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RESUMO

As áreas de preservação permanente (APP) têm a função ecológica de preservar os recursos ambientais. Entretanto, as
APPs sofrem pressões antrópicas diversas sobretudo em áreas urbanas onde ocorrem alterações ou mesmo a supressão. Por
isso a necessidade de abordarem-se situações de conflitos entre as APPs e o uso atual da terra. Alia-se a aplicação de técnicas
de geoprocessamento no mapeamento dessas ocorrências que podem servir para análise e melhor compreensão das relações
socioambientais. A bacia hidrográfica do córrego Igrejinha (BHCI) localizada no município de Juiz de Fora/MG está inserida
na bacia hidrográfica do rio Paraibuna é tratada como recorte espacial a finalidade de se analisar o uso atual das APPs de
cursos d’água  e  de nascentes.  Classificadas  enquanto  uso adequado e  indevido,  a  comparação  das  APPs e  o uso  terra
indicaram as APPs que estão sendo pressionadas por três vetores de expansão urbana que foram identificados. Em outra
medida, percebeu-se a recuperação natural de determinadas áreas de pastagens no entorno dos cursos e olhos d’água. O maior
desafio  continua  sendo  consorciar  a  preservação  ou  conservação  dos  recursos  ambientais  em oposição  às  dinâmicas  e
demandas socioeconômicas se impõem ao meio natural.
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INTRODUÇÃO

As áreas de preservação permanente (APP) foram criadas e são instruídas pela atualização das Leis Nºs
4.771/1965 e 7.754/1989, através da Lei Nº 12.651 de 2012 que revogou as primeiras e alterou as Leis Nºs
6.938/1981, 9.393/1996 e 11.428/2006, conhecida como o “Novo Código Florestal” (NCF) dando às APPs a
seguinte definição:

“Art. 3º, inciso II - Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por
vegetação  nativa,  com  a  função  ambiental  de  preservar  os  recursos  hídricos,  a  paisagem,  a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas” (BRASIL, 2012).

Entretanto, as APPs sofrem pressões antrópicas diversas sobretudo em áreas urbanas onde seus elementos
naturais alvos de sua proteção foram suprimidos ou severamente alterados. Deve-se atentar para as situações de
conflitos entre as APPs e o uso atual da terra. O mapeamento dessas ocorrências pode servir para análise e
melhor compreensão das relações socioambientais aliado à aplicação de técnicas de geoprocessamento de dados.

Tomou-se  como  recorte  espacial  a  bacia  hidrográfica  do  córrego  Igrejinha  (BHCI)  que  se  localiza  no
município de Juiz de Fora (563.769 habitantes; IBGE, 2017), na mesorregião da Zona da Mata mineira, e está
inserida na bacia hidrográfica do rio Paraibuna, afluente pela margem esquerda do rio Paraíba do Sul, conforme
é apresentado na Figura 1. 

Contextualiza-se  que  a  ocupação  humana  nos  moldes  econômicos  atuais  da  BHCI  passa  por  registros
históricos que se dão a partir da ocupação da foz do córrego Igrejinha e a fundação do bairro Benfica, por volta
da década de 1840 e logo após foi fundado o bairro Igrejinha, em meados dos anos 1880. A construção da estrada
de ferro D. Pedro II e das estações ferroviárias de Benfica (1877) e de Igrejinha em 1914 – ramal desativado de
Lima Duarte da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil (GIESBRECHT, 2012) – impulsionaram a ocupação.
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Figura 1: Mapa de Localização da bacia hidrográfica do córrego Igrejinha

Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018). O córrego Igrejinha (bacia classificada como sub-bacia hidrográfica do rio Paraibuna pela
Deliberação Normativa do COPAM Nº016/1996) é tributário do rio Paraibuna pela margem direita.

A bacia apresenta rede de drenagem fluvial (98,74 Km) do tipo dendrítica encaixada nos seus vales interiores
formando pequenas áreas alagadas nas várzeas. A confluência entre o Córrego Igrejinha e o Córrego Barriga Lisa
pela hidrografia oficial do IBGE 1:50.000 (2010) é classificada pelo método de Strahler como de 5ª ordem até
sua foz no rio Paraibuna.

A geomorfologia da bacia apresenta um predomínio de áreas de várzea e maciços com baixas amplitudes e
declives, o que denota um relevo favorável à ocupação humana (MOREIRA, 2011). Os solos presentes na BHCI
são os Latossolos Vermelho-Amarelo álico (LVAa – 2,45 Km2) e Vermelho-Amarelo distrófico (LVAd – 34,08
Km2) e Cambissolo álico (Ca – 2,28 Km2) (CPRM/ERJ 2009).

Atualmente,  a  ocupação  da  terra  na  bacia  hidrográfica  do  Córrego  Igrejinha  apresenta  áreas  urbanas
predominantemente  de  uso  residencial,  pequenas  unidades  comerciais,  instituições  públicas  e  sociais  como
escolas e igrejas, descantando-se diferentemente a unidade industrial da Votorantim Metais e Zinco S.A., antiga
Paraibuna de Metais, instalada na década de 1980. 

Casquin (2016), analisando aos parâmetros cádmio, chumbo e zinco concluiu que contaminações com estes
metais foram detectadas a montante e a jusante de Juiz de Fora. Afirma que a maioria das indústrias da cidade se
localizam a montante de um dos seus pontos de coleta de amostras de água, na confluência do Ribeirão dos
Burros com o rio Paraibuna (ponte de acesso à Represa João Penido), ou seja, ponto a jusante do exutório do
córrego Igrejinha, destacando as metalúrgicas Arcelor Mittal e Votorantim Metais Zinco. O autor, pondera que os
resultados de sua pesquisa, indicantes de impacto industrial pontual, devem ser investigados e fiscalizados de
foram mais efetiva, sobretudo em relação à contaminação difusa aplicando-se as leis de preservação e proteção
dos recursos hídricos (CASQUIN, 2016).
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Moreira (2011) afirma em relação à presença e instalação da Companhia Paraibuna de Metais na década de
1980, atual Votorantim Metais e Zinco S.A., não significou aumento de renda e prosperidade para o entorno da
unidade, ao contrário, não absorve a população local enquanto mão-de-obra para esta indústria, não trazendo
ganhos ou vantagens para a região, e significando, na verdade, piora na qualidade ambiental da área, havendo
diversas queixas da população devido poluição atmosférica e do aumento dos casos de doenças respiratórias, por
contaminantes altamente maléficos para a saúde humana. (MOREIRA, 2011).

O trabalho de Souza  et al. (2010) efetuou uma avaliação do impacto da urbanização nos cursos d’água na
bacia hidrográfica do córrego Igrejinha. Segundo o autor, a incidência de residências se dá às margens dos canais
fluviais  acarretando assoreamento  devido a remoção da  cobertura vegetal  das  margens  e  ao lançamento de
diversos resíduos in natura nos veios d’água, como garrafas pet, sacolas plásticas e pneus encontrados próximos
a tubulações para os córregos transporem a linha férrea, o que provoca poluição e recorrentes inundações.

Souza et al. (2010) caracteriza que a BHCI é composta por fragmentos de matas em meio a grandes áreas de
pastagens porém o desmatamento é causa de um processo erosivo acentuado em algumas áreas,  que carreia
sedimentos recebidos pelo córrego principal juntamente ao lançamento de efluentes líquidos provoca, segundo o
autor, a degradação da qualidade dos corpos hídricos. O autor afirma que a BCHI apresenta-se muito antropizada
com base na análise de coletas de água em alguns pontos do córrego Igrejinha. (SOUZA et al., 2010).

OBJETIVO

O presente artigo objetiva caracterizar a bacia hidrográfica do córrego Igrejinha e analisar possíveis conflitos
do uso da terra com as suas áreas de preservação permanente para a compreensão da situação atual da bacia
hidrográfica do córrego Igrejinha.

MATERIAIS E MÉTODOS

Foram obtidos dados vetoriais de hidrografia e hipsometria do IBGE (2018), utilizando as cartas topográficas
de Juiz de Fora (SF-23-X-D-IV-1) e de Ewbank da Câmara (SF-23-X-C-IV-2) na escala 1:50.000. Os vetores
hipsométricos do IBGE auxiliaram na correção do limite da bacia que foi gerado no  software ESRI ArcGIS
10.3.2 através das ferramentas de ‘Hidrologia’ em ‘Análise Espacial’ e bem como os ajustes de projeção.

Os dados de uso e ocupação da terra utilizaram imagens obtidas pelo software livre Google Earth Pro, versão
7.1.7.2606, com renderizador DirectX e resolução de imagem “Maximum” de 4800 x 2843 pixels de 17/10/2005
e de 10/10/2017 e processadas no software ArcGIS empregando-se o algoritmo de Classificação de Máxima
Verossimilhança  (MAXVER).  Esses  dados  subsidiaram a  produção  dos  cartogramas  das  faixas  de  APP da
hidrografia e das nascentes, geradas pela ferramenta ‘Buffer’ em ‘Proximidade’ em ‘Análise’. Para cursos d’água
com largura até 10 metros a APP foi definida pela Lei federal Nº 12.651/2012, por uma faixa de 30 metros, como
é o caso da rede hidrográfica da bacia do Córrego Igrejinha. E para as nascentes e olhos d’água perenes, raio
mínimo de 50 metros. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As áreas de preservação permanente de hidrografia e nascentes ocupam 6,70 Km2 da bacia, o que representa
17,2% do total da BHCI. 

As cinco classes, ‘Vegetação Arbórea’, ‘Vegetação Rasteira/Pastagem’, ‘Solo Exposto’, ‘Corpo Hídrico/Área
Úmida’ e  ‘Área  Urbanizada’ estabelecidas  para  a  produção  das  cartas  de  uso  e  ocupação  da  terra,  foram
sobrepostas  às  APPs  para  analisar  se  o  uso  atual  é  ADEQUADO,  quando  ocorrem as  classes  ‘Vegetação
Arbórea’ e  ‘Corpo  Hídrico/Área  Úmida’ ou  INDEVIDO,  quando  somadas  as  classes  ‘Área  Urbanizada’,
‘Vegetação Rasteira/Pastagem’ e ‘Solo Exposto’, representadas na Figura 2.
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Figura 2: Comparação entre APP de hidrografia e nascente e uso da terra (2005 e 2017)

Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018).

Analisou-se o uso indevido e adequado da APP de curso d’água (Tabela 1) e nascentes (Tabela 2) por classe,
referente aos anos de 2005 e 2017.

Tabela 1: Uso e ocupação de APP de curso d’água.

CLASSE APP DE CURSO D’ÁGUA (2005) APP DE CURSO D’ÁGUA (2017)
Vegetação Arbórea 19,06% 33,38%
Vegetação Rasteira/Pastagem 61,27% 42,17%
Corpo Hídrico/Área Úmida   8,27% 14,18%
Área Urbanizada   7,51%   8,80%
Solo Exposto   3,89%   1,47%
Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018). 

Considerando as classes ‘Vegetação Arbórea’ e ‘Corpo Hídrico/Área Úmida’ como adequado e aglutinando-
as,  representam 27,33% das APPs de  curso d’água e somando-se as  classes  ‘Área Urbanizada’,  ‘Vegetação
Rasteira/Pastagem’ e ‘Solo Exposto’, 72,67% das APPs como uso indevido, no ano de 2005. No ano de 2017 as
mesmas classes somadas apresentam-se classificadas enquanto uso  indevido em 47,56% e uso  adequado em
52,44% das APPs de curso d’água. Percebeu-se que o aumento das áreas urbanizadas (1,29%) foi menor do que
a redução das áreas de solo exposto (2,42%). As áreas de vegetação rasteira e pastagem apresentaram a maior
redução entre as classes, 19,10%. Fato que na totalização das classes representou significativa redução do uso
indevido em 25,11%. Ainda assim, a elevação da classe ‘Área Urbanizada’ significa a real expansão urbana.

Deve-se notar que a classe ‘Vegetação Arbórea’ teve um aumento de significativo de 14,32% nas APPs de
curso d’água devido ao processo natural constatado de regeneração da vegetação, envolta sobretudo de nascentes
e vários veios hídricos, reduzindo a classe ‘Vegetação Rasteira/Pastagem’. A construção da Barragem da Pedra
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(do Grupo Votorantim) representou o maior aumento da classe ‘Corpo Hídrico/Área Úmida’ e redução da classe
‘Solo Exposto’ de 2005 para 2017. Mesmas ocorrências também percebidas em APPs de nascentes.

Tabela 2: Uso e ocupação de APP de nascentes.

CLASSE APP DE NASCENTES (2005) APP DE NASCENTES (2017)
Vegetação Arbórea 29,31% 35,81%
Vegetação Rasteira/Pastagem 65,27% 51,23%
Corpo Hídrico/Área Úmida   0,34%   5,79%
Área Urbanizada   2,33%   5,22%
Solo Exposto   2,75%   1,95%
Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018). 

O  mesmo método  de  classificação  foi  aplicado  para  as  APPs  de  nascentes,  considerando-se  como  uso
adequado apresenta 29,65% e uso indevido em 70,35%, no ano 2005. Em 2017 das APPs de nascentes, 41,60%
apresentam-se classificadas como uso adequado e 58,40% como uso indevido.

Houve, em relação a 2017, um acréscimo de áreas de uso adequado e diminuição de uso indevido de 11,95%
da APP de nascente na BHCI. Notam-se reflexos da expansão de áreas urbanizadas (aumento de 2,89%) e as
rurais que passam por processo de antropização estão sofrendo alterações como a implementação de loteamentos
habitacionais, conforme destacado na Figura 3, e ainda a instalação de empreendimentos empresariais.

Figura 3: Conflitos entre APP de hidrografia e nascente e uso da terra (2017)
Vetores de expansão urbana

Fonte: SILVEIRA, F.J. (2018). 

Pode-se observar na Figura 3 como determinadas APPs estão sujeitas a interferências antrópicas e dada a
importância das APPs o Poder Público deve estar atento às alterações sofridas nas APPs para coibir possíveis
abusos e desrespeitados às legislações ambientais vigentes.
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CONCLUSÕES

O trabalho possibilitou a melhor compreensão do uso e a situação atual da preservação ou não das APPs.
Foram identificados  três  vetores  de  expansão  urbana,  um ao  longo  do  córrego  da  Serra  (ao  sul  do  bairro
Igrejinha), outro no bairro São Damião e um loteamento no centro da bacia próximo à Barragem da Pedra.

Uma parcela das áreas de preservação permanente de cursos d’água e nascentes na bacia hidrográfica do
córrego Igrejinha estão sofrendo pressão dos vetores de expansão urbana. A BHCI apesar de características de
áreas rurais, apresenta-se muito antropizada conforme atesta SOUZA et al. (2010). Por outro lado, percebeu-se
que determinadas áreas de pastagens estão passando por processo de regeneração da vegetação no entorno dos
cursos e olhos d’água, demonstrando uma capacidade de recuperação natural dessas áreas.

Observa-se que, embora,  a BHCI não contribua ao abastecimento público da cidade de Juiz de Fora,  os
recursos  hídricos  da  mesma servem a  população  das  diversas  propriedades  locais  como piscicultura  e  uso
humano geral, fato que por si só deve ser dado atenção e é justificativa suficiente para a preservação desses
recursos ambientais, assim como reza o fundamento das legislações ambientais, tais recursos devem preservados
para  a  presente  e  futuras  gerações.  O  grande  desafio  de  aliar  a  preservação  ou  conservação  dos  recursos
ambientais em oposição às dinâmicas e demandas socioeconômicas se impõem ao meio natural.
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