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RESUMO 

 

COSTA, C.C; FERNANDES, O. D. A. A e CRISTÓVÃO, E. C. Proposta de gerenciamento ambiental 

para o Jardim Botânico de Juiz de Fora – MG. Orientador: Profº Dr. Otávio Eurico de Aquino 

Branco UFJF. DEPT. ENG, 2011. 80 p. Monografia (Especialização em Análise Ambiental). 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) tem como objetivo elaborar uma 

proposta de Gerenciamento Ambiental para o Jardim Botânico, que está em fase de 

implantação. Para a proposta de Gerenciamento da área, fez- se um diagnóstico ambiental da 

mesma, a definição e o estudo de suas Áreas de Influência para levantamento dos impactos 

ambientais decorrentes da implantação e operação do empreendimento. Para avaliação dos 

impactos ambientais foram estabelecidas duas metodologias, quais sejam: Avaliação 

Qualitativa dos Impactos e a Matriz de Avaliação de Impactos, usualmente utilizadas em 

estudos ambientais. Após a análise dos resultados obtidos, foram sugeridas Medidas de 

Mitigação e Ações de Controle que poderão fazer parte do gerenciamento do Jardim 

Botânico, tanto nas fases de Instalação e Operação, cuja finalidade maior é minimizar os 

impactos ambientais e contribuir para conservação do ambiente, mesmo com a introdução das 

infraestruturas necessárias para o funcionamento do Jardim Botânico. 

 

 Palavras - chave: Gerenciamento Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais, 

Medidas Mitigadoras e Ações de Controle. 
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ABSTRACT 

COSTA, C.C; FERNANDES, O. D. A. A and CRISTÓVÃO, E. C. Proposal for environmental 

management to the Botanical Garden of Juiz de Fora-MG.Advisor: Prof. Dr. Otávio Eurico de Aquino 

Branco UFJF. DEPT. ENG, 2011. 80 p. Monograph (Specialization in Environmental Analysis ) 

 

This Final Paper aims to develop a proposal for a Environmental Management of the 

Botanical Garden, which is under implementation. For the proposal of the area  management, 

an environmental diagnosis has been made, with a definition and a study of the areas under 

influence to survey the environmental impacts of construction and operation of the 

undertaking. For evaluation of environmental impacts were established two methodologies, 

namely: Qualitative Assessment of Impacts and Impact Assessment Matrix, commonly used 

in environmental studies.  After analyzing the results obtained, we suggested Mitigation 

Measures and Control Actions that may be part of the management of the Botanical Garden, 

in both phases of installation and operation, whose main aim is to minimize environmental 

impacts and contribute to conservation of the environment, even with the introduction of the 

necessary infrastructures for the operation of the Botanical Garden.  

 

 Keywords: Environmental management, Environmental impact assessment, 

Mitigation measures and Control actions.  
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETIVOS  

O presente trabalho tem como cerne o Gerenciamento Ambiental que está contido e 

subjugado à Gestão e a Política Ambiental, estabelecendo-se como um conjunto de ações de 

regulação do uso, controle, proteção e conservação do meio ambiente. 

 No caso, a área objeto para estudo e aplicação dos conceitos, visando o 

estabelecimento de uma proposta de Gerenciamento é o Jardim Botânico de Juiz de Fora. 

Trata-se de um espaço verde preservado, que terá boa parte da sua área aberta ao público, o 

qual poderá interagir com a natureza através das estruturas propostas, justificando-se assim a 

realização dessa pesquisa.  

Considera-se importante para a sustentabilidade desse empreendimento que os 

usuários do Jardim Botânico sejam instruídos e, desta forma, convidados a contribuirem para 

a conservação do meio ambiente natural, através das iniciativas de sensibilização, via 

Educação Ambiental. O mérito e valor de tal iniciativa reafirma-se pela convicção de que a 

Educação Ambiental é uma das formas de tratamento e solução de conflitos ambientais que, 

entre outros temas, trata do desequilíbrio da relação homem versus meio ambiente, que foi 

potencializada em benefício das necessidades do homem.  

Uma Gestão baseada na filosofia conservacionista permite e induz à aproximação com 

a comunidade, que pode ser aliada na tarefa de preservação dos recursos naturais.  Portanto, 

crédulos desta filosofia, sugerimos ações de gerenciamento que não inibam o envolvimento da 

comunidade, mas que apenas regulem a forma de uso do recurso, contribuindo assim para a 

preservação deste. 

O objetivo geral dessa pesquisa é contribuir para a implantação sustentável do Jardim 

Botânico da UFJF, tendo como objetivos específicos a avaliação dos impactos ambientais 

potenciais da implantação do Jardim Botânico e o estabelecimento preliminar de medidas de 

controle e de mitigação dos impactos diagnosticados.   

A avaliação dos impactos ambientais da implantação do Jardim Botânico é uma 

ferramenta importante para o estabelecimento de propostas de gerenciamento de áreas 

preservadas. Para o caso em estudo permitiu – se identificar e propor medidas atenuantes e de 

controle que pudessem propiciar o uso da área de forma a garantir a satisfação da comunidade 

e preservação do recurso. Destaca-se que a avaliação de impactos, por si só, é uma forma de 

gerenciamento, pois é a base para estudo e proposição de medidas. 
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Apresenta-se nos capítulos iniciais deste trabalho conceitos básicos referentes à Gestão 

Ambiental, contextualizando a discussão sobre o Gerenciamento Ambiental. A definição e 

objetivo genuíno do gerenciamento ambiental são abordados no segundo capítulo; a 

descrição e definição da metodologia de avaliação dos aspectos e impactos ambientais, bem 

como definição e descrição de Áreas de Influência, são tratadas no terceiro capítulo; o 

diagnóstico ambiental do Jardim Botânico e de suas áreas de Influência, contemplando as 

características do empreendimento é apresentado no quarto capítulo; a apresentação e 

discussão dos resultados da avaliação de impacto ambiental, contemplando a Avaliação 

Qualitativa e a Matriz de Impacto são tratados no quinto capítulo; e finalmente apresenta-se 

no sexto capitulo as Medidas Mitigadoras e Ações de Controle, baseadas nos impactos 

levantados e avaliados, que possibilitaram a elaboração da presente proposta de 

Gerenciamento Ambiental do Jardim Botânico. 
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2. GERENCIAMENTO AMBIENTAL COMO SUBSÍDIO À GESTÃO ESPA CIAL E 
AMBIENTAL  

Em se tratando do tema proposto para o desenvolvimento deste trabalho, que se 

assenta sobre o gerenciamento ambiental, cabe uma breve discussão. 

Ao tratarmos sobre o gerenciamento é quase imperativo tratar sobre a Gestão. Dentre 

os vários conceitos e definições existentes sobre esta, podemos mencionar aquele, sob o ponto 

de vista administrativo, no qual “... relaciona-se com o conjunto de recursos decisórios e a 

aplicação das atividades destinadas aos atos de gerir“ (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL; 2000 pg. 54).   

Pois bem, não obstante ao descrito acima, importa-nos também tratar sobre a definição 

de gestão, sob a ótica ambiental, cujo conceito tem se ampliado muito nos últimos anos, a fim 

de incluir vários seguimentos, buscando permanentemente a melhoria da qualidade ambiental. 

Sendo assim, entre outras definições para gestão ambiental, destacamos aquela mencionada 

por Pizzato (2009), que a define como “... a tarefa de administrar o uso de um recurso 

renovável, sem reduzir a produtividade e a qualidade ambiental” (PIZZATO,2009,pg.165).  

Isto posto, ao pesquisarmos sobre o conceito de gerenciamento observamos que, para 

alguns autores, gerenciamento e gestão, no caso de caráter ambiental, são tratados como 

atividades análogas.  Por exemplo, em Freitas (2000) encontramos que 

 

o Gerenciamento ou gestão de um recurso ambiental natural econômico ou 
sócio cultural consiste na articulação do conjunto de ações dos diferentes 
agentes sociais, econômicos ou socioculturais interativos, objetivando 
compatibilizar o uso, o controle e a proteção desse recurso ambiental, 
disciplinando as respectivas ações antrópicas, de acordo com a política 
estabelecida para o mesmo, de modo a se atingir o desenvolvimento 
sustentável. (FREITAS, 2000, p.4) 

 

 Apesar de se apreender neste texto uma igualdade semântica entre os termos 

gerenciamento e gestão, vemos que há sobre eles uma diferenciação que é apontada por outros 

autores. Por exemplo, em Lana (2004) notamos que o gerenciamento é tomado como uma das 

atividades atinentes do processo de gestão, assim como são a Política dos Recursos Hídricos, 

Plano de Recursos Hídricos e entre outros. Nesse sentido, a gestão é considerada de forma 

ampla, abrigando todas as atividades, inclusive o gerenciamento.  

 Em Sanches (2008) pode se notar uma diferenciação mais clara ainda entre um 

conceito e outro. O autor pondera que a Gestão Ambiental integra a Política Ambiental, o 
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Planejamento Ambiental e finalmente o Gerenciamento Ambiental, que é definido como o 

conjunto de ações de regulação do uso, controle, proteção e conservação do ambiente natural, 

segundo os princípios da Política Ambiental. Desse modo, apesar de tênue, compreende-se a 

diferença entre um termo e outro, sendo bem clara a relação entre uma e outra, ou seja, a 

subordinação do gerenciamento à Gestão. 

Um exemplo disso é a criação da Lei 9433/1997 que constitui a Política Nacional dos 

Recursos Hídricos estabelecendo os princípios, instrumentos e organismos para o 

funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos- SINGERH, o 

qual baseou-se nos  princípios da gestão compartilhada dos recurso natural, no caso a água. 

 Quanto aos recursos naturais, que são bens públicos, o Estado toma para si a tutela da 

gestão dos mesmos. Para isso, desde a esfera federal até a local, o Poder Público se baseia em 

uma Política Ambiental que tem por objetivo reduzir os impactos decorrentes das ações 

humanas sobre o meio e mudar o comportamento coletivo, seja pelas sanções previstas pelos 

Instrumentos de Comando e Controle 
1
 - seja pela sensibilização e mudança de valores dos 

agentes econômicos para conservação e preservação dos recursos - via Educação Ambiental.   

No que se refere à Educação ambiental , esta se apresenta como um dos instrumentos  

de solução da problemática ambiental, a  qual o mundo se alertou no último quarto do século 

XX, ou seja, tem o papel de promover a participação dos atores sociais na tomada de decisão - 

cidadania - sendo um elemento de combate à crise ambiental, por suscitar no indivíduo uma 

consciência e percepção do meio ambiente afim de  influenciar no seu modo de  interação 

com o meio. 

Diante disso, podemos tratar tal questão no mérito da gestão, ou seja, da gestão 

compartilhada dos recursos naturais. A partir das décadas de 1980 e 1990, após um período de 

formulação de Políticas ambientais de regulação2, quando predominava o centralismo no 

poder estatal, buscou-se um novo cenário, com modelos alternativos para participação da 

sociedade civil na tomada de decisão, conforme Cunha e Coelho (2003). Exemplo disso é a 

emergência da Política Nacional de Recursos Hídricos, já citada anteriormente, que é uma 

referência de proposta de gestão compartilhada, integrada e descentralizada do recurso 

natural, que influenciou no tipo de gerenciamento aplicado ao recurso hídrico. 

                                                           
1 Esses instrumentos podem ser o Licenciamento Ambiental, o Zoneamento e os Padrões de emissões de 
poluentes.  
2 Tratam-se da criação de uma legislação específica que estabelece e regulamenta as normas de uso e acesso ao 
meio ambiente e seus recursos, além de criar aparatos  institucionais que garantam o cumprimento da lei. 
CUNHA E COELHO (2003). Exemplo disso é a criação do Código Florestal  Brasileiro de 1965 
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  Sobre esta questão, da descentralização do poder de decisão, cabe entrarmos no 

mérito da questão que envolve duas correntes antagônicas que, podemos dizer, ainda 

permeiam a discussão ambiental. Trata-se das correntes preservacionista e conservacionista. 

Mais remotamente, no século XVII, podemos ver a emergência de duas visões 

atinentes a questão população e meio ambiente, podendo ser assim mencionadas tais como: a 

antropocêntrica na qual o homem é o centro e a natureza não possui valor em si, constituindo-

se como uma reserva a ser explorada pelo homem; e a visão biocêntrica ou ecocêntrica, nas 

quais a natureza tem valor por si mesmo e o homem é mais um ser vivo.  

Essas visões, respectivamente, protagonizaram a idéia do desenvolvimentismo 

econômico a qualquer custo, alçada sobre uma noção de perpetuidade dos recursos naturais 

em meio às alterações já provocadas no meio. Mas também deram origem às idéias do 

preservacionismo3 e do conservacionismo, surgidos nos EUA no século XIX. No 

preservacionismo a natureza tem valor em si e deve ser protegida de forma íntegra das ações 

humanas, enquanto que o conservacionismo admite e defende uma convivência sadia e um 

uso racional. 

Essas tendências influenciaram na abordagem ambiental por apresentarem essa 

dicotomia no pensamento em relação à natureza e sua relação com o homem, no que tange à 

ação, interação e transformação deste sobre aquela.  Sobretudo na vertente preservacionista, 

na qual o homem está relegado diante de uma exaltação à natureza, em função de sua 

preservação e importância de suas relações, na qual o homem é mais elemento, ao contrário 

do conservacionismo. Tais concepções protagonizam o debate das questões ambientais, 

sobretudo no século XX, quando começa a ruir predomínio da visão antropocêntrica de uso 

indiscriminado dos recursos naturais e a temática ambiental começa emergir como uma 

preocupação latente. 

 A abordagem desta questão se deve ao fato de que a visão preservacionista 

influenciou sobremaneira as políticas ambientais, especialmente para as florestas tropicais dos 

países em desenvolvimento. Vejamos que nas décadas de 1970 e 1980, a estratégia 

preservacionista exerceu grande controle  

 

com base em um governo central forte, na criação de unidades de conservação 
e numa estratégia coercitiva e punitiva, de regulação e controle, para evitar a 
utilização dos recursos naturais das áreas a serem protegidas das atividades 
humanas (CUNHA E COELHO 2003, pg.  63). 

 
                                                           
3 É desse contexto o surgimento do primeiro Parque Nacional de Yellowstone nos EUA em 1872. 
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Ao contrário disso, o movimento conservacionista que ganha força na década de 1980, 

com outro discurso a cerca da questão ambiental, se difere da estratégia preservacionista por 

vários aspectos, entre eles podemos destacar, conforme visto em Cunha e Coelho (2003):    

 

• A conservação da natureza: que passa a ser tratada segundo a idéia do manejo 

sustentável, levando em conta as necessidades básicas das populações locais;   

• O papel dos atores sociais: que passa a ser importante na elaboração e execução de 

políticas e gestão ambiental, considerando os mesmos nas tomadas de decisão.  

 

 No que se refere ao item descrito, o que podemos ver é que esta idéia permeou 

importantes Leis que surgiram, tal como a Constituição em seu Art. 225 e, mais importante 

para o contexto deste trabalho, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, 

publicado em 18 de julho de 2000, o qual estabelece os critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. 

Entre outros trechos, nos quais podemos identificar nuançes da estratégia 

conservacionista, principalmente no que se refere o envolvimento da sociedade civil na gestão 

dos recursos naturais, podemos destacar os trechos a seguir, conforme as Diretrizes da Lei, 

dispostas no Art 5°:  

I - assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam 
representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes 
populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 
jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente; 

II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento 
da sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de unidades 
de conservação; 

III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 
implantação e gestão das unidades de conservação (SNUC, ART. 5°) 
 
 

  A menção do SNUC justifica-se pelo fato de que o presente trabalho se atém às 

medidas para conservação dos recursos florestais, no caso, de uma área tratada como um 

Jardim Botânico, cuja normatização é estabelecida pela Resolução CONAMA 339/2003.  

 

Art. 1 Para os efeitos desta Resolução entende-se como jardim botânico a área 
protegida,constituída no seu todo ou em parte, por coleções de plantas vivas 
cientificamente reconhecidas, organizadas, documentadas e identificadas, com 
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a finalidade de estudo, pesquisa e documentação do patrimônio florístico do 
País, acessível ao público, no todo o em parte, servindo à educação, à cultura, 
ao lazer  à conservação do meio ambiente. (CONAMA 339/2003) 
 
 
 

Não obstante à definição de Jardim Botânico contida nesta Resolução é pertinente 

mencionarmos um dos objetivos da formação desta área protegida, que é atinente a discussão 

levantada anteriormente. Nesse sentido, podemos também verificar ranços da estratégia 

conservacionista:  

 

I - promover a pesquisa, a conservação, a preservação, a educação ambiental e 
o lazer compatível com a finalidade de difundir o valor multicultural das 
plantas e sua utilização sustentável; (CONAMA 339/2003) 
 
 

A menção deste trecho da Resolução se justifica pelo pensamento que rege este 

trabalho. Ou seja, a necessidade da proteção dos recursos florestais, através da conservação 

dos mesmos, zelando pela a proximidade da área de proteção com a comunidade, o que 

acreditamos ser uma forma de garantir e justificar a proteção daquele recurso, que, conforme 

um dos pressupostos do Desenvolvimento Sustentável - DS visa garantir os recursos para as 

gerações futuras. Ora, a geração futura, são os filhos, netos e descendentes da geração atual, 

inclusive daquela que está envolta a área do Jardim Botânico, que precisa estar engajada como 

um dos atores sociais envolvidos com a proteção ambiental. 

 Ainda tratando sobre isso, mas voltando à questão da gestão para darmos 

continuidade ao raciocínio estabelecido na discussão inicial deste capítulo, cabe 

mencionarmos outra definição de gestão, que a descreve como “Um processo de mediação 

entre interesses de atores sociais voltados ao uso ou preservação de um recurso” (PIZZATO, 

2008 pg.166). 

Diante disso, podemos tecer uma breve ponderação. No que se refere à gestão dos 

recursos naturais, que está atrelada ao Estado,que passa a ser um mediador de interesses, ou 

seja, zela pelo interesse da população e também pela preservação ambiental, que por mais 

difícil que seja, precisam ser conciliáveis. 

Ora, partindo desta concepção, pode-se ponderar que a arena onde se dá atuação desta 

forças e interesses, no caso a área de um jardim botânico ou de alguma outra área protegida, 

pode ser denominada como um território. Isto porque, antes é importante explicar, o 
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Território é uma das categorias de análise da ciência  geográfica, que tem como o espaço4, um 

de seus principais objetos de análise.  O território, por sua vez, concebe diferentes definições 

no âmbito da ciência geográfica, melhor tratado no contexto geopolítico, mas há uma 

definição, contida em Souza (2010) que parte da idéia de que o território é “... 

fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder” 

(SOUZA, 2010, pg.78). No caso de uma unidade de conservação ou área protegida, as 

relações de poder podem ser representadas pelas comunidades locais e pelo Estado o qual 

passa a definir as novas regras de uso e relação com os recursos naturais existentes. 

 Desta forma, se uma das atividades do Estado em gerir é mediar interesses, que 

podem ou não ser conflitantes, o suporte desta questão, dentro da visão geográfica, passa a ser 

o território. Sobre isso, inclusive, Cunha e Coelho (2003), ponderam que 

 

A gestão ambiental faz parte de um processo mais amplo de gestão do 
território, aspecto para o qual ainda não se deu a devida relevância. A falta de 
uma articulação mais forte entre as ações e estratégias de gestão  ambiental e 
territorial pode ser creditada a uma série de fatores explicativos, entre os quais 
a incapacidade de o Estado brasileiro implementar  políticas integradas de 
transformação socioespacial e de regulação dos componentes individuais e 
coletivos. (CUNHA e COELHO, 2003, pg.44) 
 
 

  O êxito na intermediação de interesses e/ou possíveis conflitos entre os atores sociais 

envolvidos, sejam eles o Estado, comunidades locais, ONGs e outros, podem assegurar o 

sucesso do gerenciamento ambiental da área, que visa proteção do recurso natural, porém, 

como diretriz defendida neste trabalho, tal gerenciamento se estabelece sob égide da gestão da 

compartilhada e da filosofia  conservacionista. 

 Dessa maneira, o presente trabalho se presta a apresentar uma proposta de 

gerenciamento ambiental, com a sugestão de um conjunto de Medidas de Controle ambiental , 

baseadas  na análise dos  impactos ambientais de correntes da instalação e operação do Jardim 

Botânico. 

 Tais medidas, que visam a regularização dos usos e mitigação de impactos, 

entendemos que sua aplicação é pertinente como parte integrante do gerenciamento 

ambiental, a fim de contribuir para o bom funcionamento do empreendimento, o alcance das 

                                                           
4  O espaço é um dos principais conceitos chaves da geografia, cuja definição variou e evoluiu assim como a 
própria geografia, de acordo com as várias correntes epistemológicas admitidas. Entre as várias definições, 
portanto, podemos citar à da geografia crítica, que coloca o espaço como lócus da reprodução social “... é o 
espaço social vivido, em estreita correlação com a prática social...” ( LEFÉBRE,1976,pg.29) 
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práticas de preservação e conservação do recurso florestal e o apoio e envolvimento da 

população, tudo isso dentro dos preceitos da sustentabilidade. 
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3. METODOLOGIA  

Para a elaboração deste trabalho, utilizamos das metodologias contidas nos manuais e 

livros tanto para definição das áreas de influência, avaliação de impactos ambientais e 

elaboração de Medidas Mitigadoras e Ações de Controle Ambiental, conforme a seguir. 

  

3.1 Definição das áreas de influência 

Primeiramente, no que se refere à definição das Áreas de Influência - AI, cuja 

demarcação se justifica principalmente pela necessidade de determinação de um espaço 

amostral de abrangência do impacto ambiental identificado e, conseqüentemente, do Plano de 

gestão e medidas de controle a serem adotadas que irão abrangê-lo. 

 Sendo assim, cabe esclarecermos que as áreas de influência de um empreendimento 

referem-se às áreas de abrangência dos impactos, podendo ser entendida como “... espaços 

geográficos nos quais serão sentidos os impactos diretos e indiretos do empreendimento nas 

fases de implantação e de operação” (ELETROBRÁS, sem data). 

Por definição, as áreas de influência podem ter as seguintes nomenclaturas: 

 

- Área Diretamente Afetada- ADA é:  

 

aquela cuja abrangência dos impactos incide diretamente sobre os recursos 
ambientais e a rede de relações sociais, econômicas e culturais, podendo se 
estender além dos limites da área a ser definida como polígono de utilidade 
pública. (ELETROBRÁS, sem data, pg .30) 

 

- Área de Influência - AI ou área de Influência Indireta AII: 
 
 

abrange a região onde, indiretamente, são sentidos os impactos do 
empreendimento. Essa Área, normalmente, compreende o conjunto ou parte 
de municípios que terão suas terras afetadas, bem como a área da bacia 
hidrográfica que, independentemente do recorte municipal, se caracteriza 
como o cenário potencial de processos naturais ou sócio-econômicos e que, de 
alguma forma, podem interferir ou sofrer interferências do aproveitamento. 
(ELETROBRÁS, sem data, pg. 30) 
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- Área de Entorno - AE é: 
 

...aquela onde incidem os impactos indiretos, decorrentes e associados aos 
impactos diretos, sob a forma de interferência nas suas inter-relações 
ecológicas, sociais e econômicas, podendo extrapolar os divisores da bacia 
hidrográfica e os limites municipais. (ELETROBRÁS, sem data, pg. 45)  

 

Desse modo, para definição das áreas de influência do Jardim Botânico de Juiz de 

Fora, adotou-se como limiar principal não a bacia hidrográfica, geralmente utilizada nos 

Estudos Ambientais, mas sim o critério sócioespacial, ou seja, a divisão regional do 

município, determinada pela Prefeitura Municipal, na qual o empreendimento se encontra. 

  

Isto posto, apresentamos a seguir as AIs : 

• ADA:  

Conforme critérios já apresentados a ADA foi determinada como sendo a 

própria área do Jardim Botânico que abrange cerca 80,07 ha.  Nesta área 

local poderão ser observados os impactos diretos do empreendimento, seja no 

meio físico, biótico, seja no meio socioeconômico. 

 

• AE: 

A AE do Jardim Botânico foi definida coma a Região de Planejamento-RP 

Grama na qual o empreendimento se encontra, a qual é abrangida por uma 

população que estabelece maior relação com o empreendimento, até mesmo 

porque, ele se encontra no campo visual de grande parte dos moradores, ou 

então, é um objeto de contemplação constante quando do deslocamento dos 

mesmos para o centro da cidade.A AE também contempla os bairros do 

entorno do empreendimento, que, obviamente, estão contidos na RP. 

 

• AII: 

A AII, por sua vez, foi considerada como sendo a cidade de Juiz de Fora, que 

indiretamente recebe influência do empreendimento, que se estabelece como 

mais uma área verde protegida e que agrega valores ecológicos, 

socioambientais para a população do município. 
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3.2 Avaliação de Impacto Ambiental 

 A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) tem por objetivo identificar as 

interferências que a viabilização do empreendimento vai causar ao meio ambiente. Para isso, é 

necessário realizar uma análise detalhada da área e da(s) atividade(s) que serão desenvolvidas 

no local e que irão interferir nos meios físico, biótico e socioeconômico.  

 Além da análise detalhada, a AIA também envolve outras funções como:  

O Processo de Avaliação do Impacto Ambiental engloba atividades 
necessárias para a viabilização ambiental de um empreendimento, tais como: 
contatos com uma série de órgãos ambientais, agências reguladoras e demais 
órgãos envolvidos com o licenciamento ambiental; estudo de localização do 
empreendimento; elaboração, preparação, envio e acompanhamento da análise 
de vários documentos necessários para a legalização ambiental do 
empreendimento, entre eles, Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA); participação em audiências públicas ou 
privadas; obtenção das respectivas licenças ambientais viabilizando o 
empreendimento ambientalmente e outras atividades. (STAMM 2003 p. 23) 

  

 A International Association for Impact Assessment –IAIA,  conforme SÁNCHEZ, 

2008, definiu sinteticamente  a AIA como “avaliação de impacto, simplesmente definida, é o 

processo de identificar as conseqüências futuras de uma ação presente ou proposta” (Id, 

pg.95). 

 Ainda conforme o IAIA, 1999 conforme SÁNCHEZ, 2008, os objetivos da AIA são:  

1: assegurar que as considerações ambientais sejam explicitamente tratadas e 
incorporadas ao processo decisório; 

2: Antecipar, evitar, minimizar ou compensar os efeitos negativos relevantes 
biofísicos, sociais e outros; 

3: Proteger a produtividade e a capacidade dos sistemas naturais, assim como 
os processos ecológicos que mantém suas funções; 

4: Promover o desenvolvimento sustentável e otimizar o uso e as 
oportunidades de gestão de recursos. (IAIA, 1999 APUD SÁNCHEZ 
2008, p.95) 

 

 A AIA é considerada um instrumento de política pública ambiental, e atualmente vem 

diversificando a sua atuação, deixando de voltar-se exclusivamente a projetos de engenharia 
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para ampliar seu campo em outros tipos de empreendimento. Desse modo, no presente 

trabalho, utilizou-se duas formas de análise e avaliação dos impactos, descritas a seguir.  

3.2.1 Análise Qualitativa de Impactos 

  

Para realizar a classificação de impacto ambiental é necessário identificar o termo 

“aspecto ambiental”, que “pode ser entendido como o mecanismo através do qual uma ação 

humana causa um impacto ambiental” (SÁNCHEZ 2008 pg. 192). Já a ISO 14.001/2004 

conforme SÁNCHEZ, 2008 define aspecto ambiental como “elemento das atividades, 

produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com meio ambiente.” (Id, p. 

192). 

Durante a atividade de avaliação do Impacto Ambiental, “os aspectos e impactos são 

registrados e analisados, para posteriormente serem hierarquizados em relação à sua 

importância, com base em critérios preestabelecidos.” (HENKELS, 2002 p. 16).   

Foram elaboradas tabelas identificando os aspectos e descrevendo os impactos 

positivos e negativos associados a esse nas fases de implantação das estruturas e na fase de 

visitação. 

Outra metodologia para qualitativa de classificação dos impactos, utiliza 7 (sete) 

critérios básicos: efeito, forma, duração, temporalidade, reversibilidade, abrangência espacial 

e magnitude.  

O conceito e caracterização de cada um dos sete critérios levados em consideração no 

levantamento dos impactos foi definido em (ESDE, 2010): 

 

Efeito: corresponde a classificação da sua natureza, podendo ser positivo ou 
negativo em relação ao componente ambiental afetado; 

Forma: diz respeito à forma como o impacto se manifesta, diferenciando-se 
os impactos que se dão de forma indireta, decorrente do somatório de 
interferências geradas por outro ou outros impactos, estabelecidos direta ou 
indiretamente pelo empreendimento.  

Duração: o impacto é classificado de acordo com suas características de 
persistência, tendo como momento inicial o instante em que ele se manifesta.  

Temporalidade: Refere-se ao prazo de ocorrência ou manifestação do 
impacto, ou seja, se ele se manifesta imediatamente após a sua causa, curto 
prazo ou se é necessário que decorra certo lapso de tempo para que ele venha 
se manifestar, longo prazo. Já o impacto de médio prazo ocorre em período 
intermediário aos anteriores citados.  
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Reversibilidade: Se o impacto é reversível a partir de medidas mitigadoras ou 
irreversível podendo ser compensado, mas não mitigado ou evitado.  

Abrangência Espacial: os efeitos dos impactos podem ser percebidos na 
esfera local ou regional, considerando-se como efeito local aquele que atinge, 
no máximo a Área de Influência Direta pelo empreendimento e como regional 
aquele que afeta as áreas mais amplas. 

Magnitude: expressa a variação de um fenômeno em relação a sua situação 
prévia, ou seja, se o impacto vai transformar intensamente uma situação 
preexistente, a sua magnitude é baixa, caso o impacto ocupe uma posição 
intermediária, a magnitude será considerada média. (Id, p.95). 

 

Sobre as medidas compensatórias e mitigadoras cabe conceituá-las de modo a 

contribuir para o entendimento do presente trabalho.   

Medidas Compensatórias: é destinada a compensar impactos ambientais negativos 

com caráter irreversível,  

Medidas Mitigadora: são destinadas a prevenir impactos negativos ou reduzir sua 

magnitude. (PIZZATTO, 2009) 

 
A intensidade dos impactos, ou seja, sua magnitude pode ser definida como 

desprezível, baixa, média, alta ou crítica. A descrição da classificação do impacto ambiental 

de acordo com sua magnitude através de sua manifestação nos meios físico, biótico e 

socioeconômico e cultural pode ser caracterizada através da Tabela 01 a seguir:
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Tabela1: Classificação e magnitude dos impactos ambientais 

Classificação da magnitude dos Impactos Ambientais 

M
ei

o 
F

ís
ic

o 

Desprezível O impacto causado não é percebido ou medido e não altera a qualidade ambiental da área de abrangência.  

Baixa O impacto causado é percebido ou medido, implicando uma baixa alteração da qualidade ambiental da área de 
abrangência considerada. Os padrões ambientais legais são mantidos.  

Média 
O impacto causado é percebido ou medido e implica uma média alteração da qualidade ambiental da área de 
abrangência considerada. Os estudos indicam que os padrões ambientais podem ser eventualmente ultrapassados 
(eventos isolados) 

Alta 
O impacto causado é percebido ou medido e implica uma grande alteração da qualidade ambiental da área de 
abrangência considerada. Os estudos indicam que os padrões ambientais podem ser ultrapassados com maior 
freqüência, não demonstrando uma curva de tendência evolutiva. 

Crítica 
O impacto causado é percebido ou medido e implica uma alteração crítica da qualidade ambiental da área de 
abrangência considerada. Os estudos indicam que os padrões ambientais podem ser ultrapassados com maior 
frequência, demonstrando uma curva de tendência evolutiva. 

M
ei

o 
B

ió
tic

o 

Desprezível 
O impacto não é percebido ou verificável, não alterando a qualidade ambiental da área de abrangência. Ocorre, por 
exemplo, em empreendimentos já instalados onde não existem habitats naturais. Portanto, podem prescindir da 
indicação de medidas mitigadoras.  

Baixa 

O impacto é passível de ser percebido ou verificável sem caracterizar perdas na qualidade ambiental da área de 
abrangência. Ocorre, por exemplo, quando o ecossistema afetado é muito pouco complexo; já se encontra 
descaracterizado em sua composição e estrutura e/ou apresenta resiliência. Os impactos prescindem da indicação de 
medidas mitigadoras de acompanhamento e de compensação.  

Média 

O impacto caracteriza perdas na qualidade ambiental da área de abrangência. As alterações verificadas podem ser 
expressas na supressão ou alteração de habitats pouco complexos e na perda de espécies da flora e da fauna 
silvestres pouco restritivas. O impacto pode atingir áreas ou espécies sobre as quais existam restrições legais 
(APP’s, espécies imunes ao corte, ameaçadas, etc.) Os impactos não são reversíveis, mas podem ser minimizados 
por ações de controle ambiental ou recuperação de ecossistemas. Neste caso é obrigatória a indicação de medidas 
compensatórias.  
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Classificação da magnitude dos Impactos Ambientais 

Alta 

O impacto caracteriza perdas na qualidade ambiental da área de abrangência. Tais perdas podem estar relacionadas 
à supressão de vegetação de habitats bem conservados ou habitats/ espécies restritivos e/ou para os quais existam 
restrições legais (APP’s, espécies imunes ao corte, ameaçadas, etc.) Os impactos não são reversíveis, mas podem 
ser compensados. Neste caso é obrigatória a indicação de medidas compensatórias. 

Crítica 

O impacto atinge áreas que possuem impedimentos legais (como Unidades de Conservação, por exemplo) ou 
caracteriza perdas muito significativas na qualidade ambiental da área de abrangência, com repercussão que 
extrapola as áreas de influência consideradas. Ocorre, por exemplo, quando os habitats afetados são únicos ou 
representam regionalmente. Os impactos não são mitigáveis nem compensáveis.   

M
ei

o 
S

oc
io

ec
on

ôm
ic

o 
e 

C
ul

tu
ra

l 

Desprezível 
O impacto provoca alterações na estrutura e na dinâmica socioeconômica. Com relação ao Patrimônio 
Arqueológico, não provoca alterações nas ocorrências e/ou sítios arqueológicos. 
 

Baixa 
O impacto provoca pequenas alterações, sem gerar mudanças na estrutura e na dinâmica socioeconômica. Com 
relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca pequenas alterações nas ocorrências e/ou sítios arqueológicos, que 
podem ser absorvidas com ações de proteção.  

Média 
O impacto provoca alterações na estrutura e na dinâmica socioeconômica, as quais podem ser absorvidas com ações 
de ajuste na estrutura socioeconômica municipal. Com relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca alterações nas 
ocorrências e/ou sítios arqueológicos, que podem ser absorvidas com ações de proteção e/ou salvamento.  

Alta 

O impacto provoca alterações significativas na estrutura e na dinâmica socioeconômica, as quais só podem ser 
absorvidas com ações de transformação da estrutura socioeconômica. Com relação ao Patrimônio Arqueológico, 
provoca alterações significativas nas ocorrências e/ou sítios arqueológicos, que só podem ser absorvidas com o 
resgate dos vestígios.  

  

O impacto provoca alterações estruturais, gerando desajustes e conflitos no que diz respeito à dinâmica 
socioeconômica, que só podem ser absorvidas com ações de transformação da estrutura socioeconômica e de forte 
compensação socioambiental. Com relação ao Patrimônio Arqueológico, provoca grandes alterações, ocasionando 
danos importantes ou a destruição das ocorrências e/ou sítios arqueológicos e das informações sobre a ocupação 
pretérita da área; e/ou de sítio ou vestígio considerado excepcional ou único.  

                                                                                       Fonte: VALE, 2009, p. 62 
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3.2.2 Matriz de Impacto Ambiental: 

É uma das ferramentas utilizadas para se identificar impactos ambientais, que se 

configura em linhas e colunas que elencam as principais atividades e ações que compõe o 

empreendimento e os elementos do sistema ambiental. O foco é levantar as interações 

possíveis entre as intervenções do projeto e os elementos do meio SANCHES,2008. 

A Matriz apresenta e descreve o levantamento dos impactos nas fases em que serão 

implantadas a infra-estrutura para atender ao público que terá acesso ao Jardim Botânico para 

a sua visitação e após a abertura da área para visitação do público, ou seja, a operação do local 

para a sua finalidade. Ela irá classificar os impactos de acordo como os critérios de avaliação 

(efeito, forma, duração, temporalidade,reversibilidade, Abrangência espacial e magnitude), 

em interação com os meios físicos, bióticos, socioeconômicos e cultural. 

Portanto, a base para avaliação ambiental do presente trabalho foi a metodologia 

descrita no Capítulo 2 e a visão técnica dos envolvidos na elaboração do mesmo. 
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4. ESTUDO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO JARDIM BOTÂNICO D E JUIZ DE 
FORA  

4.1. Caracterização do empreendimento 

  Para descrição do empreendimento - Jardim Botânico - e para apresentação dos 

aspectos ambientais das suas Áreas de Influência, tomamos como referência dados extraídos 

de diversas fontes, porém as mais atuais referentes ao empreendimento foram consultadas de 

forma extra - oficial por ainda estarem em fase final de elaboração e revisão, mas ainda sim 

foram relevantes para o levantamento dos aspectos construtivos ambientais do 

empreendimento, incluindo seu entorno 

  Desse modo, as principais fontes foram: Regimento Interno e Caderno de Ações5, 

Plano de Manejo da Reserva Biológica Municipal do Poço D’Anta6, Estudo de Avaliação 

Mata Krambeck do Instituto de Pesquisa e Planejamento - IPPLAN/JF, Laboratório de 

Climatologia e Análise Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora -  LabCAA, 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE, Centro de Previsões de Tempo e Estudos 

Climáticos  - PTEC, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e  Relatórios Técnicos 

contidos no Processo Ambiental 3.479/04. 

 Sendo assim, para composição do presente diagnóstico, buscou-se todas as fontes 

existentes sobre a área que, apesar de não muito atuais ou mesmo não publicadas ainda, são 

válidas, pois  em suma tratam-se de documentos oficiais confiáveis. 

No que tange ao empreendimento, conforme as fontes consultadas, o mesmo será 

composto de uma gama de infra - estruturas que alterarão o tipo de ocupação atual, conforme 

a Figura 1. 

Conforme Regimento Interno do empreendimento7, este tem por finalidade promover 

ações que enalteçam os princípios conservacionista através da pesquisa e conhecimentos do 

que há preservado no Jardim Botânico, além da promoção de eventos que aproxime 

comunidade de entorno e públicos como a valoração de espaços ambientalmente preservados, 

através da Educação ambiental. Apresenta-se a seguir as precípuas que regerão a operação do 

Jardim Botânico (Fonte: Caderno de Ações, 2011): 

                                                           
5 Documentos ainda não oficializados, em fase de conclusão. 
6 Documento não publicado de circulação interna, consultado na Agenda JF. 
7 Documento não publicado de circulação interna e para consulta. 
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� Catalogar as coleções de espécies vegetais presente na área, mantendo 

reservas genéticas e bancos de germoplasma, em especial as espécies raras 

e economicamente relevantes;  

� Produzir mudas de espécies nativas destinadas a recuperação de áreas 

degradadas; 

� Utilização do Herbário Leopoldo Krieger CESJ, - Instituto de Ciências 

Biológicas para deposito de espécies da coleção catalogada; 

� Incentivo à pesquisa e desenvolvimento de trabalhos acadêmicos (pesquisa, 

extensão e desenvolvimento institucional, destinadas à preservação, 

conservação, restauração e educação ambiental);  

� Interface científica entre a academia, o público (visitantes) e Instituições 

envolvidas, a fim de partilhar trabalhos e conhecimento a cerca do Jardim 

Botânico e concepções conservacionistas, através de eventos e publicações;  

� Promover, de forma institucionalizada, ações de educação ambiental;  

� Capacitar recursos humanos mediante cursos, estágios e atividades afins. 

� Realização de eventos que inspirem a transmissão de princípios de 

conservação ambiental, cultura e lazer, compatíveis com as finalidades 

institucionais do Jardim Botânico; 

� Captação de recursos públicos e privados para manutenção do Jardim 

Botânico; 

 

Para a administração do empreendimento será criado estrutura administrativa composta, 

preliminarmente de (Fonte: Caderno de Ações, 2011) 

 

I. Conselho Administrativo, como órgão deliberativo e executivo, 

II.  Conselho Técnico, como órgão consultivo e de assessoramento  

III.  Conselho Comunitário 

 

O Conselho Administrativo será composto por um Diretor, um Presidente de conselho, 

Representantes da  Pró - Reitoria para assuntos acadêmicos; Representantes do setor de infra-

estrutura e Representante do setor de pesquisa.  

Dentre as atribuições desses Conselhos estão:  
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I. Elaboração de Plano Plurianual para respeitar as diretrizes do Plano Diretor e do 

Regimento Interno e cumprir as metas contidas nos documentos acima; 

II.  Definir as normas de funcionamento; 

III.  Aprovar, anualmente o relatório administrativo/financeiro das atividades 

desenvolvidas; 

IV.  Deliberação sobre doações ao Jardim Botânico -UFJF; 

V. Apreciação sobre matérias que lhe forem encaminhadas pelo Diretor e pelas comissões 

pertinentes; 

VI.  Decisão sobre recursos interpostos contra decisões do Diretor; 

VII.  Instituição de comissões assessoras encarregadas de planejar ou executar tarefas 

relacionadas a assuntos específicos de interesse do JB - UFJF; 

VIII.  Planejamentos e aplicação dos recursos orçamentários e próprios do JB-UFJF, ouvido 

o Conselho Técnico; 

IX.  Avaliação e aprovação de projetos/programas a serem desenvolvidos no JB-UFJF. 

 

  No que se refere às estruturas que irão compor o Jardim Botânico, apresenta-se na 

Tabela 2 uma síntese das mesmas (Fonte: Caderno de Ações, 2011): 

  

Tabela 2: Resumo das infra-estruturas planejadas para o Jardim Botânico: 

Nº Infraestruturas Características 

01 Descampado Gramado Plantio de grama 

02 Banheiros Com reaproveitamento de algumas estruturas já existentes 

03 Local para reuniões Reaproveitamento de áreas sem cobertura vegetal e troncos para 
bancos 

04 Acesso  Criação de acessos, com a execução de projeto paisagístico 

05 Estacionamento Criação de 02 estacionamentos, um privativo e outro para o 
público com capacidade de até 100 veículos. 

06 Quiosques Áreas de acolhimento temporário dos visitantes 

07 Deck Pontos de contemplação da paisagem, sobre os lagos existentes 

08 Coleções temáticas Criação de ambientes para exposição de diversas espécies da 
flora local. 

09 Sauvópolis Estrutura artificial demonstrativa de uma colônia de formigas 

10 Borboletário Ambiente telado para contenção e contemplação de borboletas 

11 Bromeliário Local de exposição de bromélias 

12 Orquidário Local de exposição de orquídeas 

13 Viveiro  Local para produção de mudas 
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Nº Infraestruturas Características 

14 Centro de conhecimento Área de acesso à informações pertinentes ao Jardim Botânico 

15 Auditório  Sala de palestras com capacidade para até 150 pessoas 

16 Laboratório Laboratório para catalogação, manutenção, conservação e 
reintrodução de espécies. 

17 Vestiários Uso privativo para funcionários 

18 Área infantil Espaços para atividades lúdicas e educativas 

19 Labirinto Estrutura lúdica para o público em geral 

20 Anfiteatro grego Área aberta para atividades diversas 

21 Casa Auto sustentável Modelo de construção auto sustentável para visitação e educação 
ambiental 

22 Centro de Visitantes  Setor administrativo e salas de exposição, banheiros, biblioteca e 
lanchonetes 

23 Histórico Totens alusivos ao histórico do local e da região 

24 Teleférico Criação de acesso até o Mirante, que permita contemplar a área 
do Jardim Botânico 

25 Trenó de montanha Aplicação de trilhos para facilitar o trânsito na área, permitindo 
maior interação com espaço e atrativo de lazer. 

26 Áreas de expansão Áreas que permitam a ampliação futura para novas coleções 

Fonte: Caderno de Ações, 2011 

 

  Neste sentido, conforme Caderno de Ações tais estruturas a serem implementadas 

ocasionarão as seguintes ações: 

  - Aumento de áreas propícias à regeneração natural e enriquecimento com 

espécies nativas do Bioma Mata Atlântica; 

  - Limpeza dos açudes, o que permitirá a melhora da qualidade da água e, por 

conseguinte o enriquecimento de novas espécies aquáticas e valorização paisagística; 

                       - Adoção de tratos culturais, tal como aceiros para prevenção de incêndio e 

medidas de recuperação de encostas degradadas; 

           - Impermeabilização de espaços para implantação das estruturas propostas, 

porém com a idéia de reaproveitamento de construção pré - existentes, não havendo grande 

aumento de áreas edificadas; 

            - Tal como já mencionado, há a proposta de implantação de um teleférico e de 

um trenó de montanha, construções até então inusitadas no município. 

 

           Em se tratando da discussão dos aspectos e impactos ambientais das infra- estruturas 

em si, estas são apresentadas no Capítulo V. Apresenta-se nas Figuras 1,2,3,4,5,6,7 e 8 

,visões atuais (locacional e interna) do empreendimento.  
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Figura 1: Vista do Jardim Botânico, situado no contexto da Mata Krambeck 

Fonte Google Earth 
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  Figura 2: Vista da mata exuberante existente na área 

Lago 

Jardim Botânico 

Mata Krambeck 
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      Figura 3: Vista da área onde será instalado o estacionamento  
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Figura 4: Vista de uma das edificações a serem reaproveitadas 
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Figura 5: Vista do Mirante do teleférico ( Alto Eldorado) 
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Figura 6: Sauvópolis 
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Figura 7: Vista de uma das edificações que serão reaproveitadas 
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Figura 8: Encosta degradada que poderá receber tratos culturais 
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4.2. Descrição da Área de Estudo ou da ADA do Jardim Botânico: 

A área que compõe o Jardim Botânico é parte integrante de um remanescente florestal 

urbano com aproximadamente 80,07 ha, sendo considerado, um dos maiores do país, 

denominada Mata do Krambeck, localizada na porção nordeste da zona urbana do município 

de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.  

O principal acesso ao local é feito pela Rua Cel. Almeida de Novaes e pela Rua Nossa 

Senhora de Nazareth, Bairro Santa Terezinha. Tem como confrontantes: a Região de 

Planejamento (RP) Represa à oeste; a RP Linhares à leste e limitado ao sul pelo rio Paraibuna. 

Do total de 80,07 ha, encontramos uma área de beleza cênica, dificilmente encontrada 

em áreas urbanas com o mesmo grau de conservação apresentado. A área antropizada 

presente no local, trata-se da sede do Sítio Malícia, com edificações que serviram de moradia 

para os antigos proprietários. Seus acessos foram enriquecidos paisagisticamente com 

espécies ornamentais e circundados por lagos que são alimentados com as nascentes 

existentes no local;  

A fisionomia florestal local se apresenta em diferentes estágios sucessionais, com 

espécies típicas do bioma Mata Atlântica, que serve como refúgio às espécies da fauna 

brasileira típicas de nossa região.  

 

4.3. Aspectos Históricos da ADA 

A área onde hoje está sendo estruturado o Jardim Botânico de Juiz de Fora, já passou 

por diversas modificações, tanto no que tange suas características ecológicas, quanto às 

funções econômicas. Para o melhor entendimento dessa reestruturação é necessário aludirmos 

ao contexto histórico de Juiz de Fora, para compreensão dos desdobramentos 

socioeconômicos e transformações ocorridas no espaço. 

A monocultura cafeeira passou a ser no século XIX, a principal atividade econômica 

do Vale do Paraíba, a qual dinamizou e financiou a estruturação econômica de vilas e 

municípios. Em Juiz de Fora a história não foi diferente. Nesse período, o município 

experimentava uma fase de dinamismo econômico em função da cafeicultura, tendo esse fato 

influenciado de maneira significativa para a expansão urbana da cidade.  

Devido à posição estratégica e à acumulação de capitais proporcionada pela economia 

cafeeira, Juiz de Fora adquiriu moldes agroexportadores que a transformaram em núcleo 

urbano centralizador de capitais regionais. 
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A implantação da atividade econômica cafeeira incorreu na devastação de vastas áreas 

que anteriormente abrigavam espécies nativas do bioma Mata Atlântica, característica de 

nossa região. Porém, com o declínio da exploração econômica do café, no início do século 

XX, essas áreas foram abandonadas ou transformadas em extensas pastagens, alterando a 

paisagem e os eixos econômicos de nossa cidade.  

As áreas que correspondem à APA Krambeck, denominadas Retiro Velho e Retiro 

Novos, foram adquiridas pela firma Irmãos Krambeck, por escritura pública em 1924, fim dos 

tempos áureos do café. As fazendas nesse período eram utilizadas com áreas de pastoreio e 

criação extensiva de gado de corte, atividade comumente implantada para suprir a lacuna 

econômica do café. Os proprietários permitiram regeneração natural com espécies nativas de 

nossa região após tentativa frustrada de reflorestamento com espécies nobres, formando um 

maciço florestal em estágio clímax, que atualmente é observado8. 

O Sítio Malícia, a área na qual está sendo estruturado o Jardim Botânico, foi 

incorporado ao patrimônio da S.A. Curtume Krambeck em 1938, tendo como finalidade de 

construção da residência da família Krambeck. A gleba era destituída de vegetação e estava 

sendo parcelada para a implantação de um loteamento popular denominado “Vila Santo 

Antônio”.  

Após a compra da gleba foi construída a residência, os três lagos artificiais e, com a 

ajuda de um paisagista foi estruturado alamedas de araucárias, cedros, paineira e um pomar.   

Mais tarde o Sítio Malícia foi alvo de interesse do poder público no processo de 

permuta de bens, envolvendo dois andares do Edifício Adhemar Rezende, situado no centro 

da cidade. Como não foi oficializada a permuta dos imóveis, por parte dos proprietários do 

Sítio Malícia, o município através do Decreto Municipal nº 3.654 de 09/02/1987, declarou o 

imóvel de utilidade pública, para fins de desapropriação como se refere em parágrafo único do 

artigo 1º da lei “a desapropriação a que se refere este artigo destina-se à proteção de paisagens 

e locais particularmente dotados pela natureza”.  

Em 1992 foi aprovada a criação da Área de Proteção Ambiental na Mata do 

Krambeck, através de Lei Estadual 10.943 de 27/11/1992 que teve como autor o então 

Deputado Custódio Mattos. Entretanto, foram constatadas algumas impropriedades na lei, 

como a determinação da área 3.741.682 m² incluindo o Sítio Malícia, sem levar em conta as 

alterações legais que essa área já tinha sofrido.  

                                                           
8 Artigo publicado no jornal Tribuna de Minas, em 26/06/2007 por Anna Elisa Surerus   
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A Lei Estadual 10.943 de 21/11/1992 foi alterada mais tarde pela Lei 11.336 de 

21/12/1993, excluindo a área do Sítio Malícia da composição da APA Krambeck, objeto de 

algumas polêmicas.  

Posteriormente, o Sitio Malícia foi adquirido pela Carmel Empreendimentos Ltda, no 

qual se pretendia a implantação do Condomínio Residencial Parque Brasil.  

Do total de 80,1 ha, os empreendedores pretendiam utilizar 34,07 ha para a construção 

do condomínio e os 45,90 ha restantes seriam direcionados a preservação da vegetação 

presente, sendo distribuídos da seguinte forma: 41,2% à criação de uma Reserva Particular de 

Patrimônio Natural - RPPN; 16,2% para áreas de recuperação ambiental; 15,85% ao cordão 

verde e 13,27% para Áreas de Preservação Permanente9. 

Para a área destinada para estruturação do condomínio foi proposto, segundo o projeto 

urbanístico, a locação de 90 lotes com tamanho de aproximadamente 1.500 m². Entretanto, foi 

sugerida a exclusão de 18 passando à marcação de apenas 72 lotes, por orientação do Instituto 

Estadual de Florestas – IEF, tendo em vista o número considerável de indivíduos da espécie 

Euterpe edulis, vulgarmente conhecido com palmito Jussara, espécie de nossa flora em 

extinção, presente na área. 

O Empreendimento iniciou o processo de licenciamento em 25/03/2003 com o 

protocolo do Formulário de Caracterização de Empreendimento – FCE, no órgão de Gestão 

Ambiental Municipal - Agenda JF, segundo o processo ambiental 3.479/04. 

Devido à localização do empreendimento, em área limítrofe a Área de Proteção 

Ambiental – APA Krambeck, o processo passou a tramitar na jurisdição municipal e estadual, 

com o propósito da minimização dos impactos do empreendimento à APA Krambeck. 

Em 14/07/2006 foi concedida a Licença Prévia – LP, pela Agenda JF, com base nos 

documentos e Relatório de Controle Ambiental apresentados pelo empreendedor.  

O empreendimento passou a ter oposição por parte de organizações civis públicas e 

organizações não-governamentais – ONG’s do município, que promoveram levantes sociais 

contra o empreendimento  

Em 03 de fevereiro de 2010, foi assinado o contrato de compra e venda do Sítio 

Malícia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com o objetivo de criar o Jardim Botânico 

de Juiz de Fora. 

A instituição fomentará a construção do Jardim Botânico tendo como finalidade de 

promover a pesquisa científica, que servirá como elemento imprescindível para 

                                                           
9 Relatório Técnico Circunstanciado 008/2007 Fundação Estadual do Meio Ambiente; Programa de 
monitoramento de Fauna e Flora  -  Aspecto legais da RPPN  -  UNIBIO, 2007 
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conhecimento, manutenção e preservação das espécies vegetais e animais presentes na área e 

na APA Krambeck; implementação de um núcleo de Educação Ambiental que incitem ações 

sustentáveis; instalação de viveiros de mudas e sementes; espaço de triagem para abrigos de 

animais silvestres recolhidos; criação de área de lazer e convivência, entre outras finalidades.     

 

4.4. Caracterização Ambiental das áreas de influência do Jardim Botânico 

O que se pretende nos subitens a seguir é fazer uma breve caracterização dos 

elementos naturais da AII , AE e  ADA do Jardim Botânico, de forma sucinta e pautada em 

dados secundários da região.  

 

4.4.1 Aspectos Climáticos  

 Sobre os aspectos climáticos, cabe mencionar que os mesmos são referentes  a todos 

as áreas de influência, uma vez que  não há alteração significativa desta variável em relação a 

essas áreas.  

No que se refere às características climáticas, tomou-se o município, ou seja, a AII 

como referência. Sendo assim, as características climáticas do município de Juiz de Fora, 

localizado na mesorregião da Zona da Mata mineira, estão intrinsecamente ligadas ao sistema 

de circulação de massas de ar, recorrentes no sudeste do Brasil, no qual há predominância de 

massas de ar tropicais (atlântica e continental), polar atlântico, vindas do sul do país e 

equatorial, que ocasiona períodos com maior ou menor pluviosidade e variação na 

temperatura. 

Em se tratando da distribuição e dos deslocamentos de massas de ar, ao longo do ano, 

predominam ventos que partem do Norte. Esta característica, aliada à existência de uma 

depressão alongada acompanhando o Vale do Paraibuna, com direção aproximadamente 

coincidente, forma um corredor preferencial de deslocamento de massas de ar que se dirigem 

para o centro urbano da cidade, localizado ao sul. 

Outros fatores que interferem nas características climáticas em nosso município e na 

Região de Planejamento Grama, onde está contido o Jardim Botânico, é a existência de um 

relevo acentuado, associado aos fatores antrópicos, tal como a intensa urbanização e a 

cobertura vegetal que propicia a amenização das temperaturas através do processo de 

evapotranspiração da vegetação, que produz microclimas diferenciados dentro do próprio 

perímetro urbano.  
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 De acordo com a classificação proposta por W. Köppen, o município de Juiz de Fora 

se enquadra no clima Cwa, ou seja, um clima mesotérmico, correspondente ao clima tropical 

com períodos de estiagem no inverno e concentração pluviométrica no período de verão, com 

médias anuais próximas a 1.526 mm, segundo o INPE.  

Este clima pode também ser definido, genericamente, como Tropical de Altitude, por 

corresponder a um tipo tropical influenciado pelos fatores altimétricos, considerando que o 

relevo local apresenta altitudes médias entre 700 e 1000m, que contribuem para a amenização 

das suas temperaturas.  

Em relação à sazonalidade da precipitação, observamos que os índices mais elevados 

tem sua ocorrência no mês de janeiro, com cerca de 293 mm. Os meses de junho à agosto são 

tidos, através da série histórica de coleta de dados, como os de menor índices pluviométricos, 

com médias de até 19 mm. 

As precipitações são do tipo convectivo e frontal, com a ocorrência da primeira no 

período de novembro à março, típica de final de tarde e início da noite, acompanhadas de 

elevadas e concentradas precipitações. No período de estiagem, as poucas precipitações são 

do tipo frontal, que costumam permanecer durante dias, mas com um índice pluviométrico 

baixíssimo. 

Em relação aos valores referentes à umidade relativa do ar, percebemos uma variação 

ao longo do ano, com elevações no período que compreende novembro à abril, culminando 

com a estação chuvosa e o período de declínio coincidente com os meses de inverno, tendo 

suas maiores baixas entre os meses de julho à agosto. A relação entre a mínima(valor 

absoluto) e máxima(valor absoluto) registrada está entre 72% e 85% respectivamente. 

 

4.4.2 Aspectos Hidrográficos  

4.4.2.1 Área de influência Indireta - AII 

O Município de Juiz de Fora está contido na bacia do Médio Paraibuna, cuja área total 

segundo PJF (2004) é de 6.777,00 km². No meio urbano de Juiz de Fora o rio Paraibuna 

recebe a contribuição de 156 bacias de diversas dimensões, além de receber as contribuições 

dos rios afluentes Peixe e Cágado em meio rural. O rio deságua na águas do rio Paraíba do Sul 

no estado do Rio de Janeiro, portanto está contido na bacia rio Paraíba do Sul (PJF,p. 214). 

O Rio Paraibuna foi um dos elementos naturais mais importantes no processo de 

ordenamento da ocupação do espaço da aglomeração urbana de Juiz de Fora (Ibid.,p.214). 
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O município possui abundância hídrica, porém essa disponibilidade é relativa, devido 

à enorme diferença de vazões dos cursos de água entre os períodos secos e chuvosos, bem 

como pela poluição de suas águas próximas às áreas urbanas (Ibid.,p.214). 

Ao longo da bacia do Paraibuna foram construídas as represas João Penido, tendo 

como função principal a de abastecimento de água de Juiz de Fora e a represa Chapéu D’uvas, 

com função principal de regulagem do nível das águas do rio (Ibid.,p.214). 

O problema de degradação ambiental mais recorrente no Rio Paraibuna é: qualidade 

das águas desse rio e de seus afluentes, como conseqüência, tanto o rio Paraibuna como parte 

de seus tributários (rios que deságuam no rio Paraibuna), desde há muitos anos não se 

enquadram nas classificações de qualidade proposta para as suas águas (Ibid.,p.214). 

 

4.4.2.2  Área do Entorno - AE  

 Segundo o PJF(2004) a Região de Planejamento - RP Grama como um todo, é 

propensa à surgência de nascentes devido a geomorfologia o que possibilita afloramento de 

nascentes e veios d’água formando uma rica e expressiva coleção hídrica. 

Entretanto, com o adensamento populacional desta região, houve a aterramento de 

muitas nascentes, canalização e poluição dos pequenos córregos, o que compromete a 

qualidade ambiental da RP Grama.  

 

4.4.2.3 Área Diretamente Afetada - ADA 

 

Segundo Rocha (2006), em relatório técnico10, o Jardim Botânico, situa-se em uma 

feição geomorfológica de micro bacia hidrográfica com controle estrutural geológico, já que o 

canal principal de drenagem, assim como os secundários se encaixam nos planos de fratura ou 

falha contidos na área em questão. 

Este curso d’água (sem denominação), que constitui a bacia do Krambeck, é afluente 

da margem esquerda do Rio Paraibuna, drena suas águas no sentido sul, tendo sua nascente ao 

norte da área. Este pequeno curso d água forma dois lagos e um pequeno tanque de 

acumulação (Figuras 09 e 10). Mais aspectos sobre a rede de drenagem, podem ser 

visualizadas na Figura 11, que apresenta a  hidrografia correspondente ao contexto da ADA 

(Anexo 02).  

 

                                                           
10 Relatórios Técnicos contidos no Processo ambiental 3.479/04 
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                            Figura 9: Vista de um dos lagos situados na área do empreendimento 
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       Figura 10: Vista do outro lago existente na área 
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Figura 11: Mapa de hidrografia contexto da área diretamente afetada do jardim botânico 
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4.4.3 Aspectos geológicos e pedológicos: 

4.4.3.1 Área de Influência Indireta - AII  

No Município de Juiz de Fora são reconhecidos 03(três)11 grandes complexos como 

mostra as Figura 12, a seguir:  

 

                Figura 12: Limites do município de Juiz de Fora na carta de classificação geológica da COMIG 

Fonte: COMIG (2003) 

Legenda  

                      Megassequencia Andrelândia 

Megassequencia Andrelândia  

Complexo Mantiqueira 

Complexo Juiz de Fora 

 

 

 

 

                                                           
11 No PJ F(2004) são descritos apenas dois Domínios Geomorfológicos: Gnaisse Piedade e Complexo Juiz de 
Fora. Essa classificação não foi considerada em função de estudos mais recentes.  

AII  

Juiz de Fora 
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    Como pode ser visto na Figura 12, Juiz de Fora ou AII é abrangida por três 

estruturas, quais sejam: 

 

� O Complexo Mantiqueira, localizado na porção norte é composto por hornblenda – 

biotita ortognaisses tonalíticos a graníticos, ocorrendo também rochas anfibólicas; 

(UFJF, 2008, p.2.3)12 

� O Complexo Juiz de Fora situado a sudeste, engloba ortogranulitos enderbíticos a 

charnockiticos, com tipos gabroicos subordinado; (Ibid., p.2.3) 

� A Megasseqüência Andrelândia predominante na região sudoeste se caracteriza por 

biotita gnaisse bandado, com intercalações de quartzitos impuro, gnaisses quartzosos e 

rochas anfibólicas, ocorrendo secundariamente granada gnaisse e rochas 

calcissilicáticas. (Ibid., p.2.3) 

 

Estas unidades são de grande extensão, formadas por vários tipos de rochas 

metamórficas, coerentes, duras e resistentes. Destacam-se, ainda, por serem muito antigas e 

terem sido submetidas a intensos dobramentos, falhamentos e fraturamentos (Ibid., p.2.3). 

Segundo Rocha (2006, p.2.4) essas formações geológicas estão separadas por um 

extenso sistema de falhamentos de empurrão. Essas falhas e fraturas são responsáveis pela 

fragilidade da região, principalmente entre as regiões sudeste e oeste da área urbana. Essas 

formações geológicas são compostas por uma variedade de rochas metamórficas provindas da 

era pré – Cambriana tendo sofrido intensos processos tectônicos (Ibid., p.2.3). 

Quanto aos dados Pedológicos da AII, estes estão galgados em uma classificação 

genérica contida no PJF(2004) . Essa classificação é fruto de diversos estudos diagnósticos 

locais, que constataram em nossa região a predominância de latossolos de coloração 

alaranjada, avermelhada e vermelho-amarelada, caracterizados, de forma geral, como solos 

pobres em nutrientes, especialmente fósforo, nitrogênio, cálcio e magnésio, baixo teor de 

matéria orgânica, porém com elevada acidez e índice de ferro.  

Complementando essas informações encontramos em UFJF (2008), que Juiz de Fora 

de maneira geral, por ter sofrido remoção da cobertura florestal e, conseqüentemente uma 

brusca diminuição da deposição de matéria orgânica - fundamental para a manutenção 

domínios tropicais - possui solos de alteração com composição areno-siltosa e argilo-siltosa, 

                                                           
12 Documento não publicado de circulação interna, consultado na Agenda JF.  
 



36 

 

os quais caracterizam-se por solos que apresentam elevada propensão à erodibilidade (Ibid., 

p.2.3). 

 

4.4.3.2  Área Diretamente Afetada e área do entorno - ADA e AE 

 

Na ADA, conforme pode ser visto na Figura 13, extraída da Figura 12, as rochas 

predominantes são do tipo Megassequencia Andrelândia, assim como a própria AE. Tal 

informação também é encontrada no Relatório Técnico que compõe o Processo Ambiental nº 

3479/2004. 

 

.               

Figura 13: Abrangência área de estudo no mapa Geológico 

                                                          Fonte: COMIG (2003) 

 

No que tange a caracterização pedológica da área do Jardim Botânico destaca-se, 

segundo Rocha (2006) a predominância de solos avermelhados com considerada 

profundidade, em virtude da cobertura vegetal, destacando-se horizonte B, típicos de 

latossolos, associados à expressiva permeabilidade na profundidade de ocorrência. 

Jardim Botânico 
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Também destacam-se coberturas pedológicas de gleissolos, ocorrência no fundo de 

vale e ao redor das lagoas presentes no local , com características que favorecem acúmulo de 

água, devido a sua restrita drenagem. A ocorrência desse tipo de solo se dá, principalmente, 

em áreas planas e entorno dos lagos e ao longo de cursos d’água em função do excesso de 

água durante todo o ano.  A cobertura vegetal geralmente é caracterizada por vegetação 

hidrófila, típica de locais com abundância hídrica. Os solos na porção leste e norte do Jardim 

Botânico apresentam coloração predominante avermelhada em profundidade, com variações 

para tonalidade brumadas e amareladas. 

Quanto à textura, a variação entre os solos se dá entre as classes Argila e Areia. O 

padrão mais comum encontrado é o arenoargiloso ou argiloarenoso principalmente de 

ocorrência nas faces leste e norte da área de estudo. Já nas porções oeste e sudeste, predomina 

a granulometria mais arenosa devido à influência do intemperismo dos quartzitos daquele 

local.  

 Sobre as características de solo da AE, podemos considerar as características gerais 

contempladas na descrição da AII, já que não foram encontrados estudos  pormenorizados 

sobre a mesma. 

 

4.4.4 Aspectos Geomorfológicos 

4.4.4.1 Área de Influência Indireta - AII 

Os aspectos geomorfológicos do município de Juiz de Fora concentram características 

típicas de sua localização, por estar na Unidade Serrana da Zona da Mata, pertencente à 

Região Mantiqueira Setentrional. Esta região é diferente de outras por ser montanhosa, com 

altitudes próximas a 1.000 m nos pontos mais elevados, 670 a 750 m no fundo do vale e 

níveis médios em torno de 800 m (UFJF, 2008, p.2.4). 

Segundo PJF (2004), de um modo geral, o relevo da região apresenta-se bastante 

dissecado, com colinas côncavo-convexas e vales, característicos do Vale do Paraíba do Sul e 

dos contrafortes da Serra da Mantiqueira. A área urbana do Município insere-se totalmente no 

curso médio do rio Paraibuna. Em geral, as feições geomorfológicas tendem a uma 

convexidade das vertentes, a partir do topo, aliada à formação de grande número de 

anfiteatros e planícies intermontanas (UFJF, 2008, p. 212).  

Sobre Morfodinâmica Regional podemos constatar a presença de vales profundos 

associados a encostas com elevadas declividades e um relevo constituído por morros e 

morrotes que, sujeitos a chuvas com índices anuais elevados apresentam uma dinâmica de 
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escoamento superficial bastante intensa. Contribui, ainda, a presença de blocos de rochas em 

escarpas abruptas, de solos residuais espessos e de formações superficiais profundas, que 

estão precariamente protegidos por pastagens, capoeiras e pequenos redutos de florestas 

secundárias (UFJF, 2008, p.2.5). 

Na Área de Influencia Indireta há em algumas, área de maior declividade o 

desequilíbrio das vertentes pode ser visualizado pelos elevados índices de movimentos de 

massa, além de processos erosivos, tanto laminares, quanto de escoamento concentrado. Os 

desmatamentos e movimentos de terra são responsáveis pela reativação dos processos 

morfodinâmicos naturais.  

Não foram encontradas informações específicas ou aprofundadas da AE, sendo assim, 

conforme no item anterior, serão consideradas a as informações gerais do município. 

 

4.4.4.2  Área diretamente Afetada - ADA 

A área de estudo, o Jardim Botânico, compreende uma estrutura de anfiteatro, 

topograficamente desnivelados, os quais constituem compartimentos planálticos rebaixados 

próximo as margens do rio Paraibuna, contrapondo-se a encostas bastante abruptas recobertas 

pela vegetação, com cotas altimétricas oscilando entre 510 à 820m. 

As áreas declivosas são compostas de vertentes de estruturas mamelonares, do tipo 

côncavo-convexo, estruturadas em litologias gnáissicas com intercalações quartzíticas do 

embasamento neoproterozóico13.  

A linha de cumeada, formada a partir do limite entre o Retiro Velho e Sítio Malícia, 

forma o divisor de água entre as bacias 44 (Krambeck) e 50 (Krambeck) afluentes da esquerda 

do rio Paraibuna. Tal conformação geomorfológica pode ser observada nas Figuras 14 e 15 

destacando-se a declividade e hipsometria, a bacia hidrográfica, as áreas mais elevadas e a 

calha onde encaixa o curso d’água. 

As referidas bacias têm suas nascentes na partes mais alta da Mata Krambeck, onde há 

presença densa de vegetação, que exerce o importante papel de manutenção e proteção desses 

cursos d’água e ainda apresenta relação direta com o Rio Paraíbuna, pois mantém em 

equilíbrio a camada orgânica dos solos (superficial) e evita o processo de assoreamento do 

leito. (Ibid., p4). 

 

 

                                                           
13 Estudo de Avaliação Mata Krambeck – Instituto de Pesquisas e Planejamento - IPPLAN, 1989 
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          Figura 14: Mapa de declividade contexto da área diretamente afetada do Jardim Botânico 
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Figura 15: Mapa de hipsometria contexto da área diretamente afetada do Jardim Botânico 
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4.4.5 Aspectos florísticos e faunísticos 

4.4.5.1 Área de Influência Indireta - AII 

  Segundo Valverde, a Zona da Mata faz parte de um contínuo florestal constituído 

pelas florestas do médio Paraíba, situadas ao sul e, àquelas do vale do Rio Doce, ao norte. Na 

porção oeste, esse maciço florestal faz fronteira com os campos naturais do centro e sul de 

Minas (VALVERDE, 1958 In GARCIA, 2007 p. 5). 

O município de Juiz Fora conserva as características de sua região - Zona da Mata -

inserido no Domínio Florestal Atlântico que, anteriormente foi coberta principalmente por 

formações florestais, tais como: Estacional Semidecidual e Ombrófila densa além de áreas 

cobertas por formações savânicas e campestres.  

Estas formações florestais estão inseridas em um dos cinco principais domínios 

paisagísticos intertropicais do Brasil, segundo Ab’Saber (2003), o domínio denominado 

“Mares de Morros”.  

Segundo Ab’Saber (2003), em sua obra: “Os Domínios de Natureza no Brasil  - 

potencialidades paisagísticas” um domínio morfoclimático e fitogeográfico pode ser 

entendido como “um conjunto espacial de certa ordem de grandeza territorial – de centenas de 

milhares de quilômetros quadrados de área  - onde haja um esquema coerente de feições de 

relevo, tipos de solo, formas de vegetação e conduções climático-hidrológico.” (AB’SABER, 

2003, p. 11- 2). 

O domínio de Mares de Morros segundo o autor possui distribuição marcadamente 

azonal, com aproximadamente 650 mil quilômetros quadrados de área, com mamelonização 

extensiva (10 – 20m a 1100 – 1300m de altitude), mascarada por superfícies aplainadas de 

cimeira ou intermontanas, patamares de pedimentação e eventuais terraços. Presença de forte 

decomposição de rochas cristalinas e processos de convexização em níveis intermontanos, 

fato que faz suspeitar uma alternância entre a pedimentação e a mamelonização.  

A grande maioria dos fragmentos florestais da região é secundária, formada em 

antigas lavouras de café abandonadas em estágios sucessionais diversos, sendo que, aqueles 

que se encontram em estágios mais avançados de regeneração apresentam flora arbórea 

bastante significativa. 
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4.4.5.2  Área do entorno - AE 

A Região de Planejamento Grama, segundo o PJF(2004) (2004), apresenta duas 

situações opostas quanto à área verdes. Enquanto o bairro grama concentra 398,22m²/hab, o 

bairro Bandeirantes possui apenas 57,79m²/hab. Esse exemplo aponta para falta de 

homogeneidade quando se trata do percentual de áreas verde por habitantes. O bairro Santa 

Terezinha e o Eldorado, em virtude da proximidade a Mata do Krambeck, são os bairros que 

detêm maior cobertura vegetal.  

A ausência ou menor porcentagem dessas áreas ocasiona a perda da qualidade 

ambiental por variados serviços ecológicos que uma área verde propicia para o seu entorno.   

 

4.4.5.3 Área Diretamente Afetada - ADA  

O maciço florestal formado pela APA Krambeck e o Jardim Botânico revelam uma 

área de exuberante beleza natural e conservação. Este aspecto, possivelmente, se dá pelo 

isolamento parcial proporcionado pelo rio Paraibuna, que serve como barreira para acesso 

direto à área.  

 Quanto à flora existente, baseado em estudos anteriormente realizados, constata–se 

que a área de estudo é recoberta por fisionomia florestal, em diferentes estágios sucessionais, 

com espécies típicas do bioma Mata Atlântica.  É formada por espécies pioneiras típicas de 

nossa região, tais como: jacarés (Piptadenia gonoacantha); pimenteira (Schinus 

terebinthifolius); embaúba (Cecropia hololeuca); canela (Cinnamomum zeylanicum); açoita 

cavalo (Luehea candicans); cipós (Pyrostegia venusta); por espécies exóticas tais como: 

eucaliptos (Eucalyptus sp), pinheiros (Araucaria cunninghamii ), flamboyants (Delonix  

regia), ciprestes (Cupressus sempervirens)  àrvores frutíferas diversas, jaboticaba (Myrciaria 

cauliflora), bambus (Dendracalamus giganteus); café (Coffea sp) e espécies secundárias como  

Cedro(Cedrela fissillis), palmeiras (Roystonia oleracea), paineiras (Chorisia speciosa),  

jacarandá branco (Dalbergia brasiliensis), angico vermelho (Parapiptadenia rigida), angico 

branco (Anadenanthera colubrina), murici (Byrsonima basiloba),  pau-ferro (Caesalpinia 

ferrea), Palmito juçara (Euterpe edulis).  

 No que se refere à fauna, não há registros de levantamento preciso das espécies, 

apenas menção sobre a presença de pequenos mamíferos e roedores, macacos, tatus, 

preguiças, capivaras e pacas, e variadas espécies de pássaros, aves, insetos.14 

 

                                                           
14 Estudo de Avaliação Mata Krambeck – Instituto de Pesquisas e Planejamento - IPPLAN, 1989 
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4.4.6 Aspectos socioeconômicos AII, AE e ADA 

Sobre os diversos prismas que regem as manifestações humanas no espaço, podemos 

destacar as dimensões: política, cultural e econômica. São essas vertentes que subsidiam o 

entendimento das transformações do espaço e os valores que nele são atribuídos, ao traduzir o 

modo de vida que a sociedade expressa no seu meio de atuação, isto é, como ela produz (seu 

meio de produção), consome (produtos e serviços) e as funções atribuídas ao espaço. 

A Região de Planejamento de Grama - AID abrange os seguintes bairros: Parque 

Independência, Grama, Filgueiras, Bom Clima, Bandeirantes, Parque Guarani, Granjas 

Bethânia, Santa Rita, Bonfim, Marumbi, Santa Paula, Progresso, Centenário, Manoel 

Honório, Bairú, Nossa Senhora Aparecida, Santa Terezinha, Nossa Senhora da Graças e  

Eldorados. Caracteriza-se como uma área de uso e ocupação antiga e consolidada, de 

adensamento populacional alto em virtude da sua proximidade como o centro de Juiz de Fora.  

Conforme o PJF (2004) essa região possui dois sub-centros a saber: o Manoel 

Honório, que concentra vários serviços (bancários, redes de supermercados, casas de artigos 

em construção e comércio em geral), o que o torna extensão do centro comercial da cidade; e 

Santa Terezinha, outro sub-centro da RP por concentrar importantes equipamentos urbanos e 

atrativo comércio.  

É importante salientar que a instalação de aparelhos prestadores de serviços estimula o 

adensamento populacional e a ocupação. Se estas forem feitas sem o planejamento prévio, 

poderão acarretar sérios problemas de ordem social, estrutural e administrativa, rebatendo na 

estruturação viária, canalizando altos investimentos do poder público às soluções de 

problemas; a segregação social com o aumento do IPTU e a especulação imobiliária. 

Na região não há uniformidade quanto aos padrões sócios econômicos e de uso e 

ocupação do solo. Cada trecho desta RP se especializou conforme o seu sub-centro de 

referência, tendendo à características singulares de usos e ocupação e pluralidade da RP como 

um todo.  

Nos bairros Santa Rita, Nossa Senhora Aparecida, Marumbi, Santa Paula, Progresso e 

Centenário temos uma área de ocupação muito antiga, adensada, desordenada, com trechos 

considerados de risco, com precárias estruturas urbanas. Essas características se devem ao 

processo de periferização, expulsão das áreas centrais que são valorizadas pela especulação 

imobiliária. Os bairros citados possuem suas atividades comerciais, porém são dependentes 

das estruturas de serviços do sub-centro Manoel Honório. 

Em outro trecho da Região de Planejamento temos ocupações ordenadas com 

características semelhantes a parcelamentos do solo encontrados na região sul e oeste da 
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cidade, como unidades residenciais de alto padrão construtivo constituído de dois pavimentos, 

direcionados ao uso unifamiliar. Essas características somadas ao acesso e proximidade com 

equipamentos urbanos e o comércio incide na alta de preços e na especulação imobiliária.  

Podendo citar os bairros Bairú, Manoel Honório, Bom Clima.  

Já nos bairros Bandeirantes, Eldorado, Nossa Senhora das Graças, há um 

predominância de residências unifamiliares com padrões construtivos de qualidade e 

destinada à população de classe média baixa. 

Os demais bairros (Grama, Filgueiras,) pela sua localização, não conservam as 

características de uso e ocupação dos centros de referência da RP Grama, deste modo 

tenderam à uma ocupação unifamiliar com lotes de grandes dimensões do tipo granjeamento 

de ocupação mais recente, conservando características rurais, com atividades ditas rurais 

como a horticultura.  

Em se tratando das condições sociais são latentes as discrepâncias contidas na RP 

Grama. Segundo PJF(2004, p.44) de um total de 19 bairros, cerca de 17 deles, a renda familiar 

está entre dois salários mínimos, enquanto que nos bairros Bairú e Bom Clima a renda média 

ultrapassa dez salários mínimos.  

Para além dessas diferenças salariais, encontramos ainda, nessa região, contrastes na 

qualidade de vida da população e acesso aos serviços de saneamento e saúde, bem como nas 

condições de moradia, pois, enquanto em alguns bairros encontramos moradias de alto padrão 

construtivo em outras áreas temos edificações precárias em lugares impróprios para a 

habitação, como em encostas de alto declive e em beiras de córregos.  

No tocante às atividades econômicas, segundo o PJF (2004), a RP Grama é 

predominantemente residencial, tendo como áreas economicamente ativas apenas os bairros 

Manoel Honório e Santa Terezinha. As atividades econômicas praticadas nos subcentros são 

basicamente comércio varejista, numeroso e diversificado, e o setor de serviços como: bares, 

restaurantes e rede bancária.      

Dentre as áreas de lazer contidas na RP Grama, temos o Museu Mariano Procópio que 

além de conter acervo histórico importantíssimo, conta com um acervo natural de grande 

importância ecológica, valorizando em seus jardins a exótica flora brasileira, o que transforma 

a área em um local de relaxamento e enriquecimento cultural de grande importância para a 

cidade.  

Outra importante área de lazer e pesquisas acadêmicas que estará em breve acessível, 

mesmos que parcialmente, à população não só da região, mas para toda a cidade e a turistas é 

o Jardim Botânico, que representa um espaço que tem forte apelo cênico e paisagístico, na 
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qual terá um contato direto como diversidade ecológica que se encontra em bom estado de 

conservação.   

Essas áreas verdes em meio aos centros urbanizados, além do papel ecológicos de 

conservação da biodiversidade e funções reguladoras de vazão e temperatura, estas se tornam 

espaços de atração turística (ecoturismo) e incentiva a preservação e valorização dos 

patrimônios naturais existentes. 
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5. LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

5.1 Avaliação de Impacto Ambiental 

A AIA, já conceituada anteriormente, deve ser realizada levando-se em consideração 

os aspectos inerentes ao meio físico, biótico, socioeconômico e cultural.  

No que se refere ao meio físico são levantadas as características do solo, subsolo, 

águas, ar  e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, 

os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas, 

quando aplicável.. 

O meio biótico diz respeito às características da fauna e da flora direta e indiretamente 

afetados, destacando a importância das espécies para a qualidade ambiental do ecossistema, 

além do diagnóstico das espécies em extinção e ameaçadas de extinção.  

O meio socioeconômico e cultural refere-se às atividades de uso e ocupação do solo, 

os aspectos históricos da sociedade em estudo e a sua relação com as atividades econômicas 

desenvolvidas na região. Além disso, analisa quais as interferências e influências que a 

atividade desenvolvida vai causar sobre a dinâmica da sociedade afetada. Na análise dos 

aspectos socioeconômicos são diagnosticados os patrimônios culturais e arqueológicos 

existentes e as interferências e impactos que o empreendimento que se pretende viabilizar vão 

causar sobre essas áreas.   

Para implementar obras de infra estrutura no Jardim Botânico como vias de acessos, 

trilhas, restaurantes, banheiros, centros de apoio aos visitantes, entre outras estruturas são 

necessárias uma série de intervenções na área, como supressão de vegetação, movimentação 

de terra, mobilização do canteiro de obras, impermeabilização do solo, geração de resíduos 

sólidos, efluentes, ruídos, entre outros. 

Tais intervenções são aquelas previstas no Caderno de Ações, o qual lista e localiza as 

infra- estruturas a serem implantadas nas fases de Instalação e Operação do empreendimento. 

Nesse sentido, para o levantamento e análise dos impactos ambientais do Jardim 

Botânico, serão consideradas as instalações propostas e a repercussão destas no meio 

ambiente natural. Não obstante, para a análise dos impactos também serão consideradas as 

demais características ambientais do local levantadas no capítulo anterior. 

Conforme documento supracitado, as intervenções propostas para Operação do Jardim 

Botânico estão localizadas e descritas conforme Figura 16, a seguir: 
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                       Figura 16 Identificação e localização das infraestruturas                      
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Isto posto, cabe ponderamos a cerca da avaliação dos impactos negativos e positivos 

do empreendimento em questão. 

  Conforme metodologia de avaliação de impactos mencionada no capítulo 2, 

apresenta-se nas Tabelas 3 a 5,  os resultados da avaliação qualitativa realizada, tendo como 

referência a avaliação dos Aspectos e Impactos Ambientais pertinentes às fases de 

implantação das estruturas propostas no Caderno de Ações e visitação da área . 

 

Tabela 3: Levantamento dos impactos ambientais negativos 

    Fase de implantação das estruturas 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS 

ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL 

Movimentação de Terra 

(Acesso, centro de 
conhecimento, auditório, 

laboratório, vestiários, Centro 
de Visitantes, Casa auto - 

sustentável) 

Assoreamento de cursos d’água 

Aumento de carga orgânica com conseqüente elevação da 
Demanda Bioquímica de Oxigênio  

Eutrofização dos cursos d’água por nutrientes orgânicos e 
inorgânicos 

Perda de ambientes, provocada pela redução da área 
atualmente tomada por vegetação nativa. 

Abertura de Vias de acesso e 
trilhas 

(Acesso, trilhos para o trenó de 
montanha, Teleférico) 

 

Supressão de Vegetação 
Isolamento de espécies animais e vegetais 
Alteração da paisagem local ( poluição visual) 

Impermeabilização da superfície local, causando problemas 
de escoamento e drenagem 

  Geração de Resíduos 

( Canteiro  de obras) 

Contaminação do Solo 
Contaminação de cursos d’água 

Mau Cheiro 

Impacto Visual 
Geração de Efluentes 
Líquidos – Esgoto 

 (Canteiro de obras) 

Contaminação do Solo 
Contaminação de cursos d’água 

Mau Cheiro 

Impacto Visual 
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Tabela 4: Levantamento dos impactos ambientais negativos 

Fase de Operação – Visitação e pesquisas 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS  

ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL 

Circulação e Movimentação 
de pessoas 
 
(Infraestruturas como um todo) 

Ação do pisoteio em áreas restritas, principalmente trilhas. 

Fluxo de pessoas e tráfego no 
entorno 
 

Poluição Atmosférica 
Ruídos 
Pressão do avanço urbano sobre as áreas preservadas 

Geração de resíduos 
 
(Banheiro, Local de reuniões, 
auditório,laboratório,vestiários, 
teleférico, anfiteatro, Centro de 
visitantes) 

Contaminação do Solo 

Contaminação de cursos d’água 

Mau Cheiro 

Impacto Visual 

Geração de Efluentes 
Líquidos 

(Banheiro, Local de reuniões, 
auditório, 
laboratório,vestiários) 

Contaminação do Solo 

Contaminação de cursos d’água 

Mau Cheiro 

Impacto Visual 

 

                                    Tabela 5: Levantamento dos impactos ambientais positivos  

Fase de Implantação e Operação 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS POSITIVOS 

ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL 

 

 

 

Instituição da área preservada 
(Jardim Botânico) 

Conforto térmico à população da AE e AII 

Resfriamento por sombreamento e evapotranspiração 

Melhoria da qualidade do ar através da geração de oxigênio 
na atmosfera 

Diminuição do gás carbônico e absorção de partículas 
poluentes 

Diminuição da poeira em suspensão 
Enriquecimento do solo por acréscimo de matéria orgânica.  

Proteção dos recursos hídricos.  
Controle de inundações 
Controle de erosões 
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Continuação Impactos Ambientais: Fase Implantação e Operação 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS POSITIVOS  

ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL  

 

Instituição da área preservada 
(Jardim Botânico) 

 

Controle da Poluição Sonora 

Conforto Lumnico 
Proteção da biodiversidade, favorecendo a conservação da 
vida silvestre. 
Propagação de espécies nativas 

Favorecimento do desenvolvimento sustentável, prejudicado 
pela urbanização. 

 

 

Acesso da comunidade local e 
regional à área de preservação 

Oportunidade de pesquisas científicas e projetos na área de 
meio ambiente 

Possibilidade de difundir conceitos a respeito de educação 
ambiental e preservação dos recursos naturais 
Alternativa de lazer e recreação para a comunidade.  

Trabalhar com a comunidade a idéia de ecossistema urbano 
numa perspectiva conservacionista 
Difundir à comunidade a percepção de qualidade ambiental, 
associada à presença da área verde de preservação ambiental 
instituída.  

 

Entres os aspectos discutidos nas Tabelas 3 a 5, cabe uma breve ponderação. A 

implantação de infraestruturas em áreas verdes, independentemente da finalidade, sempre 

geram polêmicas e controvérsias. Ressalta-se a avaliação dos autores do presente trabalho, 

que consideram o advento do empreendimento benéfico e que os impactos negativos são 

menores e contornáveis, enquanto que os positivos são bastante representativos.  

 Nesse sentido, o ponto de maior polêmica, dentre as obras planejadas para o 

empreendimento, é o teleférico – Figura 17- que tem correntes contrárias e favoráveis a sua 

implantação.  

  Pois bem, não é o objetivo deste trabalho polemizar mais ainda a questão, levantando 

bandeira para um lado ou para outro, mas discutir a questão em si. Sobre isso, duas questões 

serão levantadas, as quais poderão enriquecer a discussão. 

 A primeira questão refere-se ao impacto positivo que tal infra estrutura poderá causar. 

Como o município não detém este tipo de atrativo de lazer, será uma novidade para a 

população que, mesmo que geralmente alheia ao apelo ambiental, poderá ser atraída e quiçá 

sensibilizada pela problemática ambiental que está por trás da iniciativa, via Educação 

Ambiental. Ora, tal aspecto, por si só, é excelente, pois pode angariar a população 

simpatizante ou ao menos mais atenta ao meio ambiente. 
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 Por outro lado, na 2º questão, é imperativo não associar quantidade excessiva de 

visitação à perturbação da fauna e da flora e alteração da paisagem local, o que pode ser um 

aspecto ambiental negativo. 

 Desse modo, o Estado e a Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF responsáveis 

pela Política de Gestão Ambiental, deverão estabelecer as diretrizes a serem seguidas para o 

gerenciamento da área. Ou seja, tal decisão cabe aos gestores da área, que deverão tender para 

um lado ou para o outro, avaliando e zelando pelo equilíbrio ambiental, que abrange os 

aspectos físicos, bióticos, socioeconômicos e culturais 

  

 

Figura 17: Projeção de duas alternativas para o teleférico 

                                                   Fonte: Caderno de Ações, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 
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5.2 Matriz de Classificação de Impactos Ambientais 

A matriz é uma ferramenta de classificação dos impactos ambientais que tem como 

função a identificação das principais atividades ou ações que compõem o empreendimento, 

associada a outros elementos ou processos ambientais.  De acordo com SÁNCHEZ, 2008 “ o 

objetivo das matrizes é identificar as interações possíveis entre os componentes do projeto e 

os elementos do meio ( Id,pág. 203). 

Antes de apresentamos a matriz (Tabela 6), importa mencionar que os impactos 

ambientais da Fase de Implantação terão maior incidência na ADA, que é onde as estruturas 

serão implantadas. Os impactos da Operação terão maior repercussão na AII e AE, que por 

sua vez, também serão influenciados pelas Medidas Mitigadoras propostas. 
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Tabela 6: Matriz de impactos ambientais  

Fase de implantação do empreendimento: 

Meio Impactos Ambientais 

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais 

Etapas do projeto I II III IV V VI VII 

P/N/D D/I R/I T/P/C C/M/L L/R 1/2/3 

M
ei

o 
fís

ic
o 

Assoreamento de cursos d’água. N I R T C L 1 

Fase de implantação do 
Jardim Botânico, quando 
serão instalados alguns 

equipamentos necessários 
para compor a 

infraestrutura para o acesso 
de pessoas e pesquisadores 

ao local. 

Perda de ambientes, provocada pela redução da 
área atualmente tomada por vegetação nativa. 

N I R T C L 1 

Supressão de Vegetação N D R P C L 1 

Impermeabilização da superfície local, causando 
problemas de escoamento e drenagem  

N I R P C L 1 

Isolamento de espécies animais e vegetais N D R P C L 1 

Processos erosivos N D R T C L  

M
ei

o 
B

ió
tic

o 

Aumento de carga orgânica com conseqüente 
elevação da Demanda Bioquímica de Oxigênio 

N I R T C L 1 

Eutrofização dos cursos d’água por nutrientes 
orgânicos e inorgânicos 

N I R T C L 1 

Contaminação do Solo N D R T C L 1 

Contaminação de cursos d’água N D R T C R 1 

M
ei

o 
S

só
ci

oe
co

nô
m

ic
o 

e 
C

ul
tu

ra
l  Impacto Visual P D R P L R 2 

Ruído N D R T C L 1  
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Fase de Operação do empreendimento: 

Meio  

 

                      Impactos Ambientais 

 

Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais  

Etapas do projeto I II III IV V VI VII 

P/N/D D/I R/I T/P/C C/M/L L/R 1/2/3 

M
ei

o 
F

ís
ic

o Proteção dos recursos hídricos. P I R P L L 2  

 

Fase de operação, ou seja, 
de abertura do local para 
visitação e pesquisa. 

Controle de inundações P I R P L L 2 

M
ei

o 
bi

ót
ic

o 

Resfriamento por sombreamento e evapotranspiração P D R P L R 2 

Melhoria da qualidade do ar através da geração de 
oxigênio na atmosfera 

P 

 

I 

 

R P L R 

 

3 

Diminuição do gás carbônico e absorção de 
partículas poluentes 

P I R P L R 3 

Diminuição da poeira em suspensão. P  I R T L L 1 

Enriquecimento do solo por acréscimo de matéria 
orgânica. 

P D R P L L 1 

 

M
ei

o 
S

óc
io

ec
on

ôm
ic

o 
e 

cu
ltu

ra
l Controle da Poluição Sonora P D R P L L 1  

 
Fase de operação, ou seja, 
de abertura do local para 
visitação e pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 

Conforto Lumnico P D R P L L 1 
Proteção da biodiversidade, favorecendo a 
conservação da vida silvestre. 

P D R P L L 3 

Propagação de espécies nativas P I R P L R 2 

Favorecimento do desenvolvimento sustentável, 
prejudicado pela urbanização. 

P I R P L R 2 
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Continuação Matriz de Impactos - Fase de Operação do empreendimento: 

Meio Impactos Ambientais Critérios de Avaliação de Impactos Ambientais Etapas do projeto 

I II III IV V VI VII 

P/N/D D/I R/I T/P/C C/M/L L/R 1/2/3 

M
ei

o 
S

óc
io

ec
on

ôm
ic

o 
e 

cu
ltu

ra
l 

Oportunidade de pesquisas científicas e projetos na 
área de meio ambiente 

P D R P L R 3  
 
 
 
 
Fase de operação, ou seja, 
de abertura do local para 
visitação e pesquisa. 
 

Possibilidade de difundir conceitos a respeito de 
educação ambiental e preservação dos recursos 
naturais 

P I R P L R 3 

Alternativa de lazer e recreação para a comunidade.  P D R  L R 3 

Trabalhar com a comunidade a idéia de ecossistema 
urbano numa perspectiva conservacionista. 

P I R P L R 3 

Difundir à comunidade a percepção de qualidade 
ambiental, associada à presença da área verde de 
preservação ambiental instituída.  

P I R P L R 3 

 
Legenda:  
 I- Efeito: Positivo (P), Negativo (N), Difícil Qualificação (D);  
 II- Forma: Direto (D) e Indireto (I); III - Reversibilidade: Reversível (R), Irreversível (I); 
IV - Duração: Temporária (T), Permanente (P), Cíclica (C); 
V - Temporalidade: Curto Prazo (C), Médio Prazo (M), Longo Prazo (L); 
VI- Abrangência Espacial: Local (L), Regional (R); 
VII- Magnitude: Baixa (1), Média (2), Alta (3) 
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6 PROPOSTAS DE MEDIDAS MITIGADORAS E AÇÕES DE CONTROL E 
AMBIENTAL: 

A criação de um Jardim Botânico para valorizar a preservação de áreas de vegetação 

nativa dentro de espaços urbanos é muito importante para manter a conservação permanente 

dos recursos naturais, incentivar o estudo e a pesquisa de uso racional, minimizar os impactos 

advindos das atividades poluidoras desenvolvidas dentro do espaço urbano, bem como 

promover a qualidade ambiental das áreas adjacentes.  

Como já foi descrito no capítulo 4, a fisionomia florestal local se apresenta em 

diferentes estágios sucessionais, com espécies típicas do bioma Mata Atlântica. Para a 

vegetação do bioma Mata Atlântica existe uma legislação de proteção específica, a Lei 11.428 

de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica. A legislação, em seu artigo 3º, permite a supressão da vegetação da 

Mata Atlântica para os seguintes casos:  

I - pequeno produtor rural: aquele que, residindo na zona rural, detenha a 
posse de gleba rural, não superior a 50 (cinquenta) hectares, explorando-a 
mediante o trabalho pessoal e de sua família, admitida a ajuda eventual de 
terceiros, bem como as posses coletivas de terras, considerando-se  a fração 
individual não superior a 50 (cinquenta) hectares, cuja renda bruta seja 
proveniente de atividade ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturas ou do 
extrativismo rural em 80% (oitenta por cento) no mínimo; 

II- população tradicional: população vivendo em estreita relação com o 
ambiente natural, dependendo de seus recursos naturais para a sua reprodução 
sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto ambiental; 

III- pousio: prática que prevê a interrupção de atividades ou usos agrícolas, 
pecuários ou silviculturais do solo por até 10 (dez) anos para possibilitar a 
recuperação de sua fertilidade; 

IV-prática preservacionista: atividade técnica e cientificamente fundamentada, 
imprescindível à proteção da integridade da vegetação nativa, tal como 
controle de fogo, erosão, espécies exóticas e invasoras; 

V- exploração sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma 
socialmente justa e economicamente viável; 

VI-enriquecimento ecológico: atividade técnica e cientificamente 
fundamentada que vise à recuperação da diversidade biológica em áreas de 
vegetação nativa por meio da reintrodução de espécies nativas; 

VII- utilidade pública; 

Atividade de segurança nacional e proteção sanitária; 
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As obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional destinadas aos 
serviços de transporte, saneamento e energia, declaradas pelo poder público 
federal ou dos estados; 

VIII- interesse social:  

As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, 
tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, 
erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, 
conforme resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA; 

As atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena 
propriedade ou posse rural familiar que não prejudiquem a função ambiental 
da área; 

Demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do 
CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. (LEI 11.428/2006, ART 
3°) 

 

O caso do Jardim Botânico se aplica bem aos parágrafos IV e VI do art. 3º da Lei 

11.428/2006, pois a função da área será justamente de promover a conservação e o 

enriquecimento ecológico. Na mesma legislação é definida as condições de proteção e a 

utilização do Bioma Mata Atlântica assegurando:  

  

 I – a manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e 
regime hídrico do Bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras gerações; 

 II- o estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologia e manejo sustentável da 
vegetação e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 
recuperação e manutenção dos ecossistemas; 

 III- o fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a 
manutenção do equilíbrio ecológico; 

 IV- o disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o 
crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico; (Lei 
11.428/2006, art. 7) 

 

Por estar localizado em uma área de atenção especial e protegida por lei, toda e 

qualquer intervenção que será realizada na área do Jardim Botânico deve ser analisada 

detalhadamente. Por isso se faz importante a avaliação dos impactos, não somente para definir 

as principais formas de mitigação e estabelecer instrumentos de controle.  
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 Para Sánchez, 2008: 

sinteticamente, pode-se dizer que, dentro de um estudo de impacto ambiental, 
um plano de gestão ambiental é um conjunto de medidas propostas para 
prevenir, atenuar ou compensar impactos adversos e riscos ambientais, além 

de medidas voltadas para valorizar os impactos positivos. ( Id,p. 336) 

 

Partindo deste pressuposto, cabe elencarmos medidas mitigadoras preliminares 

(Tabela 7) que irão minorar os impactos advindos da instalação a e operação do Jardim 

Botânico, já listados no capítulo anterior. 

 Em alusão ao já mencionado no capítulo anterior, sobre a incidência dos impactos 

ambientais nas áreas de influência, cabe reiterar que as Medidas Mitigadoras propostas para 

os impactos da Fase Operação, terão grande repercussão na AE e AII, principalmente no que 

se refere ao meio sócio econômico.  
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Tabela 7: Medidas mitigadoras preliminares propostas referente ao processo de implantação do Jardim Botânico 

Fase de Instalação do empreendimento: 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS 

ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS MITIGADORAS 

Movimentação de Terra 

Assoreamento de cursos d’água 

• Proteção dos terrenos contra erosão na fase das chuvas; 
•     Controle das águas pluviais durante as fases de obras e após a implantação 
das estruturas, conduzindo-as para um sistema 
de retenção de material sólido, através de canais gramados, pequenas bacias de 
sedimentação e outras técnicas absorventes 
• Desassoreamento dos cursos d’água após as obras de terraplanagem, 
abertura de vias e instalação de estruturas; 

Aumento de carga orgânica com conseqüente 
elevação da Demanda Bioquímica de Oxigênio  

Eutrofização dos cursos d’água por nutrientes 
orgânicos e inorgânicos 

Perda de ambientes, provocada pela redução da área 
atualmente tomada por vegetação nativa. 

Abertura de Vias de 
acesso e trilhas 

 

 

 

Supressão de Vegetação • Introdução de “mini” corredores ecológicos (acima e abaixo das vias); 
• Resgate dos animais e introdução dos mesmos nos seus habitats; 

Isolamento de espécies animais e vegetais • Introdução de “mini” corredores ecológicos; 
• Resgate dos animais e introdução dos mesmos nos seus habitats; 

Impermeabilização da superfície local, causando 
problemas de escoamento e drenagem 

• Impermeabilização das vias com broquetes intertravados, para evitar o 
escoamento superficial, além da instalação de canaletas de drenagem; 
• Direcionamento das águas pluviais para caixas dissipadoras ou bueiros que 
direcionam até o sistema de captação municipal. 
 

 

Geração de Resíduos 

Contaminação do Solo • Implantação de coleta seletiva; 
• Destinação do material selecionado para cooperativas  

 

 

Contaminação de cursos d’água 

Mau Cheiro 
Impacto Visual 
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Continuação Medidas Mitigadoras - Fase Instalação do empreendimento 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS  

ASCPECTO IMAPCTO AMBIENTAL MEDIDA MITIGADORA 

 

Geração de Efluentes 
Líquidos (esgoto) 

Contaminação do Solo • Implantação de Sistema Fossa Filtro Anaeróbio no canteiro de obras.  

Contaminação de cursos d’água 

Mau Cheiro 

Impacto Visual 
 

   Na fase de Operação -Visitação: 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS  

ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS MITIGADORAS 

Circulação e 
Movimentação de pessoas 

Ação do pisoteio em áreas restritas, principalmente 
trilhas. 

• Controle de entrada de pessoas na área (capacidade de carga); 
Sinalização de trilhas e restrição a algumas áreas com necessidade de maior 
preservação. 

 
Fluxo de pessoas e 
tráfego no entorno 

Poluição Atmosférica • Criação de uma zona de amortecimento, que seria a transição entre a área 
preservada e os núcleos populacionais; 
• Isolamento da propriedade; 
• Zoneamento das áreas urbanas com relevante interesse ambiental através 
de legislação municipal para restringir o uso dessas áreas; 
Transformação do Jardim Botânico em Unidade de Conservação aprovada em 
lei e com plano de manejo da área. 

Ruídos 

Pressão do avanço urbano sobre as áreas preservadas 

Geração de resíduos Contaminação do Solo • Implantação de coleta seletiva; 
• Educação Ambiental e mobilização dos visitantes à aderir a Política dos 
3 R’s: REDUZIR, REUTILIZAR E REAPROVEITAR 

 

Contaminação de cursos d’água 
Mau Cheiro 

Impacto Visual 
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 Continuação impactos na Fase de Operação – Visitação: 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS 

ASPECTO                IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS MITIGADORAS 

Geração de Efluentes 
Líquidos 

Contaminação do Solo • Implantação de sistema de tratamento de efluentes líquidos nos 
sanitários existentes antes do lançamento na rede de coleta pública. 

Contaminação de cursos d’água 
Mau Cheiro 

Impacto Visual 

 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS POSITIVOS  

ASPECTO IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS MITIGADORAS 

Instituição da área 
preservada (Jardim 
Botânico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conforto térmico à população da AE e AII Não se aplica, uma vez que os impactos são positivos.  

Resfriamento por sombreamento e evapotranspiração 
Melhoria da qualidade do ar através da geração de 
oxigênio na atmosfera 
Diminuição do gás carbônico e absorção de partículas 
poluentes 

Diminuição da poeira em suspensão 
Enriquecimento do solo por acréscimo de matéria 
orgânica.  
Proteção dos recursos hídricos.  

Controle de inundações 
Controle de erosões 
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Continuação impactos na Fase de Operação – Visitação: 

LEVANTAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS POSITIVOS 

ASPECTOS IMPACTOS MEDIDAS MITIGADORAS 

Instituição da área 
preservada (Jardim 
Botânico) 
 

Controle a Poluição Sonora Não se aplica, uma vez que os impactos são positivos. 

 

 

 

 

 

 

Conforto Lumnico 

Proteção da biodiversidade, favorecendo a conservação 
da vida silvestre. 

Propagação de espécies nativas 

Favorecimento do desenvolvimento sustentável, 
prejudicado pela urbanização.  

Acesso da comunidade 
local e regional à área de 
preservação 

Oportunidade de pesquisas científicas e projetos na 
área de meio ambiente 

Não se aplica, uma vez que os impactos são positivos.  

Possibilidade de difundir conceitos a respeito de 
educação ambiental e preservação dos recursos 
naturais 

Alternativa de lazer e recreação para a comunidade.  

Trabalhar com a comunidade a idéia de ecossistema 
urbano numa perspectiva conservacionista 
Difundir à comunidade a percepção de qualidade 
ambiental, associada à presença da área verde de 
preservação ambiental instituída.  
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No caso abordado, como se trata de uma área preservada, que será apenas aberta ao 

público para a visitação e pesquisa, deve-se implantar medidas de controle que atenuem os 

impactos negativos, propiciando a conservação e manutenção das áreas preservadas com 

efeito  a longo prazo.  

Por conta disso, além das medidas mitigadoras já propostas anteriormente, é pertinente 

elencarmos alguns Planos de Ação que correspondem às Medidas de Controle que poderão ser 

adotadas em caráter permanente. Dessa forma, as Medidas de Controle sugeridas são: Planos 

de Manejo da área, Programas de Comunicação e Mobilização Social, Programas de 

Educação Ambiental, Programas de Prevenção e Combate a Incêndio, Programas de 

Fiscalização e Proteção das áreas limítrofes para evitar a invasão, Programas de Recuperação 

de Áreas Degradadas, etc.  

Cabe ressaltar o papel fundamental do envolvimento da população no processo de 

valorização do espaço preservado. Diegue (1996) apud Pina& Santos (2005) aponta que: 

 

não basta a simples colocação de espaços livres urbanos materializados em 
áreas verdes sem que haja a valorização da própria população local; nesse 
caso, a população deve ser incluída no sentido de não só usufruir dos espaços 
disponíveis como também contribuir para a manutenção dos elementos ali 

existentes. (Id, p. 02) 

 

Nesse sentido, no gerenciamento ações e medidas mitigadoras, deverá ser observada o 

nível de satisfação com relação ao uso da(s) áreas e seus equipamentos, destacando-se as 

condições de acesso para a população em geral. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Em se tratando da área em si, esta tem grande relevância por ser uma área florestada 

em ambiente urbano. A iniciativa de transformação da área em um Jardim Botânico é válida, 

pois mesmo causando intervenções civis e impactos ambientais, o retorno social e ambiental, 

tendo em vista o cumprimento medidas atenuantes de controle e de mitigação, superam 

possíveis prejuízos gerados. 

 Considerando a filosofia conservacionista, abordada do segundo capítulo, acreditamos 

que as ações previstas para manutenção da área devam necessariamente a sociedade civil, que 

é um dos públicos alvo do Jardim Botânico. Esta população precisa estar ciente e, acima de 

tudo, envolvida e sensibilizada, quanto aos benefícios da área e contribuir, à sua maneira, para 

a conservação da mesma.  

Esta é reforçada pela análise dos impactos ambientais, realizada no Capítulo 5, quando 

se percebeu que muito dos impactos ambientais positivos do empreendimento estavam 

associados à sociedade, seja através da possibilidade de difusão da educação ambiental, do 

trabalho com a comunidade, abordando a temática de ecossistemas urbanos, da possibilidade 

de despertar da percepção ambiental, criação de áreas de lazer, entre outros. 

 Um dos objetivos principais desse trabalho foi apresentar, justificar e sistematizar a 

necessidade do gerenciamento ambiental do futuro Jardim Botânico, demonstrando aos 

gestores públicos a sua aplicabilidade e exeqüibilidade, para que aí sim, a proposta 

apresentada neste trabalho possa ser adotada, melhorada e efetivada.  

  Ao se levantar e avaliar os impactos ambientais do empreendimento, que por si só já 

pode ser considerada como uma forma de gerenciamento, pode-se observar o custo 

socioambiental do empreendimento e propor um norteador para a tomada de decisão.  A 

discussão a respeito do empreendimento fica bem mais rica e contundente quando se tem uma 

mínima noção de sua repercussão, melhor ainda quando pode ser feita uma sistematização dos 

possíveis “efeitos” do mesmo sobre o meio. 

Sobre tais conseqüências, importa mencionar que os impactos positivos do 

empreendimento constituem um ótimo argumento para sua defesa. Até mesmo os pontos mais 

polêmicos como, por exemplo, o caso do teleférico, podem ser vistos de uma forma menos 

negativa, quando ponderados os benefícios do empreendimento ou, até mesmo, quando há a 

percepção de que há um gerenciamento sobre  o mesmo. 
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Ressalta-se que o gerenciamento ambiental de um empreendimento, tomado mesmo 

antes do início das atividades,assim como propõe o presente estudo, é uma ferramenta da 

gestão bastante eficaz para a prevenção e mitigação de danos ambientais. 

 Muitas vezes o alarde em meio a empreendimentos civis, principalmente aqueles 

relacionados a áreas de interesse ambiental, poderia ser diminuído ou evitado, se os gestores 

se propusessem a um compromisso sério de desenvolver uma Gestão Ambiental, cumprindo 

na íntegra pelas atividades de Gerenciamento. 
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