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Objetivo: Avaliar qualitativamente a dinâmica de restauração florestal de uma área
degradada por pecuária extensiva na zona rural do município de Jaguaraçu/MG, além
de adequar a propriedade rural a legislação ambiental referente às áreas de preservação
permanente, objetivando a integração de fragmentos florestais e a recuperação da
vazão da nascente local. Metodologia: Foi realizado um inventário de campo para
delimitar a área de estudo utilizando GPS Garmin e levando em consideração a
topografia do local. A próxima etapa consistiu no processo de cercamento da área de
2,7 ha. para eliminar o fator de degradação. Em seguida, foi realizado o plantio direto
de 2.500 mudas de espécies nativas de floresta atlântica, seguindo o modelo quicôncio
com espaçamento de 4 m entre mudas. Foram adotadas algumas práticas silviculturais
como coroamento e manutenção da cobertura vegetal morta. Para controle das
formigas cortadeiras utilizou-se iscas granuladas e a roçada manual para inibir o
crescimento de gramíneas. Resultados: Os insumos utilizados no processo de
restauração florestal da área degradada por pecuária extensiva na Fazenda do Paiol na
zona rural de Jaguaraçu foram fornecidos através de uma parceria entre os
proprietários rurais e o PROMATA / IEF em setembro de 2007. Após 03 anos do
plantio das espécies nativas e da eliminação do fator de degradação que era a pecuária
extensiva verifica-se que a área está no estágio inicial de sucessão florestal
denominado de \\\"capoeira\\\", com isso já é notório uma diminuição do efeito de
borda nos fragmentos florestais do entorno. Ademais, o projeto proposto está
auxiliando a propriedade no cumprimento do Código Florestal Brasileiro e da
resolução 303/2002 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA
que preconizam sobre os parâmetros, definições e limites das Áreas de Preservação
Permanente (APP) no entorno de nascentes e sugerem a recomposição florestal com
espécies nativas em um raio de, no mínimo, 50 metros. Conclusão: O projeto ainda
está em desenvolvimento e contribui para o fluxo gênico de fauna e flora entre os
fragmentos florestais além de ampliar a vazão da nascente. Pesquisas futuras sobre
vazão e sucessão ecológica deverão ser implementadas. O projeto está servindo ainda
de referência para produtores rurais da região.
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