. No entanto, quando não há floresta plantada esse
valor dobra, chegando a 14,3% dos entrevistados pela pesquisa.
Por fim, alguns entrevistados afirmaram acontecer outra situação diferente das
citadas no formulário de coleta de dados. Para apenas 3,6%, em épocas de pleno
desenvolvimento da floresta de eucalipto no período do inverno, o nível do lençol
freático rebaixa significativamente, ou seja, seca por completo. Outros 32,1% dos
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entrevistados afirmaram que, quando acontece o corte raso da floresta plantada de
eucalipto durante o inverno, tem-se como consequência o rebaixamento total do lençol
freático do córrego Entre Folhas.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os resultados da pesquisa demonstraram que a população absoluta do povoado
do Brejão é relativamente pequena, com cerca de 162 moradores distribuídos entre as 90
glebas que compõem a área de parceria agrícola. A população é predominantemente
adulta e idosa e com um baixo nível de escolaridade. Os dados obtidos indicaram uma
migração das pessoas mais jovens para a sede do município ou para outras cidades da
região em busca de emprego, melhores condições de vida e de retorno financeiro.
As características da comunidade (tempo de residência, classe de renda familiar
e forma de aquisição da propriedade) permitiram inferir que parte dos moradores do
povoado, não mais possuem fortes laços topofílicos com o lugar como outrora, época da
extinta Companhia Agrícola Florestal Santa Bárbara. Com isso, parte dos moradores do
lugar não possui laços ancestrais e culturais associados ao povoado, o que se reflete na
troca mais de 40% de donos das glebas nos últimos 9 anos.
Um dos fatores de fragilidade socioambiental identificados pela pesquisa está
associado à água destinada ao consumo humano. Como inexiste um sistema de
distribuição pública de água no povoado, a maioria das propriedades rurais da área de
estudo depende da perfuração de poços rasos (com o armazenamento em cisternas) para
ter acesso ao recurso. Devido às condições hidrogeológicas locais e a existência de
fossas absorventes na grande maioria das propriedades pesquisadas a possibilidade de
contaminação da água destinada ao consumo humano é um fator preocupante.
Em relação aos dados atuais comparados com a percepção ambiental dos
moradores em 2008, foi verificado que a comunidade local apenas avalia fenômenos
extremamente nítidos e que são facilmente de serem percebidos, tais como: o risco da
queda de árvores sobre as residências devido à proximidade com o eucaliptal; à geração
de ruídos e de poeira; e à movimentação de máquinas pesadas. Desse modo, os dados da
pesquisa indicaram que a população residente no povoado do Brejão não percebe como
mudanças significativas os impactos socioambientais que estão associados ao manejo da
floresta de eucalipto no entorno da comunidade. Assim, sob a óptica da Geografia da
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Percepção, pode ser concluído que a comunidade local passa, atualmente, por um
estágio de “topocídio”, porém não totalmente declarado.
Pelo que se pode notar, pelo menos em se tratando do povoado do Brejão, as
estratégias elaboradas pela CENIBRA, juntamente com a associação de moradores do
povoado (ACOPHA), não estão surtindo os efeitos esperados pelo plano de manejo
florestal da empresa. Sendo assim, verifica-se que novas metodologias devem ser
desenvolvidas a fim de garantir a continuidade dos processos produtivos para a empresa
e o bem-estar da comunidade local. Em outras palavras, a empresa deve buscar
pertencer à comunidade, configurando, assim, uma alternativa frente ao processo de
topocídio que está se delineando no povoado do Brejão.

3.9 RECOMENDAÇÕES E PROPOSTAS DE AÇÃO

Torna-se necessário um maior engajamento social por parte dos moradores do
povoado e consolidação da ACOPHA como organização que, de fato, represente os
anseios da comunidade e que é capaz de negociar soluções para os conflitos sociais que
o grupo tem vivenciado ultimamente. Pelo que foi verificado ao longo da pesquisa, o
problema que envolve a regularização fundiária do povoado é mais latente para os
moradores do lugar do que os impactos socioambientais associados ao cultivo do
eucalipto. Desse modo, a partir da efetiva organização da ACOPHA, em parceria com a
empresa CENIBRA e a Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso pode trazer soluções
para os problemas fundiários e das condições ambientais do local visando reverter uma
situação de topocídio que vem, gradualmente, se instaurando na comunidade.
Como alternativa ao iminente processo de topocídio vivenciado em comunidades,
assim como o povoado do Brejão, Amorim Filho (1999) sugere a “toporeabilitação”,
que é a convergência entre o bem-estar das sociedades e a reabilitação dos lugares que
sofreram topocídio. Uma alternativa de toporeabilitação apresentada pela pesquisa passa
necessariamente pela sensibilização ambiental da comunidade através de um amplo
programa de educação ambiental, em que os dois lados (CENIBRA e ACOPHA)
possam definir estratégias concisas de atuação para minimizar os impactos
socioambientais inerentes ao monocultivo do eucalipto na localidade. Ou seja, torna-se
necessário que a empresa realize com a comunidade uma participação mais detalhada do
seu plano de manejo ou um “co-manejo”, com a finalidade de minimizar os impactos e
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de planejar melhor as atividades de extração florestal, principalmente quando a colheita
florestal coincidir com período de chuvas para a região.
Ao longo do médio rio Doce é comum encontrar entre os terraços fluviais e as
colinas depressões associadas a lagos barrados e áreas alagadas (Tundisi e Tundisi,
2008). Entretanto,

com

características

históricas

de ocupação,

adensamento

populacional, condições de infraestrutura e saneamento ambiental, não há registros de
outras comunidades que se desenvolveram sobre a “cicatriz” de um lago de barragem
natural assoreado como acontece no povoado do Brejão. Assim, percebe-se que a
dinâmica social, econômica e demográfica contribuiu e ainda contribui para a
degradação socioambiental do espaço em que se localiza o povoado, portanto, as
planícies úmidas da região carecem de uma análise mais detalhada principalmente sobre
as atividades econômicas e as formas de ocupação antrópica que se estabeleceram sobre
tais ambientes. Um mapeamento localizando e identificando as características de tais
cicatrizes configura-se como uma alternativa interessante de pesquisa futura.
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CAPÍTULO 04 INFLUÊNCIA DO MANEJO DA SILVICULTURA
DE EUCALIPTO NA VARIAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO DA
REGIÃO DO POVOADO DE BREJÃO
RESUMO

Foi investigada a variação do lençol freático na microbacia do córrego Entre Folhas nas
proximidades do povoado do Brejão através da implantação de piezômetros e de réguas
linimétricas que foram monitorados pelo autor da pesquisa com o auxílio de agentes
ambientais voluntários da comunidade. A verificação ocorreu entre os anos de 2010 e
2012 em 14 pontos de monitoramento, abrangendo o período de pré-corte e pós-corte
raso da floresta plantada comparado às condições climatológicas observadas na área de
estudo. Os resultados do monitoramento ambiental mostraram que houve rebaixamento
em todos os piezômetros na fase pós-corte raso da floresta de eucalipto quando
confrontado com o período pré-corte. Possivelmente, a diminuição do nível da água do
pós-corte apresenta uma tendência de flutuação que está intimamente relacionada à
sazonalidade do índice pluviométrico da região e não, necessariamente, ao manejo
cíclico da floresta plantada na área estudo.

INTRODUÇÃO
O eucalipto, por ser uma espécie exótica, acaba por causar alguns impasses
ligados à sua gestão socioeconômica e ambiental em diversas localidades. Uma
característica que muito tem preocupado ambientalistas, sociedade civil, pesquisadores
e as empresas de base florestal está associado ao seu consumo da água para manter a
elevada produtividade média das florestas plantadas. Com isso, há preocupações de que
a ampliação da produção de eucalipto em uma determinada região possa afetar
diretamente os recursos hídricos superficiais e subterrâneos (Cabral et al., 2010; Câmara
e Lima, 1999).
Durante a realização de trabalhos de campo no povoado do Brejão por Morais
(2008) alguns moradores relataram que, além de interferir no modo de produção da
comunidade, o plantio de eucalipto influencia ainda na contínua variação do nível do
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lençol freático da área alagada pelo córrego Entre Folhas ocasionando picos de cheia e
recessão.
O objetivo desse estudo foi implantar um sistema de monitoramento ambiental
no povoado do Brejão através de poços piezométricos e de réguas linimétricas com o
objetivo de verificar a relação existente entre a oscilação do lençol freático do córrego
Entre Folhas e o manejo da floresta plantada.

MATERIAL E MÉTODOS
4.1 MONITORAMENTO AMBIENTAL

4.1.1

Monitoramento Meteorológico

Foi instalado, para fins de monitoramento meteorológico, um pluviômetro tipo
Ville de Paris, confeccionado em PVC, com uma área de captação de 200 cm² (Figura
4.1a). A chuva acumulada era passada para uma proveta graduada em mililitros (ml).
Finalmente, o volume de chuva foi convertido para unidade usual em milímetros (mm)
através da fórmula descrita abaixo. Vale ressaltar que a precipitação medida em
milímetros é interpretada como a altura da chuva acumulada em uma área de um metro
quadrado.

Sendo,
h = altura de chuva em milímetros (mm);
V= Quantidade de chuva coletada no pluviômetro (ml);
A= Área de captação do pluviômetro (200 cm2).

Além do pluviômetro, foi instalado também um termômetro de máxima e de
mínima (figura 4.1b). Esse termômetro tem como elemento sensível o mercúrio, que
expande ou contrai com o aumento ou a diminuição da temperatura (T), alterando o
comprimento do filete dentro do tubo capilar. Esse conjunto dispõe de um filete que
caminha no sentido do aumento ou redução de temperatura. Ao atingir a T(máx.) ou a
T(mín.), o filete estaciona e o observador pode fazer a leitura no dia seguinte.
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a

b

Figura 4.1- Instalação de equipamentos para o monitoramento meteorológico e capacitação do
responsável pelo monitoramento: (a) Pluviômetro tipo Ville de Paris confeccionado em PVC e um
dos piezômetros da pesquisa; (b) Termômetro de Máxima e de Mínima utilizado. (Acervo
fotográfico do autor)

Em função da baixa confiabilidade do monitoramento climático voluntário
implantado no povoado do Brejão, os dados de precipitação foram obtidos através da
estação meteorológica automática denominada de “Fábrica” da empresa CENIBRA no
município vizinho de Belo Oriente, que integra a rede da Agência Nacional de Águas
(ANA) sob o código de referência n.01942030 e distante cerca de 15 km da área
estudada. Foram obtidos dados da série histórica da referida estação no período de 1985
a 2012 (Cenibra, 2013).
Para identificação dos casos de veranico agronômico na área de estudo, os dados
meteorológicos de referência para a pesquisa, foram confrontados com outra estação
meteorológica da CENIBRA denominada de “Cocais” e localizada na região de Nova
Era/MG a uma altitude de 1.273m. A referida estação estava localizava-se a cerca de
95km da área pesquisada. Os dados obtidos da estação Cocais também abrangeu a série
histórica de 1985 a 2012 (Cenibra, 2013).
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4.1.1.1 Tratamento dos dados meteorológicos

Utilizando-se de um software desenvolvido por Rolim et al. (1998), foram
elaborados gráficos do balanço hídrico pelo método de Thornthwaite e Mather (1955).
Como os solos da região de estudos são em sua maioria profunda (latossolos e
argissolos), Cupolillo (2008, apud Nimer et. al, 1989) a capacidade de armazenamento
de água (CAD) no solo assumida para a região foi de 100mm.

4.1.2

Instalação dos Piezômetros

O nível de água subterrânea pode ser compreendido como a altura, em
determinado tempo e local, da superfície freática de um aquífero (Tucci, 2001). O
levantamento no nível de água subterrânea (NA), ou nível piezométrico na microbacia
do córrego Entre Folhas no povoado do Brejão, teve início no mês de março de 2010.
Inicialmente, as determinações do NA foram realizadas mensalmente. Contudo, em
função de dificuldades encontradas em realizar o monitoramento mensal nos anos de
2011 e 2012 devido a mudança de domicílio do autor, houve a proposta de adaptar
metodologia da pesquisa para o monitoramento ambiental voluntário.
Para a obtenção das variações do nível freático no povoado do Brejão, foi
instalada inicialmente uma rede com 14 pontos de monitoramento (PM), com o objetivo
de acompanhar a oscilação durante o ano hidrológico antes, durante e após a colheita
das florestas homogêneas de Eucalyptus spp. (tabela 4.1).
O piezômetro de maior altitude é o PM3 localizado a 242,14m enquanto o de
menor altitude, representado pelo PM14 está a apenas 208,73m, com isso o gradiente
topográfico entre os piezômetros é de apenas 33,41m indicando a quase inexpressiva
declividade da área de estudo.
Tanto nas propriedades particulares quanto na área pertencente à CENIBRA
houve a expressa autorização dos donatários para a instalação dos equipamentos. Na
tabela 4.1, a Área Agrícola se refere a diversas culturas desenvolvidas pelos
proprietários locais, enquanto o uso do solo associado à Floresta Mista refere-se a
diversos fragmentos florestais formados por monocultivos abandonados de eucaliptos
com a regeneração no sub-bosque de indivíduos da Floresta Estacional Semidecidual.
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A confecção e a instalação dos piezômetros foi adaptada da proposta de
Perônico (2009). O procedimento inicial consistiu na instalação dos pontos de
monitoramento, que foram distribuídos levando em consideração os objetivos da
pesquisa, a escala do trabalho, as condições de acesso facilitado e as características
geomorfológicas da área de estudo (Tabela 4.1).

Tabela 4.1 - Informações sobre os piezômetros instalados na microbacia do
córrego Entre Folhas, Santana do Paraíso/MG.
PROFUND
IDADE
(m)

ALTITUDE
(m)

LOCAL
INSTALADO

USO E
OCUPAÇÃO DO
SOLO

-19º44’58”
-42º45’85”

2,15

213,30

Gleba 50

Área Agrícola

PM 02

-19º44’85”
-42º45’95”

2,45

222,67

Gleba 45

Área Agrícola

PM 03

-19º43’96”
-42º46’93”

1,75

242,14

Propriedade Cenibra

Floresta Mista

PM 04

-19º45’53”
-42º44’98”

1,90

216,90

Gleba 08

Área Agrícola

PM 05

-19º44’85”
-42º45’96”

1,35

225,55

Gleba 41

Área Agrícola

PM 06

-19º44’95”
-42º46’08”

1,20

227,00

Propriedade Cenibra

Floresta Mista

PM 07

-19º45’11”
-42º45’88”

2,45

222,91

Gleba 35

Área Agrícola

PM 08

-19º45’42”
-42º45’39”

1,00

217,62

Gleba 16

Área Agrícola

PM 09

-19º45’48”
-42º45’60”

1,90

223,39

Propriedade Cenibra

Floresta Mista

PM 10

-19º44’44”
-42º46’35”

1,00

215,70

Propriedade Cenibra

Floresta Mista

PM 11

-19º43’73”
-42º46’36”

1,00

233,00

Propriedade Cenibra

Floresta Mista

PM 12

-19º43’87”
-42º45’83”

1,10

227,24

Propriedade Cenibra

Floresta Mista

PM 13

-19º45’08”
-42º45’44”

1,20

211,86

Gleba 25

Área Agrícola

1,90

208,73

Gleba 68

Área Agrícola

PIEZÔ
METROS

COORDE
NADAS

PM 01

PM 14

-19º45’09”
-42º45’24”
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A profundidade dos poços varia entre 1,00 e 2,45m, definidas à medida que foi
encontrando água na perfuração, ou até o terreno oferecer resistência suficiente e não
permitir mais a introdução do eletroduto.
Os piezômetros foram montados através da introdução de tubos eletrodutos de
PVC perfurados a profundidades adequadas para o alcance do lençol freático. Para a
abertura dos piezômetros, foi utilizada inicialmente uma cavadeira articulada com cabo
de madeira com dimensões de 33,7x11,4cm (figura 4.2a). Tendo em vista as condições
do local e a sequência da perfuração para o atingimento do lençol freático, foi
necessário o estabelecimento de uma técnica de perfuração adaptada da pesquisa de
Perônico (2009), denominada de método de sondagem por percussão manual. Essa
técnica utiliza eletrodutos de PVC com 40mm e 50mm de diâmetro nominal. O tubo de
PVC foi posicionado no interior da trincheira elaborada com a cavadeira. Em seguida,
uma marreta de 3kg foi utilizada como elemento propulsor. Para que os recorrentes
impactos da marreta não danificassem a estrutura do cano, foi utilizado um anteparo de
madeira (figura 4.2b).

a

b

Figura 4.2 - Instalação dos piezômetros: (a) Abertura manual utilizando uma cavadeira articulada;
(b) Método de percussão adaptado da proposta de Perônico (2009). (Acervo fotográfico do autor)

Após atingir o lençol freático, um tubo eletroduto de PVC de 40 mm de diâmetro
com uma de suas extremidades parcialmente perfurada (figura 4.3a) era introduzido na
trincheira aberta anteriormente. As ranhuras elaboradas na base do eletroduto tinha
como finalidade a penetração da água em seu interior, formando uma coluna
equivalente à pressão externa. Ao final, o piezômetro era envolto por areia.
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Os piezômetros estão a 40cm acima da superfície e com um tampão de PVC de
mesmo diâmetro (figura 4.3b). A realização da leitura dos instrumentos foi realizada
através de medidor de nível portátil, que possui um aviso visual digital quando entra em
contato com a superfície da água dentro do poço, e uma escala métrica para
conhecimento da profundidade do lençol freático. No apêndice A encontram-se as
fichas utilizadas no monitoramento dos piezômetros e das réguas linimétricas, além das
orientações do treinamento realizado com os agentes ambientais voluntários (apêndices
B e C).
O monitoramento dos piezômetros começou a ser realizado no dia 17 de março
de 2010 e a última leitura, para fins da pesquisa, aconteceu em 08 de outubro de 2012,
perfazendo um período de 02 anos e 07 meses, que abrangeu uma época em que havia
cobertura vegetal na microbacia com a presença da floresta de Eucalyptus spp. Nos
últimos 11 meses, o monitoramento aconteceu após o corte raso da floresta de eucalipto
que recobria boa parte das encostas da microbacia (tabela 4.2). Neste período de
monitoramento foi realizada a tentativa de utilizar o monitoramento ambiental
voluntário também para os piezômetros, mas, em função das dificuldades encontradas
para implementá-lo, os dados utilizados se referem aqueles coletados apenas pelo autor
da pesquisa.

a

b

Figura 4.3 - Características de instalação dos piezômetros: (a) Realização de ranhuras na base
eletroduto de PVC de 40mm para a confecção do piezômetro e (b) Perfil esquemático de um
piezômetro depois de instalado. (Acervo fotográfico do autor)
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Tabela 4.2 - Informações sobre a frequência do monitoramento na microbacia do
córrego Entre Folhas, Santana do Paraíso/MG.

DATA DA LEITURA

CONDIÇÕES DA
MICROBACIA

Pré-corte
17/03/2010
Pré-corte
27/03/2010
Pré-corte
09/04/2010
Pré-corte
23/04/2010
Pré-corte
07/05/2010
Pré-corte
21/05/2010
Pré-corte
11/06/2010
Pré-corte
02/07/2010
Pré-corte
06/08/2010
Pré-corte
17/09/2010
Pré-corte
04/12/2010
Pré-corte
18/02/2011
Pré-corte
23/06/2011
Corte raso
19/10/2011
Corte raso
30/12/2011
Corte raso
06/02/2012
Corte raso
16/02/2012
Corte raso
30/03/2012
Pós-corte
30/04/2012
Pós-corte
29/06/2012
Pós-corte
30/08/2012
Pós-corte
07/09/2012
Pós-corte
08/10/2012
TOTAL DE LEITURAS

MONITORAMENTO

13

05

05

23

É notório ressaltar ainda que, em todas as fases da pesquisa, houve uma boa
receptividade da população local para responder ao questionário e para contribuir com o
monitoramento ambiental. Antes do processo de implantação de um programa de
monitoramento ambiental, quatro perguntas básicas devem ser respondidas: O que
monitorar?

Como

monitorar?

Onde

monitorar?

Quando

monitorar?

Tais

questionamentos foram aplicados à atual pesquisa, no entanto, nem sempre a parte de
planejamento é sucedida de confiabilidade quando as atividades estão sendo
desenvolvidas no campo.
Na literatura são encontrados alguns trabalhos de monitoramento ambiental que
utilizam os piezômetros como forma de averiguar o nível estático do lençol freático
(Silvério da Silva et al., 2009; De Castro Carneiro et al., 2008; Câmara e Lima, 1999).
No entanto, a sua construção, muitas vezes, torna-se dispendiosa devido à amplitude da
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perfuração, exigindo equipamentos de grandes dimensões. No caso específico do
povoado do Brejão, por se tratar de um ambiente alúvio-coluvionar e com o nível do
lençol freático aflorando a poucos centímetros de profundidade, a utilização destes
equipamentos de perfuração não se fazia possível, principalmente em função dos custos
envolvidos no projeto e das condições do solo local, que não oferecia resistência
suficiente para o trânsito de equipamentos de grande porte.
O nível estático do lençol freático, que é a distância da superfície do terreno até
o nível da água dentro do piezômetro, foi obtido através de um freatímetro de aviso
visual, que foi confeccionado para a pesquisa utilizando um cano de PVC com 20mm de
diâmetro nominal e graduado em centímetros, totalizando 2,50m (dois metros e
cinquenta centímetros), com um sensor na base inferior. Esse sensor estava conectado a
um aparelho multímetro e, quando o equipamento era introduzido nos piezômetros, ao
atingir o nível freático, a água (que é condutora de corrente elétrica) fechava o circuito,
produzindo um aviso visual no display do multímetro (figura 4.4 a/b), determinando,
assim, o nível piezométrico.

a

b

Figura 4.4 - Leitura dos piezômetros: (a) Detalhe para a utilização de um freatímetro de aviso
visual para estabelecer o nível do lençol freático; (b) Leitura do NA no eletroduto graduado.
(Acervo fotográfico do autor)

Durante os 02 anos e 07 meses em que houve o monitoramento ambiental no
povoado do Brejão, foram encontradas algumas dificuldades, principalmente quando era
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realizado o percurso para a leitura dos piezômetros. Em algumas ocasiões, não foi
possível realizar o monitoramento na totalidade de piezômetros em função dos seguintes
aspectos: ausência do proprietário no momento da leitura (figura 4.5a); condições
precárias das estradas vicinais em períodos de chuva (figura 4.5b/c); retirada indevida
dos piezômetros por transeuntes; e a depredação de piezômetros em áreas pertencentes à
CENIBRA (figura 4.5d).

a

c

b

d

Figura 4.5 - Algumas das dificuldades encontradas na coleta de dados: (a) Ausência do proprietário
no momento da leitura; (b) e (c) Condições da estrada de acesso a alguns pontos de monitoramento
nos períodos de chuva; (d) Cinco piezômetros que estavam em propriedade da Cenibra foram
retirados por vândalos. (Acervo fotográfico do autor)
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Ainda que a instalação dos piezômetros tivesse sido realizada em áreas de
propriedades particulares, 02 (dois) piezômetros foram retirados e optou-se pela não
reinstalação. Os piezômetros em questão são os PM01 e PM07 e estavam localizados
respectivamente nas glebas 50 e 35. Os mesmos não foram considerados na análise e na
discussão dos resultados da pesquisa.
A depredação dos piezômetros instalados em propriedade da CENIBRA
aconteceu em 03 (três) equipamentos. Foram os piezômetros PM10, PM11 e PM12, que
estavam localizados a montante do povoado do Brejão, em meio a fragmentos florestais,
de difícil acesso, e foram retirados por vândalos em fevereiro de 2012 (figura 4.5d). No
mesmo mês, os piezômetros PM11 e PM12 foram reinstalados, obedecendo a mesma
metodologia de instalação, condições de profundidade e de material utilizado na
confecção, porém, no mês subsequente, o PM12 foi novamente retirado e não foi
reinstalado. Diante das circunstâncias vivenciadas ao longo do monitoramento, um total
de 10 piezômetros (PM02, PM03, PM04, PM05, PM06, PM08, PM09, PM11, PM13 e
PM14) produziram efetivamente informações válidas para o monitoramento ambiental.

4.1.3

Instalação das Réguas Linimétricas

Dando continuidade à proposta de monitoramento ambiental, duas réguas
linimétricas foram instaladas em outubro de 2011 em tanques de piscicultura das glebas
38 e 09 com a finalidade de acompanhar a variação da lâmina d’água (figura 4.6).

Figura 4.6 - Instalação das réguas linimétricas em tanques de piscicultura do povoado do Brejão.
(Acervo fotográfico do autor)
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Os tanques mediam aproximadamente 1,5m de profundidade e não recebiam
água de outro sistema, a não ser do aporte por parte da chuva, do escoamento superficial
e da contribuição do lençol freático. O monitoramento foi realizado semanalmente pelo
agente ambiental voluntário.

4.1.3.1 Tratamento dos dados do monitoramento

Durante os trabalhos de campo, para fins de monitoramento, o nível de água
subterrânea dos piezômetros era transferido para um formulário que se encontra no
apêndice D da pesquisa. Em seguida, os dados foram armazenados em uma planilha
eletrônica. Os resultados da estatística básica (média, desvio padrão e intervalo de
confiança) foram determinados para todas as fases do manejo do eucalipto (Pré-Corte,
Corte Raso e Pós-Corte). Por meio da análise de agrupamento de médias pelo teste de
Tocher (Cruz e Regazzi, 1994), verificou-se a maior similaridade para cada período de
manejo nos 10 piezômetros utilizados na pesquisa. As análises de agrupamento foram
realizadas com auxílio do software estatístico Genes (Cruz, 2006).

4.1.4

Monitoramento Voluntário

Até o mês de setembro de 2011, o monitoramento ambiental foi realizado pelo
próprio autor da pesquisa. Porém, a partir do citado mês, em função de questões
profissionais e de mudança domiciliar do autor, a metodologia da pesquisa envolvendo
o monitoramento ambiental foi modificada.
Inicialmente, oito propriedades foram visitadas pelo autor da pesquisa no mês de
outubro/2011, com o intuito de avaliar possíveis agentes ambientais em potencial. As
propriedades visitadas foram as glebas 08, 09, 16, 25, 38, 39, 45 e 68, sendo que em
algumas delas encontravam-se alguns dos piezômetros instalados para a pesquisa e que,
exceto a gleba n.68, todas as demais estavam localizadas na porção oeste da
comunidade, área mais densamente povoada. Ainda na primeira etapa da seleção, foram
utilizados informações já previamente obtidas no formulário de coleta de dados em
campo e, juntamente com uma entrevista oral, foi traçado o perfil dos 8 candidatos que,
no primeiro momento, prontamente se interessam em colaborar com o monitoramento
voluntário.
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Na ocasião, após uma contextualização dos objetivos da pesquisa e da
importância do trabalho do agente ambiental voluntário na coleta de dados, foi
salientado que não haveria nenhuma espécie de remuneração para aqueles proprietários.
Essas informações seriam traduzidas em informações técnico-científicas para
socialização na comunidade local, traduzindo em melhorias no trato com as atividades
do uso do solo.
A etapa seguinte consistiu na efetiva seleção de 03 proprietários voluntários,
sendo que um ficou responsável em coletar dados relativos aos parâmetros
meteorológicos, temperatura e precipitação, enquanto os outros dois ficaram
responsáveis pelo monitoramento das réguas linimétricas. Os critérios para a seleção
dos agentes ambientais voluntários foram: interesse em participar da pesquisa,
residência permanente na localidade, tempo de residência, ocupação profissional, a
condição de posse da propriedade e, por fim, se haviam acompanhado o último corte
raso da floresta de eucalipto no ano de 2006.
Os critérios que mais influenciaram na escolha dos voluntários foram a
permanência continuada na comunidade e a ocupação profissional compatível com
tempo necessário para o monitoramento. Quanto ao critério “residência permanente na
comunidade”, metade dos pré-selecionados para a tarefa possuíam residência fixa em
outras localidades, principalmente na cidade de Ipatinga, enquanto os outros mantinham
residência no povoado do Brejão (Tabela 4.3). Assim, foi dada a preferência para
aqueles que permaneciam no povoado diariamente e que residiam na localidade por
mais tempo, pois, já estavam mais familiarizados com o peculiar ambiente.
O condicionante “ocupação profissional” também foi decisivo, pois aqueles
proprietários pré-selecionados que exerciam atividade remunerada em outras
localidades teoricamente não teriam tanto afinco com a proposta de monitoramento,
principalmente os que trabalhavam em horários diversos (os chamados “turnos”) como
é costumeiro em uma sociedade tipicamente industrial como no Vale do Aço e, nesta
situação, dois proprietários se enquadravam. Os aposentados, principalmente os
agricultores comodatários que ocupavam a terra há mais tempo e que vivenciaram
diversos ciclos de cultivo e colheita do eucalipto no povoado se mostraram voluntários
com bom potencial.
Após a análise final, ainda no mês de outubro de 2011, foram definidos os três
moradores da localidade para participar da pesquisa como agentes ambientais
voluntários e, desde então, um piezômetro (PM02), os instrumentos meteorológicos e as
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réguas linimétricas foram monitorados por agentes ambientais voluntários (AAV). O
proprietário da gleba 09, o da gleba 38 e o da gleba 45 foram os selecionados.
O processo de definição no monitoramento ocorreu de forma individualizada
com cada monitor. Foi feita esta opção, pois agendar um horário único para que todos
os envolvidos no monitoramento ambiental fossem capacitados era inviável. Os três
agentes de monitoramento ambiental receberam treinamento, sendo: 01 responsável
pelo monitoramento do PM02 e pelos dados meteorológicos; e 02 foram responsáveis
pela coleta de dados das réguas linimétricas. Com o treinamento de modo
individualizado, o AAV pôde demonstrar suas dúvidas e dificuldades que foram
encontrados ao longo início do monitoramento. Ainda, durante o treinamento, o monitor
dos piezômetros recebeu uma pasta com materiais relativos à pesquisa contendo um
“freatímetro”, uma caneta, fichas para anotação dos dados e um tutorial com a
demonstração do passo a passo do monitoramento (Apêndices B e C).
Aos poucos, os voluntários foram se familiarizando com o equipamento
utilizado e com a planilha onde os dados coletados eram anotados. O agente responsável
pelo monitoramento da pluviosidade recebeu uma proveta graduada e planilha para
registro dos dados coletados (figura 4.7a). Já os agentes responsáveis pelo
monitoramento das réguas linimétricas foram capacitados pelo autor da pesquisa em
duas ocasiões, nos dias 19-10-2011 e 16-11-2011 (figura 4.7b). As leituras deveriam ser
realizadas pelos voluntários das réguas linimétricas semanalmente em horários préestabelecidos. Ficou acertado com os AAV’s que a leitura aconteceria em dias de
domingo, sempre no período da manhã para não comprometer os afazeres cotidianos da
propriedade, apesar do pouco tempo que o voluntário teria que desprender para realizar
a atividade de monitoramento.
Já o piezômetro instalado na gleba n.45 teria suas condições freáticas
monitoradas quinzenalmente e as leituras dos instrumentos meteorológicos, que também
estavam sob a responsabilidade do mesmo proprietário, seriam efetuadas de acordo com
a seguinte recomendação: o termômetro de máxima e de mínima seria checado
diariamente nos horários sinóticos (09:00, 15:00 e 21:00) conforme é preconizado pela
Organização Meteorológica Mundial e o pluviômetro teria sua leitura sempre que
houvesse um evento chuvoso. Embora as orientações e o conhecimento adquirido por
parte dos selecionados para o monitoramento, não se podia exigir perfeição absoluta na
execução destas tarefas o que contribuiu para o surgimento de alguns imprevistos que
influenciaram na coleta de dados.
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Tabela 4.3 - Informações sobre a seleção dos agentes ambientais voluntários.

NÚMERO
GLEBA

FAIXA
ETÁRIA
VOLUNTÁRIO

ESCOLARIDADE
VOLUNTÁRIO

08

De 36 a 50 anos

EM Completo

09

Acima de 50 anos

EF Incompleto

16
25

Acima de 50 anos
Acima de 50 anos

EF Incompleto
EM Completo

38

Acima de 50 anos

EF Incompleto

39
45
68

Acima de 50 anos
De 36 a 50 anos
De 36 a 50 anos

EF Incompleto
Graduação
EM Completo

OCUPAÇÃO
Industriário
Agricultor
Aposentado
Eletricista
Aposentado
Agricultor
Aposentado
Aposentado
Professor
Mecânico

PERMANÊNCIA
NA
PROPRIEDADE

CONDIÇÃO DE
POSSE DA
PROPRIEDADE

TEMPO DE
AQUISIÇÃO
PROPRIEDADE

Diária

Contrato Compra e venda

Até 03 anos

ACOMPANHOU O
CORTE
EUCALIPTO EM
2006?
Não

Diária

Comodatário Cenibra

Mais de 10 anos

Sim

Fim de semana
Fim de semana

Contrato Compra e venda
Contrato Compra e venda

Mais de 10 anos
De 06 a 09 anos

Sim
Sim

Fim de semana

Comodatário Cenibra

Mais de 10 anos

Sim

Diária
Diária
Fim de semana

Comodatário Cenibra
Contrato Compra e venda
Contrato Compra e venda

Mais de 10 anos
De 06 a 09 anos
Até 03 anos

Sim
Sim
Não

EM= Ensino Médio
EF= Ensino Fundamental
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a

b

c

Figura 4.7 - Fotos ilustrativas do treinamento dos agentes ambientais voluntários (a) Treinamento
para a leitura do pluviômetro e do piezômetro e registro dos dados; (c) Treinamento para a leitura
das réguas linimétricas. (Acervo fotográfico do autor)
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
4.2 MONITORAMENTO CLIMATOLÓGICO

4.2.1

Monitoramento pluvimétrico voluntário

Na tabela 4.4 encontram-se os dados obtidos para a chuva através do
monitoramento voluntário. Como pode ser percebido houve um período considerável
em que não ocorreu o monitoramento, desse modo, não foi possível utilizar de modo
confiável os dados meteorológicos coletados pelo agente ambiental voluntário na
análise dos resultados, assim, os dados meteorológicos da pesquisa foram cedidos pela
estação da empresa CENIBRA. A planilha original utilizada pelo AAV encontra-se nos
apêndices F e G da pesquisa e foi transcrita abaixo.
Quantitativamente,

houve

uma

diferença

de

260,6mm

a

menor

do

monitoramento pluviométrico realizado pelo agente ambiental voluntário entre os meses
de outubro/2011 a maio/2012, já que o acumulado no povoado foi de 816,5mm
enquanto o registro pluviométrico na estação meteorológica da CENIBRA para o
mesmo período foi de 1.077,1mm. O mês de dezembro/2011 foi o que apresentou maior
precipitação, aproximadamente 327,5mm e o de menor precipitação registrada ocorreu
no mês de abril/2012 com apenas 14,0mm. Tecnicamente o valor anotado em um dia
deve fazer referência às 24 horas anteriores, no entanto, o monitor selecionado para
realizar o monitoramento informou que não fez o acompanhamento sistemático diário e
muitas vezes anotava o valor acumulado de diversos dias seguidos impedindo assim
uma análise sobre a quantidade de dias chuvosos conforme consta na planilha do
apêndice F.
A título de comparação, no mês de dezembro/2011 a precipitação registrada pelo
AAV foi bem próximo a da estação CENIBRA, 327,5mm da primeira contra 358,9mm
da segunda, uma diferença de apenas 31,4mm. No mês de março/2012 os valores
também estiveram bem similares, sendo 37,9mm na estação automática e 35,0mm no
povoado do Brejão. Em contrapartida, as maiores discrepâncias ocorreram no mês de
novembro/2011 quando o registro do AAV foi cerca de 162,7mm a menor e no mês de
outubro/2011 com 77,1mm.
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Tabela 4.4 - Frequência do monitoramento pluviométrico realizado no povoado do
Brejão pelo agente ambiental voluntário
2011

2012

DIA

OUT

NOV

DEZ

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

01

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

04

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

06

-

-

-

97,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07

-

-

32,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

60,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

14,0

-

-

-

-

-

-

16

-

27,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

-

-

-

-

-

-

-

77,5

-

-

-

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

5,0

-

80,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

7,5

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23

-

30,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

-

25,0

-

-

-

35,0

-

-

-

-

-

-

-

25

27,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

95,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31

42,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

102,5

102,5

327,5

157,5

-

35,0

14,0

77,5

-

-

-

-

-

CENIBRA

179,6

265,2

358,9

176,8

5,3

37,9

6,1

47,3

2,8

0,8

33,0

21,3

50,8

Ao cessar o período de maior índice pluviométrico para a região, o agente
ambiental voluntário não deu sequência ao monitoramento pluviométrico. No mesmo
período, a temperatura máxima e mínima diária também não chegou a ser monitorada
pelo AAV, justificando assim, mais uma vez, a preferência pela utilização dos dados
meteorológicos da CENIBRA.
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4.2.2

Monitoramento dados termopluviométricos CENIBRA

4.2.1.1 Pluviosidade e Temperatura

Os

dados

termopluviométricos

mensais

médios

para

o

período

do

monitoramento de 2010 a 2012, comparados com a normal climatológica para a região
de estudo (entre 1985 a 2012) estão representados na figura 4.8. Tais dados de
precipitação evidenciam a particularidade climática da região de estudo, que apresenta
sazonalidade bem definida entre a estação chuvosa (outubro a março) e a estação seca
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Figura 4.8 - Precipitações registradas pela estação meteorológica da CENIBRA no período de 1985
a 2012.

No período analisado, apenas nos meses de maio, outubro e novembro a
precipitação observada foi superior à precipitação média histórica. Enquanto nos meses
de janeiro, fevereiro, abril, julho e setembro houve uma redução da precipitação
observada se comparada à média histórica e, por fim, os meses de março, junho, agosto
e dezembro os valores observados estiveram muito próximos ao verificado na normal
climatológica. Em se tratando da temperatura média para o período de 1985 a 2012 a
normal climatológica para a área de estudo foi de 24,3oC. O padrão climático regional
associa-se, segundo a classificação climática de Nimer (1989), ao clima tropical quente
e semiúmido com 4 a 5 meses secos.
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A figura 4.9 representa os parâmetros meteorológicos de precipitação e
temperatura para a área de estudo. Os dados de 2009 foram inseridos como um
indicador de condição do aquífero local, uma vez que o período de monitoramento
iniciou em março/2010, coincidindo com o declínio da estação chuvosa do ano
hidrológico 2009/2010 e estendeu-se até o mês de outubro de 2012. No período da
pesquisa a temperatura média anual sempre esteve abaixo da média histórica para a
região sendo, 23oC no ano de 2010; 22,4oC no ano de 2011 e 22,7oC no ano de 2012.
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Figura 4.9 - Dados de precipitação e temperatura entre 2009 e 2012 para a área de estudo.
Fonte dos dados: Estação meteorológica da CENIBRA.

Para os anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 o padrão de precipitação nos dois
primeiros meses apresentou uma alteração no regime pluviométrico de acordo com a
normal climatológica para a região (figura 4.8). Segundo Cupolillo e Abreu (2009) tal
anomalia reflete um fenômeno característico de veranico climático que é caracterizado
pela interrupção ou drástica redução da precipitação em um período que, teoricamente, é
tido como chuvoso. De acordo com os autores, os fatores que contribuem para a
ocorrência de veranicos climatológicos estão associados a alguns mecanismos
atmosféricos que em Minas Gerais se relacionam com o Cavado de Nordeste e o Vórtice
Ciclônico de Altos Níveis que causam um bloqueio atmosférico impedindo que os
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mecanismos geradores de instabilidade penetrem na região. O veranico climatológico
configura-se, desse modo, como uma perturbação que atua em mesoescala. Assim
sendo, foi possível identificar a ocorrência de veranico climatológico na área de estudo
nos seguintes períodos: fevereiro e novembro/2009; janeiro e fevereiro/2010;
fevereiro/2011; fevereiro e dezembro/2012 (figuras 4.9 e 4.10).
Outro comportamento anômalo das condições meteorológicas da área de estudo
diz respeito a fatores eminentemente geográficos, tais como: configuração topográfica,
altitudes, latitude e continentalidade contribuindo para a ocorrência de eventos
esporádicos de incipiente precipitação denominados de veranico agronômico (Vianello
e Maia, 1986 apud Cupolillo, 1997). Ao contrário do climatológico a área de
abrangência do veranico agronômico é mais restrita influenciando apenas em
microescala. Ao comparar os dados da estação “Fábrica” com o da estação “Cocais”,
também pertencente à CENIBRA, foi possível identificar os seguintes episódios de
veranico agronômico na área de estudo: abril/2010; abril/2011 e abril/2012 (figuras 4.9
e 4.10), uma vez que não houve redução da precipitação nos períodos citados naquela
última estação meteorológica (figura 4.10).
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Figura 4.10 - Dados de precipitação e temperatura entre 2009 e 2012 da estação “Cocais” localizada
em Nova Era para fins de análise da ocorrência de veranico agronômico. Fonte dos dados: Estação
meteorológica da CENIBRA.
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4.2.1.2 Balanço hídrico climatológico

Ao analisar a figura 4.11, pode-se observar que o balanço hídrico no período de
1985 a 2012 para a área do estudo é marcado por uma sazonalidade bem peculiar. O
trimestre mais chuvoso é representado pelos meses de novembro, dezembro e janeiro.
Esse

trimestre

representa

uma

precipitação

de

aproximadamente

700mm,

correspondendo a cerca de 57% do total pluviométrico anual. No trimestre mais seco,
referente aos meses de julho, agosto e setembro as chuvas somaram apenas 59,1mm.

Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica no período
de 1985-2012
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Figura 4.11 - Balanço hídrico normal de Thorntwaite e Mather (1955) para a área de estudo no
período de 1985 a 2012. Fonte dos dados: Estação meteorológica da CENIBRA e Rolim et al (1998).

O balanço hídrico local apresenta então um comportamento climático de uma
região marcada por forte déficit hídrico, superior a 220mm, distribuído ao longo de 7
meses, com valores crescentes de abril a setembro. Nos meses compreendidos entre
maio e setembro, o déficit hídrico mensal fica entre 30 e 55mm. O mês de novembro
marca o início da reposição da capacidade de campo, enquanto o período de excedente
hídrico concentra-se entre novembro a janeiro. A evapotranspiração real (ETR) para o
período foi de 1.030,8mm enquanto a potencial (ETP) foi de 1.313,8mm, assim a
deficiência hídrica foi de 283mm e o excedente ficou em aproximadamente 196mm.
Abaixo serão apresentados os gráficos de balanço hídrico para o período de interesse da
pesquisa compreendido entre os anos de 2009 a 2012 e uma breve análise.
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A figura 4.12 representa o balanço hídrico para a região próxima ao povoado do
Brejão para o ano de 2009. O mês de janeiro daquele ano começa com um acumulado
de precipitação (286,7mm) superior a evapotranspiração potencial que foi de 119,9mm
excedendo um volume de 166,8mm o segundo maior naquele ano. Nos meses seguintes
até o final de agosto, verifica-se o inverso com a ETP sempre superior a precipitação
resultando em intensa estiagem, com a deficiência e retirada estendendo-se até o mês de
setembro.
É notório ressaltar a existência de um veranico climatológico no mês de
fevereiro daquele ano devido a substancial redução do índice pluviométrico registrado
de 107,9mm ocasionando assim uma ligeira deficiência hídrica conforme pode ser
verificado na figura 4.12. Outra situação de veranico climatológico em 2009 foi
registrada no mês de novembro (figura 4.9 - 2009), porém, com valores muito baixos de
deficiência hídrica, apenas 4,7mm.
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Figura 4.12 - Balanço hídrico normal de Thorntwaite e Mather (1955) para a área de estudo no ano
de 2009. Fonte dos dados: Estação meteorológica da CENIBRA e Rolim et al (1998).

O balanço hídrico positivo inicia a partir de setembro quando a precipitação
volta a ter valores superiores a da ETP, exceto no mês de novembro que a precipitação
de 96,3mm resultou em uma tímida deficiência hídrica de cerca de 4,7mm naquele mês,
mas retomando as condições de excedente no mês seguinte. Ao final, o balanço hídrico
do ano de 2009 pode ser assim representado: a evapotranspiração real foi de 1.051,2mm
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enquanto a potencial foi de 1.195,6mm e o balanço hídrico local apresentou um déficit
de apenas 144,4mm, o menor valor entre os anos observados enquanto o excedente
hídrico chegou a 405,3mm.
Apesar da excepcional precipitação acumulada no último trimestre chuvoso de
2009, os dois primeiros meses do ano de 2010 começaram com um índice pluviométrico
muito abaixo da média histórica para a região, apenas 48,6mm enquanto o esperado
seria de aproximadamente 140,0mm (figura 4.13), evidenciando assim mais uma vez, a
ocorrência de veranico climatológico e uma deficiência hídrica significativa de
156,4mm nos dois primeiros meses resultando em maiores retiradas de água do solo.
Logo após a ocorrência do veranico, há uma retomada da precipitação e um
ligeiro excedente hídrico no mês de março (17,8mm) justamente quando ocorre o início
do monitoramento nos poços piezométricos do povoado do Brejão. No mês de
abril/2010 registrou-se novamente ocorrência de mais um “incipiente” veranico, mas
dessa vez a ocorrência está associado ao veranico agronômico, pois as mudanças foram
registradas apenas na região de Santana do Paraíso (figuras 4.9 - 2010 e 4.10 - 2010).

Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica ao longo do
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Figura 4.13 - Balanço hídrico normal de Thorntwaite e Mather (1955) para a área de estudo no ano
de 2010. Fonte dos dados: Estação meteorológica da CENIBRA e Rolim et al (1998).
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Os expressivos índices pluviométricos acumulados entre os meses de março e
maio/2010 que atingiram 543,0mm ou 44,2% do total anual resultaram em um
excedente hídrico de 153,9mm no período e contribuiu ainda para o adiamento do início
do déficit hídrico para o mês de junho fato que historicamente já se pronuncia,
sobretudo, a partir do mês de abril. A reposição hídrica naquele ano aconteceu a partir
dos meses de novembro e dezembro com totais estimados em 318,4mm. A
evapotranspiração real foi de 882,1 mm enquanto a potencial foi de 1.175,57mm e o
balanço hídrico local apresentou um déficit de 293,47mm e um excedente hídrico de
472,3mm.
Com o excedente hídrico de apenas 7,7mm em janeiro o ano de 2011, começa
com a ocorrência de um veranico climatológico no mês de fevereiro (figura 4.14). No
mês de abril também é registrado a ocorrência de outro veranico agronômico (figura 4.9
- 2011 e figura 4.10 - 2011) resultando em déficit hídrico mensal de 41,6mm. Por sua
vez, o déficit hídrico naquele ano esteve mais acentuado nos meses de agosto e
setembro com os maiores valores de deficiência absoluta, respectivamente, 67,6mm e
71,1mm. A situação do balanço hídrico começa a se inverter a partir dos meses de
novembro e dezembro quando a precipitação excede a evapotranspiração potencial,
alcançando totais mensais de chuvas entre 265,2 a 358,9mm e 89,0 a 106,2mm,
respectivamente. Desse modo, a ETR foi de 816,5mm enquanto a ETP foi de
1.098,3mm a deficiência hídrica para o ano de 2011 foi de 281,7mm a terceira menor
registrada no período analisado e o excedente hídrico atingiu 427,9mm.
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Figura 4.14 - Balanço hídrico normal de Thorntwaite e Mather (1955) para a área de estudo no ano
de 2011. Fonte dos dados: Estação meteorológica da CENIBRA e Rolim et al (1998).

132

Quantitativamente, o ano de 2012 foi o de menor índice pluviométrico dentre os
analisados com apenas 782,1mm permanecendo, portanto, muito abaixo da precipitação
anual média histórica para a região que é de 1.226,8mm (figura 4.15).

Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hídrica ao longo
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Figura 4.15 - Balanço hídrico normal de Thorntwaite e Mather (1955) para a área de estudo no ano
de 2012. Fonte dos dados: Estação meteorológica da CENIBRA e Rolim et al (1998).

Nos demais anos a precipitação média anual foi de 1.244,4mm em 2011;
1.354,4mm em 2010 e 1.456,5mm em 2009, permanecendo sempre acima da média. Em
função disso entre os anos analisados 2012 foi o que apresentou a maior deficiência
hídrica total com 502,0mm. Tanto que a retirada de água já começa de modo muito
significativo no mês de fevereiro daquele ano com 47,9mm, devido a existência de um
veranico climatológico associado ao baixo índice pluviométrico (figura 4.9 - 2012)
registrado naquele mês (apenas 5,3mm).
A deficiência hídrica atinge o maior valor absoluto em abril com 80,8mm
quando novamente é registrado mais um veranico agronômico (figuras 4.9 - 2012 e 4.10
- 2012) e permanecendo assim até o mês de outubro com valores quase sempre
elevados, de modo que a evapotranspiração potencial supera a precipitação anual
(1.128,1mm da primeira contra 782,1mm da segunda). A reposição da capacidade de
campo começa a ocorrer no mês de novembro acumulando um excedente de 144,6mm
em função do substancial volume de chuva registrado na região naquele mês
(336,8mm). Ao longo do ano o excedente hídrico acumulado foi de apenas 156,0mm
valor muito abaixo do esperado para a região que nos anos anteriores sempre esteve
133

acima dos 400,0mm. No entanto, no mês de dezembro a reposição hídrica não
permanece devido à abrupta redução do volume precipitado que foi de apenas 63,2mm
em função do registro de mais um veranico climatológico. Desse modo, a
evapotranspiração real foi de 626,1mm enquanto a potencial foi de 1.128,1mm e o
balanço hídrico local apresentou o maior déficit já registrado no período da pesquisa
(502,0mm) que justifica a situação de rebaixamento freático observada nos piezômetros
instalados na microbacia do córrego Entre Folhas.

4.3 MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO

4.3.1

Monitoramento dos piezômetros

A microbacia do córrego Entre Folhas contou com duas baterias de piezômetros,
totalizando 14 instrumentos, sendo uma instalada perpendicularmente ao sentido do
córrego nas duas margens e a outra em um prolongamento com o eixo do córrego em
direção a sua cabeceira (figura 4.16). Além disso, duas réguas linimétricas foram
instaladas em tanques de pisciculturas.

Figura 4.16 - Mapa de localização dos piezômetros e das réguas linimétricas na planície de
inundação do Córrego Entre Folhas.
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A seguir, uma breve descrição sobre cada piezômetro e do comportamento do
lençol freático durante o período monitorado para os 14 piezômetros que inicialmente
foram instalados na microbacia do córrego Entre Folhas.

4.3.1.1 Piezômetro 01

O PM01 foi o primeiro aparelho com a finalidade de monitorar o nível freático
instalado na área de estudo em março/2010. Àquela época o equipamento foi instalado
no eixo central da planície do córrego Entre Folhas em uma propriedade particular com
a anuência do titular da gleba n.50, a uma profundidade máxima de 2,15m e altitude de
213m. Após um curto período de monitoramento entre os meses de março a agosto de
2010, houve a comercialização da gleba pelo antigo proprietário e, coincidentemente ou
não, o equipamento foi retirado (figura 4.17). Como o piezômetro estava
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Figura 4.17 - Precipitação e o N.A do piezômetro 01 localizado na planície de inundação do córrego
Entre Folhas.

O piezômetro 01 monitorou apenas uma parte do período do pré-corte raso da
floresta de eucalipto no ano de 2010 e nessa ocasião o comportamento do lençol freático
no local está condizente com a redução do volume de chuvas em função da mudança
das condições climáticas para a região. A profundidade média no nível da água no
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período analisado foi de 0,18m e em momento algum houve o afloramento da água em
superfície ou o rebaixamento total do nível freático no local.

4.3.1.2 Piezômetro 02

O PM02 (figura 4.18) foi instalado no eixo central da planície na gleba n.45 com
profundidade máxima de 2,45m e cota altimétrica de 222m. Este piezômetro foi
monitorado tanto pelo autor da pesquisa quanto pelo agente ambiental voluntário. No
entanto, houve algumas dificuldades na utilização dos dados que foram coletados pelo
proprietário responsável devido a falta de uma regularidade no monitoramento, desse
modo, apenas os dados coletados pelo autor da pesquisa foram efetivamente utilizados
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Figura 4.18 - Precipitação e o N.A do piezômetro 02 localizado na planície de inundação do córrego
Entre Folhas.

O PM02 monitorou todas as etapas de manejo da floresta plantada e apresentou
rebaixamento do lençol freático na grande maioria do período observado e esteve com
água aflorando em superfície em apenas duas ocasiões, dezembro de 2011 e fevereiro de
2012, ambas no período do corte raso da floresta plantada (figura 4.19). Em momento
algum o piezômetro chegou a ficar totalmente seco. A profundidade média do nível da
água neste piezômetro durante o período de pré-corte foi de 0,67m e de 0,95m no
período do corte e pós-corte.
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Figura 4.19 - Nível do piezômetro n.02 no mês de dezembro de 2011. (Acervo fotográfico do autor)

4.3.1.3 Piezômetro 03

Localizado a montante do povoado do Brejão em um anfiteatro coberto por
vegetação em estágio avançado de sucessão ecológica, a profundidade do PM03 era de
1,75m e sua cota altimétrica situava à 242m, sendo o piezômetro de maior altitude entre
os 14 instalados para a pesquisa. Durante todo o período de monitoramento o PM03 foi
um dos poucos instrumentos em que não chegou a ficar totalmente seco no decorrer do
período analisado, bem como, praticamente não houve o afloramento de água no local
ao longo dos 02 anos e 07 meses de monitoramento. O nível médio do lençol freático no
PM03 foi de 0,26m no período do pré-corte raso e de 0,37 no período do corte e do pós-
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corte (figura 4.20).
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Figura 4.20 - Precipitação e o N.A do piezômetro 03 localizado a montante do povoado do Brejão.
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4.3.1.4 Piezômetro 04

O PM04 estava localizado próximo ao canal fluvial do córrego Entre Folhas a
uma altitude de 216 metros e sua profundidade era de 1,90m. O nível médio do lençol
freático no PM04 foi de apenas 0,01m no período do pré-corte raso, ou seja, durante
toda a primeira fase de coleta de dados o nível do freático esteve, constantemente,
aflorando em superfície (figura 4.21). Na fase pré-corte foram realizadas 10 coletas de
dados no referido equipamento e apenas no mês de agosto/2010 não houve afloramento
do lençol freático, naquela ocasião o nível estático do referido piezômetro era de apenas
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Figura 4.21 - Precipitação e o N.A do piezômetro 04 localizado a jusante do povoado do Brejão.

Além da baixa cota altimétrica e da localização no fundo do vale, outro fator que
pode ter influenciado o monitoramento no referido piezômetro pode estar associado ao
estrangulamento do córrego devido a construção de uma ponte pela empresa CENIBRA
a jusante do povoado, sobre o córrego Entre Folhas visando o escoamento da colheita
florestal (figura 4.22a). A ponte localizava-se a cerca de 400m do ponto de
monitoramento n.04 e era comum, sobretudo no período de estiagem, não haver fluxo
superficial no canal fluvial naquela localidade (figura 4.22b).
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a

b

Figura 4.22 - (a) Ponte construída para escoamento da produção florestal a jusante do povoado do
Brejão; (b) canal fluvial do córrego Entre Folhas sob a ponte totalmente seco em em agosto/2012.
Devido as condições do local, a frequente oscilação do nível da água e as dificuldades vivenciadas no
monitoramento não foi possível instalar um verterdouro no local para quantificar a vazão do
córrego Entre Folhas. (Acervo fotográfico do autor)

4.3.1.5 Piezômetro 04A

O local onde o equipamento PM04 havia foi instalado originalmente apresentava
um esforço muito grande de deslocamento e o acesso se tornava muito difícil
principalmente no período de chuvas, assim, visando implantar o monitoramento
ambiental voluntário, o piezômetro foi realocado para um terreno mais próximo da
propriedade da gleba 08 em outubro/2011, mantendo o mesmo padrão de profundidade.
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Figura 4.23 Precipitação e o N.A do piezômetro 04A localizado na planície de inundação do córrego
Entre Folhas.
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A partir daí o equipamento foi renomeado de “piezômetro 04A” e com isso,
verificou-se uma abrupta alteração no comportamento que está condizente com a
mudança de local (figura 4.23) e não necessariamente com a variação do lençol freático
apenas, tanto que após a mudança houve apenas um episódio de afloramento do lençol
freático no local, ocorrido no mês de dezembro/2011. A profundidade média do PM04A
no período do corte e do pós-corte raso foi de 0,62m.

4.3.1.6 Piezômetro 05

Localizado em uma área de parceria agrícola no início da seção de um anfiteatro,
porção intermediária da área de estudo, o PM05 foi perfurado até a profundidade de
1,35m e sua altitude era de 225m. O PM05 rebaixou em 13 ocasiões e chegou a ficar
totalmente seco por 6 vezes, ou seja, nestas ocasiões o nível freático da localidade
estava abaixo de 1,35m de profundidade. Desse modo, em momento algum do
monitoramento foi verificado o afloramento do lençol freático em superfície. A média
geral para a primeira fase do manejo no PM05 foi de 0,46m enquanto no período do

set/12

jul/12

mai/12

mar/12

jan/12

nov/11

set/11

jul/11

mai/11

mar/11

jan/11

nov/10

set/10

jul/10

mai/10

mar/10

jan/10

corte e do pós-corte o nível do lençol freático foi de 0,90m (figura 4.24).
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Figura 4.24 - Precipitação e o N.A do piezômetro 05 localizado em um anfiteatro da porção
intermediária do povoado do Brejão.
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4.3.1.7 Piezômetro 06

O PM06 foi instalado no fundo do vale de um anfiteatro em uma APP, em
estágio de regeneração, na porção intermediária da área de estudo. O equipamento foi
perfurado até a profundidade de 1,20m e sua altitude era de 227m. Ao longo de todo o
período de monitoramento, o referido piezômetro esteve com o nível de água do lençol
freático rebaixado em 07 ocasiões e não houve em nenhum momento o afloramento em
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superfície (figura 4.25).
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Figura 4.25 - Precipitação e o N.A. do piezômetro 06 localizado em um anfiteatro da porção
intermediária do povoado do Brejão.

Uma característica peculiar deste piezômetro foi a constância com que o mesmo
ficou totalmente seco (por 12 ocasiões), mas de modo mais acentuado durante a fase de
pós-corte da floresta de eucalipto. A profundidade média do lençol freático no PM06 foi
de 0,96m no período do pré-corte raso e de 1,09 no período do corte e do pós-corte.

4.3.1.8 Piezômetro 07

Outro piezômetro que também havia sido instalado em uma propriedade
particular foi o PM07. Localizado em um anfiteatro o instrumento estava instalado a
222m de altitude e a sua profundidade máxima era de 2,45m. Não foi possível utilizar
totalmente os seus dados, pois foi retirado por vândalos em junho de 2011. Por estar
localizado em uma propriedade particular, houve certa dificuldade em realizar o
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monitoramento em função da ausência do donatário nos momentos de coleta de dados,
principalmente a partir do mês de setembro/2010. Considerando as dificuldades
encontradas, após a retirada do equipamento não houve a sua reinstalação. De todos os
equipamentos avaliados na época do período do pré-corte o PM07, foi o que apresentou
o nível mais baixo de água subterrânea chegando a 1,69m no ápice da estiagem daquele
ano no mês de agosto. O nível médio do lençol freático no PM07 foi de 1,36m no
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período do pré-corte raso (figura 4.26).
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Figura 4.26 - Precipitação e o N.A do piezômetro 07 localizado em um anfiteatro da porção
intermediária do povoado do Brejão.

4.3.1.9 Piezômetro 08

O PM08 foi instalado em uma propriedade particular do povoado do Brejão a
uma altitude de 217m e profundidade de 1,00m nas proximidades da planície de
inundação do córrego Entre Folhas. Durante o período do monitoramento houve o
rebaixamento do nível da água em 14 momentos sendo que a fase do pré-corte a
redução ocorreu em 07 vezes e em 05 ocorrências o piezômetro chegou a ficar
totalmente seco (figura 4.27).
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Figura 4.27 - Precipitação e o N.A do piezômetro 08 localizado próximo à planície de inundação do
córrego Entre Folhas.

A média geral do nível do lençol freático para a primeira fase do manejo no
PM08 foi de 0,58m enquanto no período do corte e do pós-corte a média foi de 0,65m
de profundidade.

4.3.1.10

Piezômetro 09

O PM09 foi instalado no mesmo anfiteatro do piezômetro n.08 a uma altitude de
223m e a 1,90m de profundidade em um ponto limítrofe de uma APP com uma área de
parceria agrícola. Durante os 02 anos e 07 meses de monitoramento o referido
piezômetro esteve totalmente seco em 09 ocasiões sendo: 03 no período do pré-corte
raso; 01 no período de corte e 05 no período do pós-corte. O PM09 por sua vez esteve
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com o nível freático rebaixado em 10 ocasiões. (figura 4.28).
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Figura 4.28 - Precipitação e o N.A do piezômetro 09 localizado em um anfiteatro a jusante do
povoado do Brejão.
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O nível médio do lençol freático no piezômetro n.09 foi de 1,37m no período do
pré-corte raso e de 1,57m no período do corte e do pós-corte. A maior profundidade
média do N.A. aconteceu no PM09 tanto no período do pré-corte quanto no pós-corte
raso.

4.3.1.11

Piezômetro 10

O PM10 estava instalado em uma área de preservação permanente, local de
difícil acesso a montante do povoado do Brejão, em cota altimétrica de 215m e
profundidade máxima de 1,00m. Mesmo com a dificuldade de acesso ao local de
vegetação densa e bem preservada houve a retirada do piezômetro no mês de
outubro/2011. Naquela ocasião o autor da pesquisa já se encontrava residindo em outra
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localidade e não foi possível providenciar a reinstalação do equipamento (figura 4.29).
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Figura 4.29 - Piezômetro 10 localizado em um anfiteatro a montante do povoado do Brejão e a
precipitação.

Ao longo do período que foi monitorado durante o pré-corte o nível do lençol
freático esteve rebaixado em 8 ocasiões e totalmente seco em 2 oportunidades. Na fase
de manejo do corte raso foi realizada apenas a leitura do mês de outubro/2011 e o
piezômetro encontrava-se totalmente seco. Em nenhum momento no PM10 houve o
afloramento do nível da água em superfície. A média geral do nível do lençol freático
para a primeira fase do manejo no PM10 foi de 0,71m.
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4.3.1.12

Piezômetro 11

O PM11 apresentava uma profundidade máxima de 1,00m e estava posicionado
na porção mais setentrional em relação ao povoado em cota altimétrica de 233m de
altitude. O equipamento também foi depredado no mês de fevereiro de 2012, mas não
houve comprometimento na coleta de dados, uma vez que o mesmo foi reinstalado no
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Figura 4.30 - Precipitação e o N.A do piezômetro 11 localizado a jusante do povoado do Brejão.

Ao analisar o piezômetro durante as 03 fases do manejo da floresta plantada, o
equipamento PM11 foi o que esteve totalmente seco com maior frequência totalizando
15 ocasiões. Dessas, 06 foram durante o período do pré-corte da floresta de eucalipto,
03 durante o período de corte e 05 durante o pós-corte, sendo que na última fase em
todas as coletas de dados o equipamento estivera seco. O nível médio do lençol freático
no PM11 foi de 0,84m no período do pré-corte raso e de 0,89m no período do corte e do
pós-corte apresentando assim a menor variação entre as fases de manejo de todos os
piezômetros monitorados.

4.3.1.13

Piezômetro 12

O PM12 foi instalado em um anfiteatro coberto por vegetação em estágio de
regeneração a montante do povoado do Brejão em cota altimétrica de 227m e
profundidade de 1,10m (figura 4.31).
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Figura 4.31 - Precipitação e o N.A do piezômetro 12 localizado em um anfiteatro a montante do
povoado do Brejão.

No mês de janeiro/2012 o equipamento foi retirado e, como era um local de fácil
acesso, pois se localizava bem próximo a estrada que circunda o povoado, no mesmo
mês foi providenciada a reinstalação do equipamento obedecendo a metodologia
utilizada anteriormente. No entanto, no mês seguinte, ao monitorar o nível do lençol
freático foi identificado novamente a sua depredação e o equipamento não foi
reinstalado.
Neste equipamento foram realizadas 12 coletas de dados e foram 06 ocasiões em
que o equipamento estava totalmente seco e em outras 06 o nível do lençol freático
estava rebaixado em relação à superfície. Na fase de pré-corte raso da floresta plantada
o nível médio do lençol freático foi de 0,75m de profundidade. Como houve apenas 02
leituras no período do corte da floresta e que coincidiu com o período de maior
precipitação na região o lençol freático naquela localidade ficou em média mais elevado
(0,61m) do que no período do pré-corte.

4.3.1.14

Piezômetro 13

O PM13 localizava-se em uma propriedade particular (área de parceria agrícola
– gleba n.25) no eixo central da planície do córrego Entre Folhas com profundidade de
1,20m (figura 4.32).
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Figura 4.32 - Precipitação e o N.A do piezômetro 13 localizado na planície central do córrego Entre
Folhas.

Em 08 ocasiões houve o rebaixamento do nível freático; em 02 oportunidades o
piezômetro estava seco, nos meses de setembro/2010 e fevereiro/2011 e aflorou apenas
no mês de dezembro/2011. O nível médio do lençol freático no período pré-corte foi de
0,42m enquanto no período do corte e do pós-corte a média foi de 0,58m.
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Figura 4.33 - Precipitação e o N.A do piezômetro 14 localizado na planície central do córrego Entre
Folhas.
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Por fim, o PM14 também estava instalado em uma área de parceria agrícola
(gleba n.68) com profundidade máxima de 1,90m e cota altimétrica de 208m de altitude,
na porção topograficamente mais baixa da área úmida. Ao longo do período de
monitoramento o piezômetro esteve com o nível de água rebaixando em 13 momentos.
Em outras 06 ocasiões o piezômetro esteve totalmente seco e em nenhum momento o
lençol freático chegou a aflorar em superfície (figura 4.33). No período do pré-corte
raso da floresta plantada o nível piezométrico médio foi de 1,28m enquanto no período
conjugado do corte com o pós-corte a média foi de 1,43m de profundidade.

4.3.2

Monitoramento voluntário das réguas linimétricas

Dando continuidade a proposta de monitoramento ambiental voluntário, foram
instaladas no mês de outubro/2011, duas réguas linimétricas em tanques de piscicultura
das glebas n.38 e n.09 com a finalidade de acompanhar a variação da lâmina d’água. Os
tanques estavam instalados na planície de inundação do córrego Entre Folhas. Após
treinamento realizado no mesmo mês com os agentes voluntários houve o início do
monitoramento semanal das condições dos tanques de piscicultura nas respectivas
propriedades. O monitoramento era realizado semanalmente e a consolidação das
médias mensais estão representadas nas figuras 4.34 e 4.35 e as fichas de coleta de
dados originais do monitoramento voluntário encontram-se nos apêndices H e I da
pesquisa.
Na gleba n.38 o monitoramento ocorreu continuamente entre os meses de
outubro/2011 início do corte raso até agosto/2012 período do pós-corte. Já na gleba n.09
o início também aconteceu no mês de outubro/2011 e estendeu-se até o mês de
outubro/2012, no entanto, devido a problemas de saúde do monitor voluntário não foi
possível realizar as leituras semanais nos meses de julho e setembro/2012.
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Figura 4.34 - Variação da precipitação e do lençol freático no tanque de piscicultura da gleba 38.
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Figura 4.35 - Variação da precipitação e do lençol freático no tanque de piscicultura da gleba 09.

Os dois ambientes monitorados apresentam comportamento semelhantes ao
longo do período analisado. O início do monitoramento coincide com o corte raso do
eucalipto e também com o período de chuvas na região chegando a volumes mensais
expressivos como nos mês de dezembro/2011 (358,9mm) e janeiro/2012 (176,8mm),
assim há elevação perceptível do nível freático nos dois tanques analisados. Nos meses
seguintes foi verificada uma drástica redução no índice pluviométrico, entre os meses de
fevereiro a abril a precipitação acumulada no período foi de apenas 49,3mm, estando
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muito abaixo da média histórica que é de 320,9mm. Em função disso há uma redução
do nível da água, mas não foi de modo tão acentuado como se comparado a alguns
piezômetros (n. 09 e n.11, por exemplo) durante o mesmo período observado.
Ao avaliar o período de chuvas para a região do médio rio Doce entre os meses
de outubro a março (acumulado no período de 1041,7mm) que coincidiu também com o
período de corte raso da floresta de eucalipto, o nível médio do tanque da propriedade
n.38 ficou em 1,15m de altura. Já na propriedade n.09 a altura média da água estava em,
aproximadamente, 0,76m.
Já o período do pós-corte de abril a outubro coincidiu com a estiagem para a
região (acumulado de apenas 162,1mm no período) onde inicia o rebaixamento do nível
do freático nos poços monitorados. Apenas no mês de maio/2012 observou-se um
ligeiro aumento do nível dos respectivos tanques, muito provavelmente em decorrência
da precipitação acumulada para o mês de 47,3mm e desde então até o término do
monitoramento, há o rebaixamento contínuo do nível da água que coincide com o
estágio inicial de crescimento da nova floresta de eucalipto.
Na gleba n.38 o nível médio do lençol freático na fase do pós-corte ficou com
0,62m enquanto o tanque da gleba n.09 permaneceu com o nível d’água um pouco mais
elevado com 0,97m. O rebaixamento verificado pelo monitoramento ambiental
voluntário nos tanques de piscicultura também foi identificado na análise dos
piezômetros conforme será analisado a seguir.

4.3.3

Estatística descritiva dos dados obtidos com os piezômetros

Os resultados da estatística descritiva básica de acordo com a fase do manejo da
floresta plantada (média, desvio padrão e intervalo de confiança) estão representados na
tabela 4.5. Dando sequência ao tratado, os dados de 10 piezômetros que não sofreram
depredações ao longo da pesquisa foram agrupados de acordo com a fase de manejo da
floresta plantada, o pré-corte que compreende o mês de março/2010 a setembro/2011; o
corte que compreende o mês de outubro/2011 a março/2012 e o pós-corte que
compreende abril a outubro/2012.
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Tabela 4.5 - Estatística descritiva referente a profundidade do N.A. (m) de 10
piezômetros instalados no povoado do Brejão sob três sistemas de manejo de
eucalipto
Piezômetros
2
3
4
5
6
8
9
11
13
14

x
0,53
0,16
0,00
0,43
0,93
0,53
1,31
0,82
0,35
1,24

Pré-corte
s
I.C.
0,24
0,12
0,01
0,29
0,21
0,28
0,36
0,30
0,40
0,32

0,13
0,07
0,01
0,16
0,11
0,15
0,20
0,16
0,22
0,18

x
0,56
0,23
0,50
0,46
1,01
0,46
1,18
0,80
0,50
1,11

Corte
s
I.C.
0,57
0,23
0,37
0,50
0,43
0,29
0,67
0,45
0,46
0,57

0,50
0,20
0,32
0,44
0,38
0,25
0,58
0,39
0,40
0,50

Pós-corte
x
S
I.C.
1,32
0,46
0,71
1,19
1,20
0,86
1,90
1,00
0,67
1,68

0,42
0,22
0,10
0,35
0,00
0,33
0,00
0,00
0,33
0,31

0,37
0,19
0,09
0,31
0,29
0,29
0,27

x: média; s: desvio padrão; I.C.: intervalo de confiança.

De acordo com os dados apresentados na tabela 4.5 para o período pré-corte o
piezômetro que ficou com níveis de água subterrânea mais próxima da superfície foi o
de número 04. A justificativa se deve a localização do equipamento que inicialmente
estivera instalado no eixo central da planície de inundação do córrego Entre Folhas. Por
sua vez, o equipamento que apresentou o nível mais baixo do lençol freático foi o
piezômetro n.09 que atingiu o nível médio de 1,31m de profundidade.
Ao verificar a fase do corte raso da floresta plantada o nível piezômetro n.03
com 0,23m foi o equipamento com o nível de água mais superficial ao ponto que o
piezômetro n.09 atingiu 1,18m de profundidade. A última fase do manejo, no pós-corte
raso do eucalipto, verifica-se um rebaixamento pronunciado em todos os piezômetros
monitorados, sendo o que apresentou o nível mais baixo novamente foi o equipamento
de n.09 com valor de 1,90m enquanto o piezômetro n.03com 0,46m estava com o lençol
freático mais próximo da superfície.
Utilizando as médias de todas as leituras realizadas em cada piezômetro e
aplicando o teste estatístico de Tocher foi possível agrupar os equipamentos que
apresentaram maior similaridade no nível da água subterrânea em cada fase do manejo
da floresta. O resultado do agrupamento de médias pelo método de Tocher está
representado na tabela 4.6.
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Tabela 4.6 - Análise de agrupamento de médias da altura de 10 piezômetros
instalados na área de estudo sob três sistemas de manejo de eucalipto.
Piezômetros
2
3
4
5
6
8
9
11
13
14

Pré-corte
0,53 cB
0,16 dC
0,00 dC
0,43 cB
0,93 bB
0,53 cB
1,31 aB
0,82 bB
0,35 cB
1,24 aB

Corte
0,56 cB
0,23 dB
0,50 cB
0,46 cB
1,01 aB
0,46 cB
1,18 aB
0,80 bB
0,50 cB
1,11 aB

Pós-corte
1,32 bA
0,46 eA
0,71 dA
1,19 bA
1,20 bA
0,86 dA
1,90 aA
1,00 cA
0,67 dA
1,68 aA

Médias com mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, pertencem ao mesmo agrupamento
pelo teste de Tocher (P>0,05).

Ao longo do período que antecedeu o corte, intitulado de pré-corte, foi possível
agrupar quatro equipamentos, sendo: PM02, PM08, PM05 e PM13, respectivamente
com os seguintes níveis médios de água subterrânea 0,53m; 0,53m; 0,43m e 0,35m. Por
sua vez, de acordo com o teste de médias de Tocher, os equipamentos que apresentaram
maior dissimilaridade foram os PM03 com 0,16 e PM04 com 0,00m.
Durante a fase do corte raso da floresta plantada cinco equipamentos
apresentaram maior característica de similaridade, PM04 com 0,50m; PM13 também
com 0,50; PM05 com 0,46m; PM08 igualmente com 0,46m e PM02 com 0,56m de
profundidade média. Nesta fase o equipamento que apresentou maior diferença em
relação ao agrupamento realizado foi o PM03 com NA de 0,23m.
Finalmente, ao longo do período do pós-corte raso da floresta de eucalipto foi
identificado maior similaridade em dois grupos de piezômetros totalizando 06
equipamentos: no primeiro grupo caracterizado por equipamentos que estiveram
apresentaram maior profundidade média é possível congregar PM05 com 1,19m; PM06
com 1,20m; PM02 com 1,32m. Já o segundo grupo foi formado pelos equipamentos
PM04 com 0,71m; PM13 com 0,67m e PM08 com 0,86m configurando-se como
piezômetros que tiveram nível de água relativamente mais próximos da superfície. No
tocante aos equipamentos que demonstraram maiores discrepâncias foram identificados
os PM03 e PM09 respectivamente com 0,46m e 1,90m.
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS DA FASE PRÉ-CORTE RASO

Depois de realizado o agrupamento, na fase do pré-corte dos 10 piezômetros
analisados, o PM02, PM08, PM05 e PM13 foram os que apresentaram maior
similaridade. Tais piezômetros estavam localizados na porção intermediária do povoado
do Brejão e próximo a planície de inundação do córrego Entre Folhas conforme consta
na tabela 4.7. Na fase pré-corte o monitoramento do nível do lençol freático
compreendeu um período de chuvas (entre os anos 2010/2011) e dois períodos de
estiagem (quadrimestre maio-junho-julho-agosto dos anos de 2010 e 2011).

Tabela 4.7 - Características e localização dos piezômetros agrupados de acordo
com o método de Tocher para o período do pré-corte.
PIEZÔ
METROS

PROFUNDI
DADE
(m)

ALTITUDE
(m)

USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO

NÍVEL MÉDIO
(m)

PM02
PM05
PM08
PM13

2,45
1,35
1,00
1,20

222,67
225,55
217,62
211,86

Área Agrícola
Área Agrícola
Área Agrícola
Área Agrícola

0,53
0,53
0,43
0,35

No período de março a setembro de 2010 as leituras realizadas no grupo de
piezômetros no pré-corte foi possível notar que todos os instrumentos apresentaram um
comportamento semelhante de rebaixamento do nível freático. Essa situação era
esperada, pois os equipamentos refletiram o padrão de precipitação regional em função
da diminuição das chuvas no período entre março e setembro/2010, sendo que dentre os
piezômetros analisados apenas o de n.02 não secou totalmente em setembro/2010.
Houve considerável recessão do lençol freático também durante o período de
chuvas (2010/2011) em todos os piezômetros deste grupo, sendo o rebaixamento maior
nos PM08 e PM13 que secaram totalmente. A avaliação para tal situação está associada
à redução significativa do nível de precipitação que ocorreu naquele ano devido a um
“veranico climático” (Cupolillo, 2008). O acumulado nos meses de janeiro e fevereiro
daquele ano chegou a apenas 190,5mm total muito abaixo da média histórica para o
período que é de 319,1mm. Apesar disso, o PM02 não secou em momento algum, muito
provavelmente, em função da sua profundidade maior em relação aos demais e por sua
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posição geográfica, já que estava instalado bem próximo ao leito principal do córrego
Entre Folhas.
Em contrapartida, os piezômetros que apresentaram maior dissimilaridade nesta
fase do monitoramento foram o PM03 com o freático a uma profundidade média 0,16m
e PM04 com 0,00m, ou seja, representa aqueles que estiveram com o nível do lençol
freático mais próximo da superfície.

4.5 ANÁLISE DOS DADOS DA FASE CORTE RASO

Na fase do corte, dos 10 piezômetros analisados o PM04A, PM13, PM05, PM08
e PM02 foram os que apresentaram maior similaridade (Tabela 4.8). A fase de corte
raso do eucalipto coincidiu justamente com o período de chuvas entre o mês de
outubro/2011 a março/2012 totalizando um acumulado de precipitação de 1.023,7mm
no período. Esse total é bem próximo da média histórica para o mesmo período na
região que é de 1.062,5mm.

Tabela 4.8 - Características e localização dos piezômetros agrupados de acordo
com o método de Tocher para o período do corte.
PIEZÔ
METROS

PROFUNDI
DADE
(m)

ALTITUDE
(m)

USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO

NÍVEL MÉDIO
(m)

PM02
PM04A
PM05
PM08
PM13

2,45
1,90
1,35
1,00
1,20

222,67
216,90
225,55
217,62
211,86

Área Agrícola
Área Agrícola
Área Agrícola
Área Agrícola
Área Agrícola

0,50
0,56
0,46
0,46
0,50

Durante esta fase, o PM05 esteve totalmente seco no mês de outubro/2011,
época em que o baixo índice pluviométrico da estação seca (122,7mm) ainda refletia no
nível do lençol freático na localidade. Na próxima coleta de dados realizada no mês de
dezembro o lençol freático já estava bem próximo da superfície (apenas 0,16m de
profundidade) e nos meses seguintes foi ocorrendo gradualmente um rebaixamento do
freático que tornou mais evidente a partir do mês de abril daquele ano. A média geral do
PM05 no período de corte do eucalipto foi de 0,46m.
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Já o PM02 no início do corte raso estava com seu nível 1,53m abaixo da
superfície, sendo a segunda pior marca deste piezômetro. Em contrapartida no mês de
dezembro/2011 a água aflorava em superfície em função das constantes chuvas que
incidiam sobre a região (352,8mm no mês) e o consequente transbordamento do córrego
Entre Folhas em sua planície de inundação. No mês de fevereiro/2012 ainda em
consequência do elevado índice pluviométrico registrado naquele período o lençol
freático no PM02 ainda atingia seu maior pico. Já no mês seguinte foi observado um
discreto rebaixamento do nível freático para apenas 0,37m. A média final deste
piezômetro para o período observado foi de 0,56m.
O término do corte raso da floresta de eucalipto na localidade coincidiu com o
final do período de chuvas e assim nos meses de fevereiro e março/2012 houve o início
do rebaixamento do nível freático no PM04A. O nível médio no PM04A durante o
período do corte do eucalipto foi de 0,50m.
O PM08 durante o período de corte da floresta de eucalipto apresentou grande
variação do lençol freático entre outubro e dezembro/2011 chegando a 0,80m durante
esse período, mas não houve afloramento do lençol freático em superfície. Já no mês de
fevereiro e março/2012 o nível do freático na localidade esteve constante na casa dos
0,50m de profundidade. A média deste piezômetro durante o período de corte foi de
0,46.
Já o PM13 em outubro/2011, no início do corte raso do eucalipto, estava
totalmente seco (nível da água inferior a 1,20m de profundidade). A próxima leitura
aconteceu no mês de dezembro/2012 e naquela oportunidade o nível da água aflorava
em superfície. Devido a estiagem em janeiro/2012, houve um rebaixamento no mês de
fevereiro para 0,50m e no mês subsequente foi observado uma pequena recarga
atingindo a cota de 0,20m. O nível médio final da água subterrânea foi de 0,50m.
Ao analisar de modo integrado os equipamentos PM04A, PM13, PM05, PM08 e
PM02 durante o período de corte raso da floresta de eucalipto, nota-se que outubro/2011
foi o mês em que o lençol freático estivera mais rebaixado em função do reduzido
índice pluviométrico da estação seca em 2011 (apenas 122,7mm). Assim analisando a
relação entre a precipitação e o comportamento do nível freático, percebe-se que para os
05 postos de monitoramento houve resposta muito rápida para as chuvas mais intensas
no período analisado. Com o corte o processo de evapotranspiração é fortemente
reduzido, modificando o regime hídrico da microbacia. Neste caso, o nível do lençol
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freático pode subir e o escoamento superficial aumentar, alterando o deflúvio dos rios e
prejudicando a qualidade da água (Poggiani, 1996).
Nesta fase o equipamento que apresentou maior diferença em relação ao
agrupamento realizado, mais uma vez, foi o PM03 com uma média de apenas 0,23m de
profundidade para o período analisado. O que justifica a dissimilaridade do PM03,
muito provavelmente, está associado a sua localização que por estar em um anfiteatro
amplo e com vegetação bem preservada há maior retenção de água no solo propiciando
maior recurso hídrico para aquele vale adjacente.

4.6 ANÁLISE DOS DADOS DA FASE PÓS-CORTE RASO

Na fase do pós-corte, dos 10 piezômetros analisados pelo método de Tocher, seis
apresentaram maior similaridade, no grupo 01 os equipamentos PM05, PM06 e PM02 e
no grupo 02, PM04A, PM13 e PM08 (Tabela 4.9).
Tabela 4.9 - Características e localização dos piezômetros agrupados de acordo
com o método de Tocher para o período pós-corte.
PIEZÔ
METROS

PROFUNDI
DADE
(m)

ALTITUDE
(m)

USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO

NÍVEL MÉDIO
(m)

PM02
PM04A
PM05
PM06
PM08
PM13

2,45
1,90
1,35
1,20
1,00
1,20

222,67
216,90
225,55
227,00
217,62
211,86

Área Agrícola
Área Agrícola
Área Agrícola
Floresta Mista
Área Agrícola
Área Agrícola

1,32
0,71
1,19
1,20
0,86
0,67

Na fase de pós-corte o monitoramento do nível do lençol freático as leituras
aconteceram entre abril a outubro/2012 abrangendo assim um período de estiagem cuja
precipitação acumulada neste período foi de apenas 162,1mm. Esse valor total é bem
menor do que era esperado para a região que, de acordo com a média histórica, atinge os
262,8mm. Por motivos profissionais do autor da pesquisa e devido aos frequentes
problemas encontrados no monitoramento ambiental voluntário não foi possível ampliar
a coleta de dados nesta última fase do manejo da floresta plantada.
No período de manejo denominado de pós-corte, o PM05 no primeiro
monitoramento realizado no mês de abril/2012 o nível da água estava a 0,56m de
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profundidade. Nos meses seguintes, entre junho a outubro/2012, o piezômetro
permaneceu totalmente seco, ou seja, o lençol freático esteve sempre abaixo da
profundidade máxima do equipamento que era de 1,35m. Por esse motivo a
profundidade média do lençol freático neste piezômetro durante a fase do pós-corte foi
de 1,19m.
Já o PM02 apresentava em abril o nível de água de 1,30m e refletia assim o
baixo índice pluviométrico do mês anterior que apresentou um acumulado de apenas
37,9mm. Na próxima leitura daquela a fase do pós-corte que ocorreu no mês de
junho/2012 houve uma ligeira recarga do aquífero chegando a 0,78m de profundidade.
No período de junho a outubro/2012 houve um gradual rebaixamento do nível da água,
mas em nenhum momento o piezômetro secou totalmente. Ao final desta fase o nível
médio foi de 1,32m de profundidade.
O PM04A demonstrou um comportamento de redução do nível da água ao longo
do período analisado nesta fase do manejo. No mês de abril o seu nível era de 0,50m e
foi gradualmente rebaixando nas próximas leituras e chegou a outubro/2012 com o nível
de 0,84m, recessão de 0,34m no período. Nesta fase observada o piezômetro não chegou
a secar totalmente e seu nível médio foi de 0,71m.
O equipamento de monitoramento PM08 nos meses de abril e junho/2012
manteve um nível praticamente estável na casa dos 0,50m de profundidade. Entre os
meses de agosto e setembro o nível da água subterrânea estava abaixo da profundidade
máxima do piezômetro (1,00m). Na última observação da fase do pós-corte a água
estava a 0,95m de profundidade. O nível médio do lençol freático neste período foi de
0,86m.
Já o PM13 apresentava nível de 0,53m em abril/2012 e no mês de junho
apresentou uma pequena variação positiva atingindo a cota de 0,31m. Entre os meses de
agosto e setembro daquele ano a variação foi pequena e o nível da água subterrânea
esteve na casa dos 0,60m de profundidade. Por fim, no mês de outubro o equipamento
estava totalmente seco. Durante a fase do pós-corte raso o nível médio deste
equipamento foi de 0,67m.
Em locais onde o lençol freático aflora com facilidade, como em áreas alagadas
semelhantes a do povoado do Brejão, a cobertura florestal existente nas proximidades
provoca, devido à evapotranspiração, um rebaixamento sazonal do lençol freático.
Nestas mesmas áreas, o corte da floresta pode, frequentemente, resultar na subida do
lençol freático e no aumento da vazão devido a ausência de indivíduos arbóreos, cujas
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raízes normalmente pode atingir o lençol freático, realizando evapotranspiração e em
função da compactação do piso florestal decorrente do trânsito pesado na localidade em
época de colheita que reduz a porosidade total do solo aumentando assim o escoamento
superficial (Lima, 2008).
Outros fatores que justificam as mudanças no comportamento do balanço hídrico
na fase inicial do crescimento se devem a própria evolução fisiológica da planta e o
desenvolvimento da arquitetura do dossel (Vertessy et al., 2001). A pesquisa de
Sacramento-Neto (2001) igualmente indica que no primeiro ano do plantio há uma
maior interceptação de água da chuva, se comparado aos demais anos, devido a
arquitetura do dossel das árvores justificando assim maior perda de água por processos
evaporativos e, por consequência, restando pouca água para alimentar o deflúvio. O
mesmo autor esclarece ainda que a perda de água por evaporação no estágio inicial de
crescimento serão maiores, pois nesta fase a maior parte da água utilizada pela planta
provém da camada mais superficial do solo e como não há queda de folhas o solo fica
exposto, influenciando diretamente na evaporação.
Câmara e Lima (1999) realizaram um monitoramento durante o pré-corte (1991
a 1998) e pós-corte (1998-1999) de uma antiga plantação de E. saligna em uma
microbacia experimental numa região planáltica do estado de São Paulo. Os dados
indicaram que no período pré-corte o deflúvio anual da microbacia era estável e estava
em consonância com a precipitação anual. Durante o primeiro ano após o corte raso do
eucalipto foi observado um aumento no deflúvio anual acima da média em relação aos
06 anos anteriores ao desbaste. Com o crescimento do novo plantio (pós-corte) foi
identificado uma tendência de retorno às condições hidrológicas que havia antes do
corte raso.
Uma das poucas pesquisas que avalia o manejo da floresta de eucalipto sobre o
nível do lençol freático é apresentada por Câmara (2004) no município de Alagoinhas,
no agreste baiano. A conclusão da autora é de que o nível do lençol freático está
intimamente relacionado à variabilidade das chuvas para a região, comportamento que
foi averiguado similarmente nos 03 piezômetros instalados na microbacia. Outra
conclusão da pesquisa supramencionada, pelo menos na microbacia analisada, é de que
mesmo após a colheita do eucalipto não foi notada nenhuma alteração significativa no
nível padrão do lençol freático daquela área de estudo.
A figura 4.36 representa a condição média do nível da água subterrânea no
período do pré-corte raso da floresta de eucalipto (março/2010 a outubro/2011) com os
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períodos de corte e pós-corte (outubro/2011 a outubro/2012) de acordo com o
monitoramento ambiental realizado na localidade. Os dados da pesquisa indicam que,
após o procedimento silvicultural do corte raso, houve um rebaixamento médio em
todos os 10 piezômetros que foram monitorados pela pesquisa.
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Figura 4.36 - Médias da profundidade do nível da água nos piezômetros no pré-corte comparado
com as fases do corte e pós-corte.

Ao comparar tal informação com a percepção dos moradores no capítulo
anterior, é encontrada certa incoerência, pois a maioria dos entrevistados que
perceberam a alteração após o corte raso da floresta de eucalipto informaram que houve
uma elevação do nível médio do córrego Entre Folhas e não um rebaixamento, como
evidenciado na figura acima. Assim sendo, foi possível avaliar que o nível do lençol
freático oscila de sobremaneira influenciado essencialmente pelo padrão das chuvas na
região e não com o manejo adotado pela empresa de celulose. Em função da fase do
corte raso no ano de 2012 ter coincidido com um veranico climático nos meses de
fevereiro e março e o pós-corte raso estar relacionado com a transição de estações
climáticas (estação chuvosa para estação seca) caracterizadas por menor aporte no
volume de chuvas, justifica assim as condições registradas na figura 4.36.
É notório ressaltar ainda que a permanência de alguns piezômetros com níveis
de água próximos à superfície na localidade pode estar relacionada ainda a obras de
intervenções realizadas a jusante do povoado, tais como, a construção de pontes e a
execução de serviços de terraplenagem por parte de alguns moradores com o
consequente estrangulamento do córrego Entre Folhas influenciando assim na sua
dinâmica natural.
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4.7 OUTRAS POSSIBILIDADES DE AGRUPAMENTO

4.7.1

Piezômetros secos com maior frequência

Outro agrupamento possível de ser realizado é através dos equipamentos PM11;
PM06 e PM09 que foram, respectivamente, os que tiveram a maior frequência de
períodos totalmente secos durante os 02 anos e 07 meses do monitoramento (tabela
4.10).

Tabela 4.10 - Características e localização dos piezômetros agrupados de acordo
com maior frequência de períodos secos
PIEZÔ
METROS

PROFUNDI
DADE
(m)

ALTITUDE
(m)

LOCAL
INSTALADO

USO E OCUPAÇÃO
DO SOLO

PM06
PM09
PM11

1,20
1,90
1,00

227,00
223,39
233,00

Propriedade Cenibra
Propriedade Cenibra
Propriedade Cenibra

Floresta Mista
Floresta Mista
Floresta Mista

Ao analisar os referidos piezômetros durante as 03 fases do manejo da floresta
plantada, o equipamento PM11 foi o que esteve totalmente seco com maior frequência
totalizando 15 ocasiões. Dessas 06 foram durante o período do pré-corte da floresta de
eucalipto, 03 durante o período de corte e 05 durante o pós-corte, sendo que nesta
última fase em todas as coletas de dados o equipamento estivera seco.
O PM06 esteve totalmente seco em 12 ocasiões sendo: 04 no período do précorte raso; 03 no período de corte e 05 no período do pós-corte. Esse comportamento
também ocorreu com o piezômetro de n.09 que estava localizado em área de fundo de
vale do anfiteatro. O PM09 esteve totalmente seco por 03 vezes no período pré-corte; 01
no período do corte e 05 no período do pós-corte raso da floresta plantada.

4.7.2

Piezômetros depredados

A proposta inicial da pesquisa era monitorar o nível freático da microbacia do
córrego Entre Folhas, nas proximidades do povoado do Brejão e verificar a relação entre
a oscilação do freático com o uso do solo predominante na microbacia. Para atingir o
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objetivo delineado inicialmente, foi instalada uma bateria com 14 pontos de
monitoramento ao longo da planície central do córrego e dos anfiteatros do lugar. No
entanto, apesar da preocupação de uma parte da comunidade em compreender melhor as
condições peculiares do lugar e contribuir para a realização da pesquisa, foram
verificados alguns problemas ao longo dos 02 anos e 07 meses que houve o
monitoramento ambiental, tais como: a retirada indevida dos piezômetros por
transeuntes (tabela 4.11) e dificuldades em implantar um programa de monitoramento
ambiental voluntário. Alguns formulários que estavam sob a posse dos agentes
ambientais voluntários foram entregues rasgados e amassados.
Assim sendo, pelas dificuldades encontradas os piezômetros de PM01, PM07,
PM10 e PM12 não tiveram seus dados considerados na análise de agrupamento de
médias pelo teste de Tocher não sendo, portanto, analisados.

Tabela 4.11 - Características e localização dos piezômetros que foram depredados
ao longo da pesquisa.
PIEZÔ
METROS

PROFUN
DIDADE
(m)

ALTI
TUDE
(m)

LOCAL
INSTALADO

USO E
OCUPAÇÃO
DO SOLO

PM01

2,15

213,30

Gleba 50

Área Agrícola

PM07

2,45

222,91

Gleba 35

Área Agrícola

PM10

1,00

215,70

Propriedade Cenibra

Floresta Mista

PM12

1,10

227,24

Propriedade Cenibra

Floresta Mista

REGISTRO DE
OCORRÊNCIAS
Depredado em
Setembro/2010
Depredado em
Dezembro/2010
Depredado em
Fevereiro/2012
Depredado em
Fevereiro/2012
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O objetivo desse capítulo foi de implantar um sistema de monitoramento
ambiental no povoado do Brejão com o objetivo de verificar a relação existente entre a
oscilação do lençol freático da microbacia do córrego Entre Folhas e o manejo da
floresta plantada. Para atingir tal objetivo, foram instalados piezômetros e réguas
linimétricas na área de estudo que foram monitorados com auxílio de moradores locais
durante 02 anos e 07 meses.
Os dados coletados revelaram que houve rebaixamento em todos os piezômetros
após o corte raso da floresta de eucalipto em relação ao período pré-corte.
Possivelmente, a diminuição do nível da água no período pós-corte está mais
relacionado a redução do índice pluviométrico no ano de 2012, principalmente no
primeiro trimestre daquele ano, que em função das mudanças no uso do solo da
microbacia. Os resultados do monitoramento do lençol freático da microbacia do
córrego Entre Folhas tanto nos piezômetros quanto nas réguas linimétricas apresentam
uma tendência de flutuação que está intimamente relacionada com o índice
pluviométrico e sazonalidade climática da região e não necessariamente que tais
alterações no freático podem ser atribuídas ao manejo cíclico da floresta plantada na
área estudo.
A baixa relação topofílica dos moradores do lugar aliada a falta de interesse da
comunidade em compreender a dinâmica local e associado com os breves momentos de
ausência do autor da pesquisa no povoado por motivos profissionais podem ter
contribuído também para explicar, mesmo que parcialmente, as dificuldades
encontradas na implantação e consolidação do monitoramento ambiental voluntário e na
própria depredação dos piezômetros ao longo da pesquisa. Por outro lado, os
voluntários responsáveis pelo monitoramento das réguas linimétricas demonstraram
mais afinco e assiduidade na atividade desempenhada e demonstraram interesse em
continuar colaborando com futuras atividades de monitoramento na comunidade.
De tudo isso, fica uma convicção: os moradores do povoado do Brejão não
visualizam um retorno ou benefício direto do monitoramento do lençol freático da
microbacia do córrego Entre Folhas. Diferentemente dos voluntários que foram
capacitados pela empresa e que formam a Rede de Percepção de Odores no entorno da
fábrica de celulose, no município vizinho, que percebem mais nitidamente os impactos
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sobre a saúde de seus familiares e a possível relação com a poluição atmosférica oriunda
da fábrica.

4.8 RECOMENDAÇÕES E PROPOSTAS DE AÇÃO

O treinamento de moradores locais para lidar com o monitoramento pode ser
uma alternativa eficaz para o diagnóstico de externalidades socioambientais na área de
influência da empresa durante todas as fases do manejo florestal. Levando em
consideração o já consolidado Projeto Vizinho Legal principalmente no tocante a
prevenção dos incêndios nos maciços florestais da empresa de celulose, sugere-se que o
mesmo seja ampliado para que os cidadãos que habitam áreas muito próximas às
florestas plantadas possam participar também do monitoramento ambiental contínuo
dessas áreas. Assim sendo, o regime de corresponsabilidade pode ser interpretado como
uma forma de estreitar a relação entre empresa e a comunidade local contribuindo ainda
para amortizar a situação de topocídio vivenciado pelo povoado em questão.
Apesar das dificuldades encontradas na implantação do programa de
monitoramento

ambiental

voluntário,

é

proposta

ainda

a

continuidade

do

monitoramento ambiental na microbacia do Córrego Entre Folhas, mas observando
alguns critérios em relação ao que já foi feito até o presente momento, a saber: adoção
de uma cota batimétrica máxima de referência para uniformizar as profundidades dos
piezômetros instalados na referida microbacia; ampliar o tempo de monitoramento para
um período similar ao ciclo de desenvolvimento da floresta plantada (07 anos); instalar
uma estação meteorológica dotada de um datalogger para o monitoramento
automatizado das condições atmosféricas e do nível piezométrico local e confeccionar
um vertedouro a jusante do povoado para quantificar a vazão do córrego Entre Folhas.
O objetivo da consolidação do programa de monitoramento é gerar um banco de dados
confiável para avaliar a variação do lençol freático do córrego Entre Folhas e,
consequentemente, contribuir nas tomadas de decisões de acordo com as diversas fases
do manejo silvicultural do eucalipto.
Recomenda-se ainda, em função da frequência de veranicos observados na
microbacia do córrego Entre Folhas, considerar obter dados termopluviométricos e
piezométricos em uma escala temporal menor, como em decêndios, auxiliando assim o
gerenciamento dos recursos hídricos e a busca pela sustentabilidade socioambiental.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No capítulo 03 foi observado quais são as principais externalidades
socioambientais negativas causadas pelo manejo da floresta de eucalipto no Projeto
Silvicultural Lagoa da Prata, de acordo com a percepção dos moradores do lugar. Ao
comparar dados da atual pesquisa com o que foi observado por Morais (2008)
constatou-se que o risco de queda de eucalipto sobre as residências e a rede elétrica
continua sendo pontuado pela comunidade como o principal fator impactante (17,9%
dos pesquisados) seguido da alteração no microclima e movimentação de máquinas
(ambos com 7,1% dos entrevistados). Por outro lado, merece destaque também que
alguns impactos socioambientais que mais influenciava negativamente a comunidade no
ano de 2008, como o escoamento superficial concentrado e a alteração do nível do
córrego Entre Folhas não foram mencionados na atual pesquisa.
Como muitos proprietários não residem efetivamente no local e aqueles que
residem não demonstram total interesse na resolução dos problemas comunitários, a
associação de moradores local (ACOPHA) não tem conseguido polarizar seus
associados, fato que torna o grupo fragilizado para reivindicar por soluções de seus
problemas que vão desde a regularização fundiária das propriedades até as precárias
condições de saneamento ambiental da comunidade.
Contradições à parte, pode-se concluir que a população residente no povoado do
Brejão não percebe como mudanças significativas os impactos socioambientais que
estão vinculados ao manejo da floresta de eucalipto no entorno da comunidade. Assim,
sob a óptica da Geografia da Percepção, pode ser concluído que a comunidade local
passa, atualmente, por um estágio de topocídio (Amorim Filho, 1999), porém não
totalmente declarado, ou seja, o povoado apresenta um estágio de significativa
fragilidade ambiental já que a população não participa das tomadas de decisões em
relação aos assuntos de seu interesse ou em relação aos impactos socioambientais
diagnosticados.
No capítulo 04 foi utilizado o monitoramento ambiental através de piezômetros e
réguas linimétricas para verificar picos de cheias e recessão na água subterrânea da
microbacia do córrego Entre Folhas associando as variações ao uso do solo
predominante na microbacia. Os resultados do monitoramento do lençol freático da
microbacia do córrego Entre Folhas apresentam uma tendência de flutuação que está
intimamente relacionada com o índice pluviométrico e não necessariamente que tais
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alterações no freático podem ser atribuídas ao manejo cíclico da floresta plantada na
área estudo.
Houve dificuldades em implantar o monitoramento ambiental voluntário dos
piezômetros no povoado e também foi recorrente casos de depredação dos
equipamentos por transeuntes que resultaram na exclusão de alguns dados na análise
final da pesquisa. Tais dificuldades estão relacionadas à falta de interesse dos moradores
do povoado em compreender a dinâmica ambiental local e aos breves momentos de
ausência do autor da pesquisa por motivos profissionais. Já os proprietários que
participaram do monitoramento voluntário das réguas linimétricas demonstraram mais
assiduidade na atividade desempenhada mesmo com algumas adversidades encontradas
ao longo da pesquisa.
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APÊNDICE A - Formulário para coleta de dados dos piezômetros.

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL E MONITORAMENTO DO LENÇOL
FREÁTICO NO POVOADO DO BREJÃO EM SANTANA DO PARAÍSO/MG

REGISTRO DE
NÍVEL PIEZOMÉTRICO
NÍVEL ]

SANTANA
PARAÍSO / MG

DO

MÊS /
ANO:
___/2012
LOCALIDADE:
POVOADO
DO
BREJÃO – HORTO PARAÍSO.

NOME
DO DOCUMENTO:
P

O
S
T
O

LEITURA

DATA
XX/XX/XXXX

IDENTIFICAR QUALQUER PROBLEMA NO PIEZÔMETRO:

ALTURA DO
LENÇOL
FREÁTICO
(m)

01
02
03
04
05
06
07
08

OBSERVAÇÕES GERAIS:

09
10
11
12
13
14

EFETUAR LEITURA ENTRE
07:00 e 09:00 HORAS.
VOLUNTÁRIO:
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APÊNDICE B - Orientações para o monitoramento voluntário dos piezômetros.

O que é pesquisa e para quem?
A pesquisa é realizada pelo aluno do Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica e
Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, Sérgio Lana. O objetivo é de
monitorar, por um determinado período, as águas do lençol freático do povoado do
Brejão e verificar se o corte raso da floresta de eucalipto interfere na quantidade de água
local.
Com qual frequência e até quando terei que fazer a leitura?
Peço que o Senhor realize a leitura QUINZENALMENTE. A leitura pode ser realizada
em qualquer dia da semana, mas pensando em não atrapalhar os afazeres da
propriedade, penso que no sábado ou no domingo seria o dia ideal. As leituras serão
realizadas, a princípio, até o mês de outubro de 2012.
Demora muito para fazer isso?
A leitura é muito simples e demora menos de 01 minuto para realizá-la. É muito
importante que seja anotado o valor na ficha em anexo imediatamente após a leitura
da altura no nível da água.
Como fazer a leitura dos poços de monitoramento?
1º) Pegar o equipamento de leitura e ligar na posição 200k (ver seta na figura abaixo).
Ao colocar na posição 200k aparecerá no visor apenas o número 1.
2º) Inserir o sensor (cano de PVC mais fino) dentro do
cano de PVC de 40mm que está instalado em sua
propriedade.

3º) Assim que o sensor encostar na água o número no visor
vai se alterar (para qualquer valor). Neste momento, deve
ser feita a leitura no cano de PVC marrom e em seguida
anotar o valor obtido na ficha em anexo. PRONTO!
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APÊNDICE C - Orientações para o monitoramento voluntário das réguas
linimétricas.

O que é pesquisa e para quem?
A pesquisa é realizada pelo aluno do Mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica e
Ambiental da Universidade Federal de Ouro Preto, Sérgio Lana. O objetivo é de
monitorar, por um determinado período, as águas do lençol freático do povoado do
Brejão e verificar se o corte raso da floresta de eucalipto interfere na quantidade de água
local.
Com qual frequência e até quando terei que fazer a leitura?
Peço que o Senhor realize a leitura SEMANALMENTE. A leitura pode ser realizada
em qualquer dia da semana, mas pensando em não atrapalhar os afazeres da
propriedade, penso que no sábado ou no domingo seria o dia ideal. As leituras serão
realizadas, a princípio, até o mês de outubro de 2012.
Demora muito para fazer isso?
A leitura é muito simples e demora menos de 01 minuto para realizá-la. É muito
importante que seja anotado o valor na ficha em anexo imediatamente após a leitura
da altura no nível da água.
Como fazer a leitura das réguas linimétricas?
Basta apenas observar qual é a altura da lâmina d’água na régua e anotar o valor na
ficha em anexo.
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APÊNDICE D - Banco de dados do monitoramento dos piezômetros entre 2010 e 2012.
PM

17/03/10 27/03/10 09/04/10 23/04/10 07/05/10 21/05/10 11/06/10 02/07/10 06/08/10 17/09/10 04/12/10 18/02/11 23/06/11

2

0,28

0,39

0,35

0,54

0,54

0,38

0,44

0,65

1,00

1,53

0,18

0,88

0,72

3

0,00

0,13

0,12

0,17

0,20

0,12

0,10

0,26

0,38

0,86

0,05

0,37

0,21

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,14

0,00

0,00

0,00

5

0,29

0,30

0,28

0,39

0,40

0,27

0,33

0,35

0,48

1,35

0,24

0,44

0,44

6

0,75

0,80

0,79

0,90

0,93

0,79

0,82

0,92

1,20

1,20

0,58

1,20

1,20

8

0,26

0,31

0,34

0,43

0,48

0,33

0,31

0,38

0,49

1,00

0,55

1,00

1,00

9

1,05

1,01

1,01

1,14

1,28

1,11

1,13

1,24

1,40

1,90

0,91

1,90

1,90

11

0,46

0,49

0,49

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,18

1,00

1,00

13

0,00

0,05

0,08

0,10

0,27

0,30

0,33

0,21

0,44

1,20

0,25

1,20

0,14

14

1,06

1,10

0,99

1,17

1,11

1,11

1,10

1,18

1,41

1,90

0,82

1,90

1,23

PM

19/10/11

30/12/11

06/02/12

16/02/12

2

1,53

0,00

0,40

0,51

0,37

1,30

0,78

1,08

1,58

1,87

3

0,63

0,06

0,10

0,14

0,20

0,24

0,31

0,49

0,48

0,80

4

1,03

0,00

0,44

0,52

0,50

0,60

0,64

0,71

0,78

0,84

5

1,35

0,16

0,20

0,24

0,35

0,56

1,35

1,35

1,35

1,35

6

1,20

0,24

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

8

0,85

0,05

0,42

0,52

0,44

0,54

0,51

1,00

1,29

0,95

9

1,90

0,10

1,12

1,30

1,46

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

11

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

13

1,20

0,00

0,50

0,58

0,20

0,53

0,31

0,61

0,68

1,20

14

1,90

0,29

1,04

1,10

1,20

1,38

1,30

1,90

1,90

1,90

30/03/12 30/04/12 29/06/12 30/08/12 07/09/12 08/10/12
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APÊNDICE E - Formulário para coleta de dados em campo

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
MESTRADO EM SUSTENTABILIDADE
SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL
FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS EM CAMPO
Povoado/Município: Povoado do Brejão - Horto Paraíso - Santana do Paraíso/MG Data: ____/____/2012
Gleba: _______________________________________________
Entrevistador: ________________________________________
I- CARACTERIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E DA PROPRIEDADE
1.1- Nome do entrevistado: .............................................................................................................................
1.2- Proprietário (nome): ................................................................................................................................
1.3- Sexo:
[ ] masculino
[ ] feminino
1.4- Faixa etária do proprietário:
[ ] até 21 anos
[ ] 21 a 35 anos
[ ] 36 a 50 anos
[ ] acima de 50 anos
1.5- Escolaridade: [
[
[

] não alfabetizado
] ensino fundamental completo
] ensino médio completo

1.6- Profissão
[ ] Do lar
[ ] Lavradores e agricultores

[
[

[
[
[

] ensino fundamental incompleto
] ensino médio incompleto
] graduação

] Aposentados
[ ] Doméstica
] Outros. _________________________

1.7- Classe de renda familiar (salário mínimo)
[ ] menor que 1 salário mínimo [ ] 1,0 a 1,9 salários
[ ] > 5,0 salários [ ] Não souberam informar

[

] 2,0 a 4,9

1.8- Condição de posse:
[ ] comodatário (Cenibra)
[ ] Alugada

[
[

] Contrato de compra e venda
] Outra____________________

1.8.1- Há quanto tempo adquiriu a propriedade?
[ ] até 3 anos
[ ]3a6

[

]6a9

1.8.2- Área total da propriedade (terreno):
[ ] menor que 1 ha.
[ ] 1 ha.

[

] 2 a 5 ha.

[

] mais de 10 anos

[

] Mais que 5 ha.

1.9- Qual o número de membros de sua família que residem na propriedade?
[ ] até 2 pessoas
[ ] 3 pessoas
[ ] 4 a 6 pessoas
[ ] 7 ou mais pessoas
[ ] Não há moradores fixos
II. ASPECTOS AGROAMBIENTAIS DO POVOADO
3.0- Já acompanhou os procedimentos de corte do Eucalipto alguma vez?
[ 1 ] Sim
[ 2 ] Não
3.1- A presença da floresta de Eucalyptus spp. atualmente ao redor do povoado gera algum tipo de
incômodo / impacto para a comunidade do Brejão?
[ 1 ] Sim
[ 2 ] Não
Se SIM, qual(is)?
[
] movimentação de máquinas pesadas
[ ] aumenta a enxurrada
[
] queda de árvores sobre residências
[ ] mudança da temperatura local
[
] entulhamento da área de cultivo
[ ] poeira
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[
[

] barulho excessivo
] outros (esp.): ________________________

[

] erosão

3.2- Após o início do corte da floresta de Eucalipto em Novembro 2011, o nível d’água do povoado
mudou?
[ 1 ] Sim
[ 2 ] Não
[ 3 ] Não percebi nenhuma alteração
[ 4 ] Não sei
3.3- Se SIM, o que aconteceu com nível da água?
[ 1 ] Aumentou [ 2 ] Diminuiu [ 3 ] Ficou no mesmo nível de sempre
[ 4 ] Outro:___________
3.4- No período de inverno (quando chove menos na nossa região) o que acontece com o nível da água
quando:
34.1- TEM floresta de Eucalipto no entorno do povoado:
[ 1 ] Aumenta
[ 2 ] Diminui
[ 3 ] Fica no mesmo nível de sempre
[ 4 ] Não sei
[ 5 ] Outro:___________
3.4.2- NÃO TEM floresta de Eucalipto no entorno do povoado:
[ 1 ] Aumenta
[ 2 ] Diminui
[ 3 ] Fica no mesmo nível de sempre
[ 4 ] Não sei
[ 5 ] Outro:___________
3.5- Qual(is) é (são) a(s) principal(is) atividade(s) desenvolvida(s) em sua propriedade?
[ ] Horticultura
[ ] Criação de galinhas
[ ] Cultivos temporários: milho, feijão, arroz.
[ ] Criação de porcos [ ] Criação de gado
[ ] ______________________
[ ] Pomar
[ ] Criação de peixe
3.6 – Já houve perda de algum produto que o Senhor cultiva/cria devido ao aumento ou rebaixamento do
lençol freático?
[ 1 ] Sim
[ 2 ] Não
3.6.1- Se, SIM, quando?
[ 1 ] No último ano
[ 2 ] Nos últimos 5 anos
[ 3 ] Nos últimos 10 anos
[ 4 ] Nos últimos 15 anos
[ 5 ] nos últimos 20 anos
[ 6 ] Mais de 20 anos.
3.6.1.1- Qual produto e quanto foi perdido? (Especificar)
3.7- Você irriga sua lavoura/horta?
[ 1 ] Não
3.7.1- Se SIM, de onde vem a água?
[ 1 ] Córrego

[ 2 ] Sim
[ 2 ] Cisterna/poço

[ 3 ] Mina / nascente

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
4.0- Algo mais mudou no córrego do povoado do Brejão nos últimos anos?
4.1- O(a) senhor (a) tem alguma informação que considera importante e que não foi abordada nesse
questionário?
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APÊNDICE F - Formulário para o monitoramento voluntário da precipitação
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APÊNDICE G - Formulário para o monitoramento voluntário da precipitação
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APÊNDICE H - Banco de dados régua linimétrica Gleba n.09.
Nome do Proprietário: ________________________________________________________________
Nome do Responsável pelo monitoramento:_______________________________________________
Número da Gleba:_____________________________________________________________________
Início do Monitoramento: ____ / _____ / 2011
Término do Monitoramento: ____ / _____ / 2012
DATA DA
LEITURA
20/10/11

PROFUNDIDADE

OBSERVAÇÕES

0,51

26/10/11

0,68

02/11/11

0,79

10/11/11

0,62

18/11/11

0,80

25/11/11

0,90

08/12/11

0,82

15/12/11

0,82

24/12/11

0,85

31/12/11

1,10

11/01/12

0,99

18/01/12

0,91

27/01/12

0,83

05/02/12

0,80

18/02/12

0,73

25/02/12

0,71

03/03/12

0,57

10/03/12

0,70

14/03/12

0,64

02/04/12

0,72

09/04/12

0,67

22/04/12

0,66

29/05/12

0,75

19/06/12

0,67

29/06/12

0,64

Jul/2012

-

30/08/12

0,55

Set/2012

-

08/10/12

0,45

Problemas de saúde do AAV
Problemas de saúde do AAV
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APÊNDICE I - Banco de dados régua linimétrica Gleba n.38
Nome do Proprietário: ________________________________________________________________
Nome do Responsável pelo monitoramento:_______________________________________________
Número da Gleba:_____________________________________________________________________
Início do Monitoramento: ____ / _____ / 2011
Término do Monitoramento: ____ / _____ / 2012
DATA DA
PROFUNDIDADE
OBSERVAÇÕES
LEITURA
20/10/2011

0,50

28/10/2011

0,51

02/11/2011

0,93

09/11/2011

0,80

19/11/2011

1,26

29/11/2011

1,42

10/12/2011

1,34

22/12/2011

1,35

30/12/2011

1,50

12/01/2012

1,46

20/01/2012

1,35

28/01/2012

1,33

07/02/2012

1,18

14/02/2012

1,13

24/02/2012

1,80

01/03/2012

1,00

08/03/2012

0,98

16/03/2012

1,20

21/03/2012

1,20

27/03/2012

1,20

02/04/2012

1,12

13/04/2012

1,20

20/04/2012

1,00

25/04/2012

0,98

30/04/2012

0,97

05/05/2012

0,98

10/05/2012

0,97

16/05/2012

1,35

20/05/2012

1,32

27/05/2012

1,28

05/06/2012

1,18

13/06/2012

1,10

20/06/2012

1,08

25/06/2012

1,04

02/07/2012

0,97

30/08/2012

0,55
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