
 
 

Dinâmicas sócio ecológicas no entorno do Parque 
Estadual do Rio Doce (PERD): cenários e governança 

para futuros sociobiodiversos 

Subprojeto 4 

PELD 2017-2020 
Dinâmica biológica e a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica do médio Rio Doce-MG, 

considerando os impactos do rompimento da barragem de rejeitos de Mariana-MG 



Equipe 



GERAL 

• Mapear as dinâmicas sócio-ecológicas no passado e no futuro, dando subsídios para a 
governança socioambiental na área de entorno do PERD.  

ESPECÍFICOS 

•  1 -  Analisar a dinâmica da paisagem na zona de amortecimento do PERD nos últimos 
30 anos e simular diferentes cenários de manejo sustentável para compreensão da 
evolução nos próximos 30 anos (2050).  

• 2 -  Listar instrumentos de governança socioambiental que permitirão implementar 
diferentes cenários desejáveis pelos atores sociais locais. 

• 3- Que  politicas publicas/privadas capazes/governança  para implementar os 
cenários, (workshops sobre governança irão abordar como essas políticas devem ser 
coordenadas em diferentes escalas de governança) 

Objetivos 



Quais os mecanismos de governança capazes de estimular transições sustentáveis no uso e cobertura 
do solo, invertendo as tendências de perda de habitat, nomeadamente de florestas naturais, 
mantendo-as e/ou recuperando-as de modo a que se mantenham estrutural e funcionalmente 
biodiversas? 

 



cenários e 
ModeloS 

 ‘modelos ’ são definidos como representações qualitativas ou quantitativas de componentes 
chave de um sistema bem como as associações entre essas componentes 

 ‘cenários’ são definidos como representações plausíveis  de futuros possíveis para 
uma ou mais componentes de um sistema, ou como alternativas de políticas ou de 
manejo que podem alterar o futuro estado dessas componentes 

USO DO SOLO 



Porquê cenários e modelos? 
• …para ir além do currente “modo reativo” na toma de decisões 

 

• A sociedade responde à degradação da biodiversidade e serviços 
ecossitêmicos de modo descoordenado e com ações pontuais…. 

 

• Modo Proativo em que a sociedade antecipa mudanças e deste modo 
tenta minimizar impactos e capitaliza em oprtunidades com planejadas 
estratégias de adaptação…. 

 Policy design and implementation will rarely, if ever, be driven 
by scenario analysis and modelling alone 



Cenários Futuros e governança 

 



Contribuições 

• Análise da dinâmica da paisagem contemplará as seguintes etapas:   

• Mapeamento da vegetação da área do PERD e seu entorno 

• Cálculo das métricas da paisagem, incluindo a área média e forma das 
parcelas de vegetação nativa (Mata Atlântica) e usos antrópicos como 
(urbano, agricultura/pastagens, plantações de eucalipto, solo exposto) e 
ambientes aquáticos;  

• Formulação de possíveis cenários para o entorno do PERD, implementar 
paisagens sociobiodiversas. 

 



Mapa dos estudos de 
caso 



Trabalho realizado 

 PERD e Zona de Amortecimento (10 km) 



Trabalho realizado Métricas de paisagem para o entorno 



Área total dos municípios (em elaboração) 

1985 2000 2015 

Trabalho realizado 



Trabalho realizado 

Métricas de paisagem para o entorno 



 

Trabalho realizado 

 Entrevistas Realizadas 
1º Campo: 14 a 18 de junho de 2017; 
2º Campo: 25 a 30 de julho de 2017. 
 

 

Revés do Belém: 22 

Pingo d'Água: 24 



 Entrevistas Realizadas 
 

Revés do Belém:  
 Grandes proprietários (9) 
 Pequenos proprietários (14) 
 
Pingo d'Água: 
 Grandes proprietários (11) 
 Pequenos proprietários (14) 

 Aproximadamente 23% dos entrevistados perceberam efeitos na 
produção devido ao rompimento da barragem do Fundão (Mariana) 

Grande proprietário Pequeno 
proprietário 

Média -125.123,33 -9.112,47 

Mediana -18.000 -5.030 

Máximo 5.290 0 

Mínimo -362.660 -26.390 

Desvio Padrão 206.042,12 12.440,34 

Variância 42.453.357.033,33 154.762.299,16 

Proprietários que perceberam  
efeitos do rompimento da barragem 

Variação da produção agropecuária entre 2015 e 2016 
(R$/ano/proprietário) 

Trabalho realizado 



Dados disponíveis 

Recursos hídricos 

Grande proprietário Pequeno proprietário 

Média -54.227,78 -4.588 

Mediana -3.500 -322,5 

Máximo 19.250 20 

Mínimo -472.500 -28.000 

Desvio Padrão 157.222,15 9.218,98 

Variância 24.718.805.694,44 84.989.723,33 

Pesca 

Proprietário 

Média -9,17 

Mediana -6,17 

Máximo 3,5 

Mínimo -28,62 

Desvio Padrão 9,85 

Variância 97,08 

Variação na pesca entre 2015 e 2016 

(kg/semana/proprietário) 
 

Variação no uso da água para a produção agropecuária entre 
2015 e 2016 (l/semana/proprietário) 



Dados disponíveis 

 Transições de 1985 a 2015 



Dados disponíveis 

 Probabilidade de mudança de Área de Floresta para área de Silvicultura 2030 



Produtos esperados  
Cronograma 

OBJETIVO 1 1º 2º 3º 

Mapa de uso e ocupação do solo  do PERD e zona de amortecimento para os anos de 1985, 
2000,2015 e 2050 

X 

Mapas temáticos do meio antrópico sobre o natural (intensidades dos usos na paisagem) no 
PERD e sua zona de amortecimento  

X 

Proposição de técnicas de manejo e criação de corredores ecológicos, de acordo com cada 
fragmento florestal analisado e suas peculiaridades  

X 

 Elaboração de cenários futuros (30 anos) e diagnóstico das implicações da perda de matas e 
fragmentação florestal com outros serviços ecossistêmicos (sequestro de carbono etc.) 

X 



Produtos esperados  
Cronograma 

OBJETIVO 2 1º 2º 3º 4º 

Listagem de possíveis políticas públicas e privadas que podem embasar a implementação 
de cenários desejáveis com ganhos de serviços ecossistêmicos. 

X 
 

Recomendações de como melhorar essas politicas em diferentes escalas de governança 
(local, regional, nacional e internacional) para que os futuros possíveis possam ser 
implementados nas comunidades do entorno do PERD.  

X 
 

Disponibilização dos dados empíricos coletados nos grupos focais e workshops de 
governança aos gestores ambientais, para a aplicação das propostas na revisão do plano 
de manejo do parque, como auxílio da recuperação ambiental das áreas envolvidas no 
estudo. 

X X 



Revés de Belém (Distrito de Bom Jesus do Galho) e 
Pingo D’água. 

 

Engajamento com atores locais para entender, a partir 
de seu ponto de vista, quais as vantagens e 
desvantagens de cada cenário formulado pela equipe 
do projeto. 

Parcerias 
workshop 



Atores locais 

1 Comitê de bacia hidrográfica. 

2 Cenibra. 

3 Professor de Geografia da escola do Distrito. 

4 Professora da escola do Distrito. 

5 Grande proprietário rural e Eng. Florestal. 

6 Grande proprietário rural e Técnico agrícola. 

7 Guarda parque na Ponte Perdida (PERD) e é da região. Conhece questões ambientais. 

8 Coordenador da Associação Comunitária de Revés de Belém - ACRB e vinculado à questões ambientais. 

9 Membro da igreja evangélica e possui projeto social com crianças e adolescentes  na região (futebol).  

10 Morador da região e primeiro mandato como vereador. Vinculado à igreja católica. 

11 Pequena produtora rural e representante da igreja católica.  

12 Aposentado e trabalhou 8 anos na prefeitura como encarregado geral - construiu a rede de esgoto do Distrito. 

Parcerias 
Workshop- Revés de Belém 



Atores locais 

1 Professora e atuante em ONG de meio ambiente. 

2 Apicultor. 

3 Morador da região rural do município. 

4 Secretário - agricultura. 

5 Secretário – área ambiental. 

6 Servidora pública – Engenheira Ambiental. 

7 Secretário - educação. 

8 Setor de comunicação da prefeitura. 

9 Setor jurídico municipal. 

10 Vereador. 

11 Sindicato de servidores públicos. 

12 Sindicato rural. 

13 Representante da rádio local. 

14 Morador antigo da cidade e representante da igreja católica. 

15 Comerciantes (2). 

Parcerias 
Workshop-Pingo d’água 



Obrigada 
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