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Resumo 

O Parque Estadual do Pau Furado - MG foi criado como medida de ressarcimento florestal 

estabelecido pela FEAM - Fundação Estadual de Meio Ambiente, durante o processo de 

licenciamento ambiental do Complexo Energético Amador Aguiar. A degradação ambiental 

no Parque Estadual do Pau Furado - MG e na sua Zona de Amortecimento ocorreu sobretudo 

devido a mal utilização dos recursos naturais por ações antrópicas. O presente trabalho teve 

como objetivo realizar entrevistas com os moradores da zona de amortecimento do Parque 

Estadual do Pau Furado, com a finalidade de se obter o diagnóstico atual das áreas nativas e a 

serem recuperadas. As entrevistas foram feitas através de questionários e aplicadas a quatro 

moradores das propriedades localizadas na região. Após a aplicação dos questionários pode-se 

perceber que são mínimas as áreas nativas encontradas, necessitando então de maior 

investimento, planejamento e fiscalização para a preservação de seus recursos naturais. 

 

Palavras-chave: unidade de conservação; vegetação nativa; recuperação de áreas degradadas; 

recursos naturais; biodiversidade. 

 

Introdução 

Com o aumento da população mundial, a necessidade cada vez maior de alimentos, de 

espaço e de condições para sobrevivência faz com que as ações antrópicas ao ambiente sejam 

crescentes. A história do uso do solo mostra que a alteração no ambiente nem sempre dá lugar 

a um novo sistema ecológico sustentável, seja de lavouras ou de pastagens. Com isso, solos 

utilizados intensamente e de forma inadequada são levados à degradação (ALVES, 2001).  

 O processo de ocupação do Brasil caracterizou-se pela falta de planejamento e 

consequente destruição de boa parte dos recursos naturais, particularmente das florestas. Ao 

longo da história do País, a cobertura florestal nativa, representada pelos diferentes biomas, 

foi sendo fragmentada, cedendo espaço para as culturas agrícolas, as pastagens e as cidades. 

Esse processo de eliminação das florestas resultou num conjunto de problemas ambientais, 

como a extinção de várias espécies da fauna e da flora, as mudanças climáticas locais, a 

erosão dos solos e o assoreamento dos cursos d’água. Numa escala global, o desmatamento 

http://www.feam.br/
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tem contribuído para os problemas ambientais que afligem a humanidade na atualidade, como 

o efeito estufa, a escassez de água em determinadas regiões e as grandes mudanças climáticas 

(MARTINS, 2013). 

 Apesar da reconhecida importância ecológica nos dias atuais, as florestas e outros 

ecossistemas continuam sendo eliminados, cedendo lugar para a especulação imobiliária, a 

agricultura, a pecuária e a construção de grandes empreendimentos, como no caso da região 

da área em estudo, em que foram construídas duas hidrelétricas, no rio Araguari, no Triângulo 

Mineiro. Em muitos casos também, as florestas são eliminadas sem um fim específico, sendo 

transformadas apenas em áreas degradadas, sem qualquer tipo de atividade produtiva. 

 A degradação de uma área ocorre quando a vegetação nativa e a fauna foram 

destruídas, removidas ou expulsas; a camada do solo foi perdida, removida e enterrada e a 

qualidade e regime de vazão do sistema hídrico foi alterado (MARTINS, 2013). 

Neste sentido, a criação do Parque Estadual do Pau Furado – PEPF decorreu de uma 

medida de compensação florestal estabelecida pela FEAM – Fundação Estadual do Meio 

Ambiente, durante o processo de licenciamento ambiental do Complexo Energético Amador 

Aguiar (Usinas Hidrelétricas Capim Branco I e II), em conformidade com a Lei nº 14.309, de 

19 de junho de 2002, que dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade no 

Estado, regulamentada pelo Decreto n°43.710 de 08/01/2004 (PLANO DE MANEJO DO 

PARQUE ESTADUAL DO PAU FURADO, 2011). 

Como consta no seu Plano de Manejo, o Parque Estadual do Pau Furado foi criado 

com os objetivos de assegurar a proteção aos ecossistemas presentes na região; a proteção às 

espécies raras, em perigo ou ameaçadas de extinção; a preservação do patrimônio genético; o 

monitoramento ambiental; a conservação de paisagens de beleza cênica natural ou alterada; a 

promoção de condições para educação ambiental, investigação científica, divulgação sobre os 

recursos naturais assim como o fomento de uso sustentável desses recursos. Além de proteger 

fragmentos importantes de fisionomias vegetais e comunidades naturais representadas pelas 

florestas de galeria, ciliar, estacional decidual e semidecidual, cerradão e cerrado senso 

restrito, o PEPF assume grande importância regional para a conservação da biodiversidade, 

uma vez que nos levantamentos realizados para elaboração do plano de manejo foram 

identificadas 932 espécies da fauna e flora dentro dos limites geográficos do parque, incluindo 

várias reconhecidas oficialmente em algum grau de ameaça ou vulnerabilidade de extinção.  

A Zona de Amortecimento compreende uma área estabelecida ao redor de uma 

unidade de conservação com o objetivo de filtrar os impactos negativos das atividades que 

ocorrem fora dela, como ruídos, poluição, espécies invasoras e avanço da ocupação humana, 
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especialmente nas unidades próximas à áreas intensamente ocupadas. Essa área foi criada pelo 

artigo 2º, inciso XVIII da Lei do Sistema do Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) 

(Lei nº 9.985/2000), que a define como o “entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas à normas e restrições específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. As zonas de amortecimento não fazem 

parte das Unidades de Conservação, mas localizadas no seu entorno, têm a função de proteger 

a sua periferia, ao criar uma área protetiva que não só as defende das atividades humanas, 

como também previnem a fragmentação, principalmente, o efeito de borda (O ECO, 2014). 

Os remanescentes da cobertura vegetal são a expressão máxima e sintética da 

biodiversidade dos ecossistemas, daí a importância da conservação dos seus estoques naturais 

para garantir a perpetuação das diferentes formas de vida e recursos naturais associados a tais 

ambientes. É também um importante indicador devido a sua rápida resposta às pressões 

antrópicas, que serve como um sinalizador direto das alterações ambientais, apontando 

tendência de uso dos recursos naturais e de ocupação das terras, ou por atividade 

agrossilvopastoril ou, mais recentemente, em menores proporções, os aglomerados urbanos 

(IPARDES, 2010). 

Um ecossistema degradado é aquele que, após distúrbios, teve eliminados, com a 

vegetação, os seus meios de regeneração biótica. Seu retorno ao estado anterior pode não 

ocorrer ou ser bastante lento. Nesse caso, a ação antrópica é necessária para a sua regeneração 

em curto prazo (DIAS & GRIFFITH, 1998). Em áreas degradadas pela remoção da vegetação 

e do solo ou de parte de suas camadas, levando à exposição do horizonte C ou, ainda, do 

subsolo, tem-se buscado a recuperação por meio da revegetação, pois é de amplo 

conhecimento a inter-relação da vegetação com a morfologia, a química e a biologia do solo. 

Recuperar área degradada é uma atividade que tem por objetivo o retorno do sítio degradado a 

uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-estabelecido para o uso do solo, que 

visa a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente (Decreto 97.632/89) (SOBRADE, 

2013). 

De acordo com Glufke (1999) a preocupação em recuperar áreas degradadas está 

ligada a fatores como recomposição da paisagem, conservação de recursos hídricos, fixação e 

conservação da fauna e da flora, preservação das encostas, contenção da erosão, prevenção do 

assoreamento dos cursos d’água e cumprimento da legislação ambiental vigente. 

Devido à inadequada utilização de recursos naturais tem-se como consequência a 

violação dos ecossistemas, que prejudica ou até mesmo impede sua capacidade de auto 

regulação e regeneração, que resulta na perda de biodiversidade e degradação ambiental. 
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Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo realizar entrevistas com os moradores da 

zona de amortecimento do Parque Estadual do Pau Furado com a finalidade de se obter o 

diagnóstico atual das áreas nativas e a serem recuperadas. 

 

Materiais e métodos 

Descrição do local 

O Parque Estadual do Pau Furado (PEPF) compreende o território de dois municípios 

do Triângulo Mineiro, Araguari e Uberlândia, com uma área total de 2.186,849 hectares 

(Figura 1).  Abrange um fragmento representativo e bem conservado do bioma Cerrado, com 

pequenas intercorrências do bioma Mata Atlântica, no vale do Rio Araguari. 

 

Figura 1. Delimitações do Parque Estadual do Pau Furado, em Minas Gerais. (Fonte: Google Earth, 

2016). 

A Zona de Amortecimento do Parque (Figura 2) compreende uma área de 22.755,4210 

hectares no entorno do PEPF (PLANO DE MANEJO DO PARQUE ESTADUAL DO PAU 

FURADO, 2011). 
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Figura 2.  Delimitação da Zona de Amortecimento (em amarelo) do Parque Estadual do Pau Furado, em 

Minas Gerais. (Fonte: Caderno de mapas PEPF, nov/2016). 

 

Metodologia 

As entrevistas com moradores locais da zona de amortecimento foram realizadas a fim 

de diagnosticar a real situação em que se encontram as áreas nativas e a serem recuperadas 

localizadas na região Zona de Amortecimento do Parque. Elas foram feitas através de 

questionários (Figura 3) e aplicadas a quatro moradores das propriedades localizadas na 

região. 
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NOME: PROPRIETÁRIO: POSSEIRO:

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: CPF:

MUNICÍPIO: CEP: TELEFONE: EMAIL:

COORDENADAS DA SEDE:

SIM   ___

NÃO  ___

POSSUI ÁREAS RECUPERADAS QUE ANTES ERAM DEGRADADAS? SIM NÃO

QUAL?

QUAL?

QUAL?

SIM NÃO VOLUME

QUAL?

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP):

UBERLÂNDIA, ________ DE __________________________________ DE 2015

5. ASSINATURAS

RESPONSÁVEL PELA ENTREVISTA

ENTREVISTADO (A)

BETHÂNIA ROSA DEFENSOR _____________________________________________

NOME:                                      _____________________________________________

ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS:

PECUÁRIA

AVICULTURA

SUINOCULTURA

AGRICULTURA

FRUTICULTURA

OUTRA

COMPOSTAGEM

ATERRO SANITÁRIO

POSSUI OUTORGA?

ORIGEM DA ÁGUA UTILIZADA NO IMÓVEL

NASCENTE

POÇO ARTESIANO

ABAST. PÚBLICO

OUTRO

4. CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE

QUESTIONÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE ÁREAS NATIVAS E A SEREM RECUPERADAS LOCALIZADAS NA ZONA DE 

AMORTECIMENTO DO PARQUE ESTADUAL DO PAU FURADO

1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) ENTREVISTADO(A)

3. IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE OU POSSE

2. CARACTERIZAÇÃO SOCIAL

ADULTOS CRIANÇAS

TRABALHADORES ASSALARIADOS TEMPORÁRIOS

LOCALIZADA EM QUAL MICROBACIA?

POSSUI RESERVA LEGAL AVERBADA? SIM NÃO

DENOMINAÇÃO ÁREA  TEMPO EM QUE RESIDE NO LOCAL

LIMÍTROFE AO PARQUE? SIM NÃO

LONGITUDE LATITUDE

POSSUI ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE?
DE QUAL CÓRREGO?

ESTÃO CONSERVADAS?

OUTROS

POSSUI NASCENTE? QUANTAS?

POSSUI REMANESCENTE VEGETAL NATIVO?
CONECTA-SE À APP?

CONECTA-SE À RL?

CASA

GALPÃO

CURRAL

CHIQUEIRO

GALINHEIRO

COMO FOI A RECUPERAÇÃO DA (S) ÁREA (S)?

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS:

DESTINAÇÃO DOS EFLUENTES DOMÉSTICOS:

FOSSA

FOSSA SÉPTICA

CORPO D'ÁGUA

OUTRO

BENFEITORIAS:

SITUAÇÃO

OUTRO

QUEIMADO

ENTERRADO

  

 Figura 3. Modelo do questionário aplicado aos moradores das propriedades da zona de amortecimento 

do Parque Estadual do Pau Furado, MG. 
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Resultados e Discussão 

Esta pesquisa ambiental procurou compreender através de questionários a situação que 

se encontra as áreas nativas e a serem recuperadas na Zona de Amortecimento do Parque 

Estadual do Pau Furado. 

A Fazenda Pindaíba, localizada à beira do córrego Pindaíba possui como atividade 

principal o cultivo de banana, além das culturas temporárias de maracujá e chuchu. O relevo é 

bastante inclinado, os solos possuem vegetação rasteira e o córrego apresenta ainda algumas 

corredeiras e árvores de médio porte, além de bambuzais. Por se tratar de uma área de contato, 

apresenta vários afloramentos de basaltos e gnaisses. Os principais tópicos analisados nas 

entrevistas foram em relação à reserva legal, área de preservação permanente, áreas 

degradadas e recuperadas, remanescente vegetal nativo, destinação dos efluentes domésticos e 

resíduos sólidos, presença e utilização de nascentes, origem da água utilizada e atividades 

econômicas desenvolvidas.  

A maioria dos entrevistados não soube responder com clareza se possuíam ou não a 

reserva legal e se ela é averbada. Apenas um deles disse que possuía sim uma área como 

reserva legal, porém não informou a área total destinada à reserva. Em relação à área de 

preservação permanente (APP), três moradores responderam que possuem sim essa área em 

sua residência e que ela está localizada próximo ao córrego Pindaíba e esta se encontra 

conservada.  

Os quatro moradores entrevistados relataram que a origem da água utilizada no imóvel 

é proveniente da nascente do córrego Pindaíba, porém nenhum deles soube dizer se possuem 

ou não outorga para a utilização da água. A nascente do córrego é a única forma de 

abastecimento de água para a maioria, apenas um dos moradores possui poço artesiano e 

declarou que possui a outorga necessária.  

As áreas degradadas ainda não foram recuperadas, existe um processo implantado em 

uma das fazendas para a recuperação através de curvas de nível. O morador que está 

realizando essa recuperação é trabalhador do Parque Estadual do Pau Furado e contou que em 

sua fazenda utiliza técnicas que realiza no Parque. 

Apenas um dos moradores relatou que uma pequena área da sua propriedade possui 

remanescente vegetal nativo, sem interferência humana.  

A destinação dos efluentes domésticos provindos do imóvel em sua maioria é 

depositada no pasto e posteriormente despejada no córrego Pindaíba. O único efluente 

doméstico que tem como finalidade a fossa é proveniente da descarga do banheiro. Com a 
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exceção de um morador, no qual relatou que todos seus efluentes domésticos são destinados à 

fossa. Já a destinação dos resíduos sólidos ficou igualmente dividida entre as fazendas. Dois 

moradores descreveram que por falta de opção a única solução é queimar os resíduos, já os 

outros separam todo o lixo e levam para a beira da rodovia, onde segundo eles o caminhão 

coletor realiza a retirada do lixo. 

As atividades econômicas desenvolvidas são principalmente a agricultura e pecuária, 

havendo também, porém em menor escala, o desenvolvimento da suinocultura e avicultura.  

Todas as fazendas nas quais seus moradores realizaram o questionário estão 

localizadas nas proximidades do córrego Pindaíba e se classificam como Fazenda Pindaíba. 

 

 

Figura 4. Fazenda Pindaíba I. Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
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Figura 5. Fazenda Pindaíba II. Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 

 

 

 

 

Figura 6. Fazenda Pindaíba III. Fonte: Arquivo pessoal, 2016. 
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Conclusão 

  Grande parte da área em que se encontram as fazendas estão degradadas, devido 

principalmente às atividades econômicas desenvolvidas, má destinação dos resíduos sólidos e 

efluentes domésticos, entre outros. Apesar de um dos moradores já ter uma área em processo 

de recuperação através das curvas de nível, este processo de recuperação ainda é pouco, 

comparado ao tamanho total da área de todas as fazendas.  

 A utilização da nascente sem a outorga necessária é outro ponto relevante, já que a 

exigência de outorga destina-se a todos que pretendam fazer uso de águas superficiais ou 

águas subterrâneas, mesmo que seja apenas para o abastecimento doméstico. Isto demonstra a 

importância do esclarecimento das normas ambientais aos proprietários rurais como um todo, 

bem como uma fiscalização efetiva dos órgãos ambientais. 

 A maioria dos moradores está ciente dos efeitos da má utilização das terras e do 

córrego e possuem um grande interesse em preservá-lo. Porém, a falta de informações e 

recursos que deveriam ser repassados pelos poderes públicos acaba por desmotivá-los. 

A Zona de Amortecimento do Parque Estadual do Pau Furado necessita de maior 

investimento, planejamento e fiscalização para a preservação de seus recursos naturais. 
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