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RESUMO 
A transformação das APP (Áreas de Preservação Permanente) em AVDP (Áreas Verdes de Domínio 
Público) constitui uma alternativa interessante para melhorar a qualidade ambiental no espaço 
urbano, significando a recuperação de uma área contextualizada à realidade da cidade, uma vez que 
as APP urbanas, ainda que protegidas contra quaisquer intervenções ou infra-estruturas, são 
utilizadas de forma incorreta (disposição de resíduos sólidos, ocupação irregular e desordenada, 
etc.), contribuindo para o agravamento dos problemas de segurança e de limpeza pública. Todavia, 
essa transformação deve ser sustentada por instrumentos de gestão ambiental, entre eles, o 
diagnóstico ambiental das áreas. O objetivo deste trabalho é apresentar um diagnóstico ambiental 
parcial de três APP, localizadas na bacia urbana do córrego das Lajes, em Uberaba, estado de Minas 
Gerais, visando detectar as principais fontes de degradação das áreas. Este estudo foi realizado 
através de visitas in loco e fotointerpretação (programa SPRING). Os resultados dos diagnósticos 
detectaram que a vegetação nos locais de estudo encontra-se, em sua maioria, empobrecida em sua 
biodiversidade característica, estando em franco processo de sucessão secundária. A vegetação não 
característica ou o solo exposto são responsáveis pelas instabilidades dos taludes nas margens dos 
corpos de água. Concluiu-se que medidas de contenção dos processos erosivos devem ser aplicadas 
rapidamente, além da necessidade de recuperação da vegetação das áreas de estudo e da retirada dos 
outros fatores degradantes.  
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INTRODUÇÃO 

 
 Sob o ponto de vista ecológico, o meio urbano não é auto-sustentável e é nessa perspectiva 
que pode ser destacada a importância de áreas verdes, pois elas têm, além da função social, um papel 
fundamental para o equilíbrio ecológico, atuando, ainda, na hidrologia de bacias urbanas.   

Segundo Alvarez (2004), as cidades são ambientes alterados que possuem vegetação 
remanescente de áreas naturais ou que estão em áreas implantadas, apresentando-se de diferentes 
formas, tanto em áreas públicas (parques, jardins e praças), como no entorno de córregos e rios ou 



em áreas privadas (residências e indústrias). Nos tempos atuais, é raro encontrar uma área que não 
tenha sua vegetação original modificada ou até mesmo devastada. Segundo Henke-Oliveira (1996), 
deve-se considerar que regiões como as Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas são 
altamente susceptíveis ao impacto antrópico, ao mesmo tempo em que retêm funções ecológicas por 
absorver impactos decorrentes da perda de função de outras áreas. É imprescindível entender que, 
dentro do ambiente urbano, áreas com plena integridade estrutural e funcional são praticamente 
inexistentes. A poluição urbana, por mais controlada que seja, causa um efeito nas áreas ribeirinhas, 
encostas e nascentes, e com muita freqüência, essas áreas são trilhadas pela população local, sendo 
utilizada como fonte de recursos ou área de deposição de rejeitos. 

O Código Florestal brasileiro – Lei Federal 4771/1965 – é um dos instrumentos legais mais 
eficazes e duradouros em termos de meio ambiente. Esse código foi posteriormente alterado pelas 
leis 7803/1989 e 7875/1989, nas quais as florestas são reconhecidas como bens comuns a todos os 
habitantes do país. O referido código estabelece, como áreas de preservação permanente, uma faixa 
de terra que varia de 30 a 600 metros de largura das margens dos rios, ou de qualquer corpo de água, 
os topos de morro, as encostas com declividade superior a 45º (PHILIPPI JR. et al, 2004). 

Num âmbito geral, em função da pouca ou má fiscalização, percebe-se que as Áreas de 
Preservação Permanente (APP) são facilmente susceptíveis à descaracterização. A Resolução 
Brasileira CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) nº 369, de 29 de março de 2006, veio 
incrementar a antiga legislação, integrando as APP no ambiente urbano, transformando-as em Áreas 
Verdes de Domínio Público (AVDP). A transformação das APP (Áreas de Preservação Permanente) 
em AVDP constitui uma alternativa interessante para melhorar a qualidade ambiental no espaço 
urbano, significando a recuperação de uma área contextualizada à realidade da cidade, uma vez que 
as APP urbanas, protegidas contra quaisquer intervenções ou infra-estruturas, são utilizadas de 
forma incorreta (disposição de resíduos sólidos, ocupação irregular e desordenada, etc.), 
contribuindo para o agravamento dos problemas de segurança e de limpeza pública. Todavia, essa 
transformação deve ser sustentada por instrumentos de gestão ambiental, entre eles, o diagnóstico 
ambiental das áreas. Para prosperar nessa nova linha de atitudes, é necessário reconhecer a 
importância do diagnóstico ambiental como ferramenta indispensável para se realizar um 
planejamento ambiental. 

No planejamento urbano, é necessário realizar um bom diagnóstico da presença de 
vegetação, ou seja, das APP, de modo a subsidiar planos de ação para a implantação de espaços 
verdes e manejo da arborização existente (ALVAREZ, 2004). Os diagnósticos físico-
conservacionista, sócio- econômico e o ambiental são os mais importantes porque eles interagem 
entre si. Dessa forma, pode ser feito um levantamento quantitativo e qualitativo das deteriorações 
que ocorrem na área em estudo, mostrando o grau de deterioração ambiental das variáveis analisadas 
(ROCHA, 1997 e ROCHA e KURTS, 2001 apud CUNHA et al, 2007). Segundo Alvarez (2004), 
uma pesquisa qualitativa pode parametrizar os principais aspectos da paisagem e avaliá-los com 
aproximações e métodos facilmente disponíveis, devido à democratização de meios computacionais 
e de sensoriamento remoto. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um diagnóstico ambiental parcial de três APP, 
localizadas na bacia urbana do córrego das Lajes, em Uberaba-MG, visando detectar as principais 
fontes de degradação das áreas. 
 



 
 
METODOLOGIA  
 

As APP diagnosticadas neste estudo situam-se na bacia do córrego das Lajes, que 
corresponde a e 60% da malha urbana da cidade de Uberaba (Figura 1), localizada no estado de 
Minas Gerais, Brasil.   

 

 
Figura 1- Fotomosaico da cidade de Uberaba:  ____ Áreas selecionadas para estudo; ____ Rede de 
drenagem; _____ Limite da bacia 
 

A Área 1 situa-se acima de um reservatório de retenção, possuindo coordenadas UTM 
194812.5717; 7814767.7899 até 194794.6040; 7813893.9258. Possui superfície plana de 25,05 ha, 
sendo localizada no início do Córrego das Lajes, e pelo curso de água, denominado vertente 1. A 
área 2, possui coordenadas UTM 190020.0338, 7813580.4445 até 190512.1529, 7813303.4184 
ponto onde o corpo de água começa a ser canalizado. Possui superfície plana de 2 ha e é atravessada 
pelo curso de água denominado vertente 3. A Área 3, possui superfície plana de 51,52 ha e é 
atravessada pelo final do Córrego das Lajes. 

A diferenciação dos tipos de cobertura vegetal foi realizada por meio de digitalização 
manual, no programa SPRING, 4.3.3, do recorte do fotomosaico da cidade de Uberaba, obtido por 
meio do programa SPRING e georreferenciado no mesmo. Esse foto-mosaico é composto por 
fotografias em escala 1:15.000, obtidas em levantamento aerofotográfico, em julho de 2003. Os 
mapas foram confeccionados no programa SCARTA 4.3.3.  Os fatores de degradação, como 



presença de esgoto bruto, instabilidade de encostas, erosões, presença de lixo e entulho, além da 
ausência de vegetação característica, foram obtidos a partir de visitas in loco. 
  A partir da elaboração do Quadro 1, foi criada uma matriz de interações entre dos fatores de 
degradação diagnosticados. O Quadro 1 apresenta dados de base, com a descrição do fator de 
degradação e seu respectivo grau. 
 

 

Quadro 1 - Fatores degradados e de degradação e sua descrição para classificação 

 
 
RESULTADOS 
 
Vegetação 

Assim como verificado por Henke-Oliveira (1996) em São Carlos, nas três áreas estudadas 
no presente trabalho os remanescentes de mata ciliar não formavam corredores contínuos, sendo 
interrompidos em diversos pontos ou simplesmente compondo um segmento isolado de mata. Em 
relação aos padrões da flora, normais, remanescentes ou residuais, verificou-se que a vegetação dos 
locais de estudo encontra-se, em sua maioria, empobrecida em sua biodiversidade característica, 
apresentando processo de sucessão secundária, atestada pelo seu baixo porte e pela presença de 
indivíduos pioneiros, arbustos e árvores jovens, além de plantas trepadeiras. 

 Em grande parte das margens dos corpos de água, identificou-se total ausência de vegetação, 
apresentando o solo exposto ou a predominância de grama e vegetação herbácea (Figura 2). Na Área 
3, nas cercanias da foz do Córrego das Lajes com o Rio Uberaba, a vegetação apresenta-se mais 
adensada. Na checagem em campo, observou-se que a pequena parte com vegetação arbórea, 
presente na Área 1, está sofrendo com a derrubada através de ações antrópicas.  

 



 
Figura 2 -  Tipos de Cobertura Vegetal das Áreas.  Sistema de coordenadas UTM com datum SAD 69  

 
Instabilidade das encostas 

 
Segundo Pisani (2003), a vegetação tem um papel fundamental para a estabilidade das 

encostas, já que o sistema radicular das plantas proporciona uma malha protetora que aumenta 
significativamente a resistência ao cisalhamento e, em conjunto com outras propriedades da 



vegetação, favorece a uma eficiente proteção contra a ação das águas. Sendo assim, a total ausência 
de vegetação (solo exposto) e a predominância de gramíneas (ver Figura 2), encontradas nas três 
áreas diagnosticadas, caracterizam-se como um fator de degradação, já que aumentam a 
probabilidade de erosões e potencializam o desmoronamento das margens, entre outros fatores 
agravantes. Nas três áreas, em sua maioria, o fator instabilidade das encostas, foi provocado pela 
presença de gramíneas ou solo exposto nas margens dos corpos de água estudados, responsáveis 
pelo desmoronamento dos taludes, o que provoca assoreamento dos corpos de água (Figura 3). Esses 
corpos de água encontram-se bastante assoreados pelo aporte de sedimentos transportados pelo 
escoamento superficial. Na Área 2, os trechos mais preocupantes são aqueles que interceptam a água 
pluvial concentrada pelas galerias, ocasionando também grandes erosões (Figura 4).  
 

Figura 3- A- Solo exposto e margem instável (Área 1) B- Margem pisoteada por gado (Área 1) C- Área sem 
mata ciliar destacando barranco instável com risco de desmoronamento (Área 3) D- Córrego das Lajes 
assoreado por banco de areia  (Área 3) 

 

 

Figura 4 - Encostas instáveis, com risco de desmoronamento na Área 2 

Segundo Henke-Oliveira (1996), a conservação do solo pela arborização ocorre 
fundamentalmente pela proteção física e estabilizadora das raízes, interceptação de gotas de chuva 
pela folhagem (impedindo a desestruturação física do horizonte superficial), enquanto que a 
presença de matéria orgânica originária da cadeia de detritos promove condições estruturais 
adequadas ao solo, amenizando os problemas de erosão. Na Área 3, a erosão não foi um fator tão 
preocupante como na Área 1 e principalmente na Área 2, onde o número e a gravidade das erosões 
foram maiores, sendo o sistema de drenagem não finalizado o fator responsável pela maioria delas, 
em especial pelas voçorocas encontradas. Nas Áreas 1 e 2, verificou-se a presença de diversos 
sulcos e ravinas de erosão, formados pela ação das águas pluviais que não são inteiramente captadas 
pelo sistema de drenagem e que escoam superficialmente no interior da área, principalmente nos 
trechos sem vegetação arbórea. Observou-se, nessas regiões, a presença de ravinas dentro da área 
arborizada, demonstrando a existência de um escoamento superficial considerável, o que, associado 
com a declividade do terreno, vem provocando erosões incipientes dentro da mata (Figura 5) . Na 
Área 2, voçorocas foram encontradas fora da mata, porém avançando para dentro desta, provocadas 
pelo final da rede de drenagem não finalizada, aliados ao tipo de solo e à falta de vegetação ciliar 
(Figura 6). 



Figura 6 - Voçoroca (Área 1) 

Figura 5 - A – ravina na área gramada; B – água empoçada em pequena 
voçoroca ainda na parte gramada; C- ravina em área de declive, perto 
do maciço arbóreo; D- ravina no começo do maciço arbóreo; E- ravina 
dentro do maciço arbóreo; F- pequenas voçorocas formadas dentro da 
mata ciliar . 

 

 
Esgotos 

O curso de água da Área 3, constitui-se em escoadouro direto de esgoto, recebendo o 
lançamento direto de esgoto in natura de grande parte da cidade . Nos outros cursos de água (Área 1 
e 2), observou-se um forte odor no decorrer da caminhada paralela ao curso de água, indicando a 
possível contaminação por esgotos. A suspeita de aporte de esgoto nesses cursos de água 
fundamenta-se, na Área 2, pelo contato com águas pluviais, transportadas por manilhas que vão às 
proximidades da área de APP e adentram pela mata, sem nenhum critério (Figura 7) . Como é de 
conhecimento local, existem, nessa região, ligações clandestinas de esgoto nas galerias de drenagem 
de águas pluviais. Na Área 1, a suspeita desse aporte ocorre pela existência de uma rede de esgoto 
perto do corpo de água. Já houve relatos anteriores de vazamentos nessa rede, o que causou 
problemas aos ecossistemas e à população local.  Ainda nessa área, nas margens de toda a vertente 
1, e em alguns pontos do início do Córrego das Lajes, verificou-se fitofisonomia típica de solos 
encharcados, veredas, principalmente taboa (Typha domingensis). Ressalta-se que a taboa, é uma 
planta considerada depuradora de águas poluídas, absorvendo metais pesados, fato indicador de que 
as águas desses corpos de água podem estar poluídas.  

 
 
 
 



 
Figura 7 -  A- Final da rede de drenagem não terminada; B- Manilhas soltas dentro da voçoroca 

 

Lixo e entulho 

O fator lixo e entulho trouxe grande preocupação nas Áreas 1 e 2, porém com maior ênfase 
na Área 1, já que se concentrou em um único ponto de grande deposição de entulho (Figura 8A), 
constando-se que este está soterrando a nascente do Córrego das Lajes (Figura 8B). A maioria dos 
resíduos sólidos encontrados na Área 2 encontravam-se dentro das voçorocas, em grande quantidade 
(Figura 8C). A grande deposição de resíduos sólidos nas voçorocas contribui para o arraste de lixo 
para dentro da mata e dos cursos de água.  Na Área 3, foi encontrada uma grande quantidade de 
resíduos sólidos, tanto nos canais, pelo carreamento causado pelo escoamento superficial, como em 
suas margens (restos de construção civil) o que, com as chuvas, podem ser carregados até o leito do 
córrego, agravando o assoreamento deste.  

Figura 8 -  A-Ponto de grande acumulação de entulho na Área; B - Nascente brotando em meio ao entulho na Área 1; 
C- Resíduos sólidos dentro das voçorocas da Área 2 

 

Matriz de interações 

O Quadro 2 apresenta uma matriz de interações entre as áreas e os fatores avaliados. 



 

Quadro 2 -  Matriz de Interações:  fatores de degradação das áreas diagnosticadas 

 
Analisando a matriz de interações é possível identificar a Área 2 como a mais degradada, já 

que a mesma possuiu mais fatores de degradação classificados como graves. A despeito disto, a 
Área 3 deve ser ressaltada, uma vez que seus fatores de degradação mais graves exigem 
providências mais demoradas e de grande escala, como a retirada dos pontos de lançamento de 
esgoto, por exemplo. Os fatores lixo, entulho e erosão, mais graves da Área 1, são combatidos 
mediante retirada do entulho que está soterrando a nascente, e as erosões, com as medidas citadas 
anteriormente.  Entre os fatores analisados na área de estudo 2, os mais preocupantes foram o número e a 
gravidade das erosões, sendo o sistema de drenagem não finalizado o fator responsável pela maioria delas, em 
especial as voçorocas encontradas.  
 
MEDIDAS SUGERIDAS 

 
É sugerido, assim como em Fiorillo (2004), que a reposição florestal deve ser feita com 

espécies nativas, através do isolamento da faixa limite de APP. Em todas as áreas diagnosticadas, 
verificou-se a presença de animais de criação na faixa de APP. Esses animais devem ser retirados 
dessas áreas e estas devem ser cercadas, pois sua presença causa problemas como, por exemplo, o 
pisoteio do gado nas margens, formando caminhos de erosão e assoreamento através do 
desmoronamento das encostas, já desprovidas de proteção pela vegetação.  

Quanto à presença de esgoto nos corpos de água, onde não é comprovado o lançamento 
direto de efluentes líquidos, como nas Áreas 1 e 2, devem ser feitas análises de água para sustentar 
ou não a suspeita de poluição. Depois de comprovada a presença de esgotos, deve-se eliminar o 
contato dos corpos de água com os agentes poluentes, a partir da construção de interceptores, além 
de melhorar o monitoramento da rede de esgoto paralela ao curso de água da Área 1.  

Quanto aos processos erosivos, aconselha-se que o sistema de drenagem seja projetado de 
forma que as águas pluviais não entrem em contato com os canais naturais dos corpos de água 
(trechos não canalizados) cujas margens, quase sempre desprovidas de vegetação ciliar, estão 
altamente susceptíveis a desmoronamentos. Nesses casos, devem ser construídos dissipadores de 
energia no encontro do trecho final das galerias com os cursos de água, fator que contribui para a 
redução da energia cinética da água, diminuindo seu potencial erosivo. Sendo assim, medidas de 
contenção desses processos erosivos (finalização do sistema de drenagem e reconstituição vegetal) 
devem ser aplicadas rapidamente, nas três áreas diagnosticadas. 



 Em geral, além das medidas citadas anteriormente, deve-se ainda proceder a algumas 
medidas não estruturais como: 

• Campanha educativa e de informação da importância das APP junto à população; 
• Participação dos moradores de entorno na fase de reflorestamento; 
• Proibir a deposição de resíduos sólidos; 
• Fiscalizar e fazer cumprir a legislação incidente. 

 
CONCLUSÕES  
 
 É necessário reconhecer a importância do diagnóstico como ferramenta indispensável para a 
realização de um planejamento ambiental, que permitirá não apenas o desenvolvimento do processo 
de regularização ambiental, mas também a construção de um sistema de gestão sustentável. A partir 
dos diagnósticos realizados na bacia analisada por este trabalho, pode-se concluir que nenhum dos 
fatores de degradação avaliados foram considerados baixos, o que ressalta a importância das 
providências a serem tomadas para a restauração ambiental dessas áreas.  
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