


~eserVAS eeo(ÓfJ1CAS de tl!}AtA c2\tlÂUt1CQ 
dn ~hn de ..JtnmnrneÁ 

ensenbo ..,SÃo ,;;}oÃo 
.,Seu est11,lo lle conser"VAfÃO é bom, é II menol' Ao 
munie-ípio, poseui 14 heetAl'n ,le Íll'eA, Além ,le um 

impol'tAnte conjunto histórico-Al"JUitetônico. 

en9enbo dA f)!}ACAUirA 
'fJo••ui Cel'CA ,le 70 heetAtts • .,Seu Ht11,lo ,le COQHl'VAfÀO 

é ,lelic11,lo, com muitos tl'echos j,í llesm11t11,los. 

en9enbo do d\mpAro 
Com 11pl'o.xim11,l11mente 171 hect11n•, é II m11iol' l'e!Hl'VA ,le 
tl'!}AtA c2\tlÃnrie11 ,lo munie-ípio. ~oe11li1;11---se II leste ,lo 

CABAi ,le .,5AntA Cl'UI; e pel'tenee À 'fJeniteneiÁl'lA 
c2\9rieolA ,le '7t11mAl'ACÁ. 

f)!}AtA do ,;;}AtJUAribe 
Com 107 heetAl'e&, e&tA l'esuvn é A 'lue tem sofrillo mnis 

,le9m,IAfÃo 110 longo 1111 históri11. 

~Anfo dos CAfôes 
c2\ tl'!JAtA possui Cl!ffA ,le ;O heetAN!S, embOl'A 

ultimnmente tenh11 sofri,lo ,lesm11t11mentos pnm pl11ntio ,le 
eo'lueil'o&, nin,ln Apl'esentA um bom est111io lie 

eonservnfÃo. 

tr!:)AtA de ._,SAntA Cru~ 
.,Situ11,l11 OA pol'fÃO OOl'te ,111 '71hA, possui Ul'CA lie ;; 
heetAl'e& e nÃo 11pnsent11 vest19ios ,le llesmntnmento 

neelemlio. 
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projeto 'Vi,;en~o A tl!}AtA d\Hiíorie:ft 
O iJ'~)l,í,Ho ~t,ritot, M •• 

0 _:('eHl'VA ltolÓt,ltA lnt,enho ifo oZ\mpAl'O 
0 .:('esnvA lcoló9ie11 ln9enho IY!J11enxeil'A 
G ,;iln ,;elhn 

(l) _:('esel'\IA ltolót,tCA lnt,enho ~ÃO doÀO 
0 .:('eservA <Scoló9ic11 tY!}AtA ifo dn9u11ribe 

'1tl atY!JoZt,.., Centl'o lie oZtves tY!}it,rAtÓl'tAS 
G) Jol'te Ornn9e 
'1) Centro 1'Jehe - boi IY!Jnr'inho 
~ ,;ilA ifo 1'Jil11r 

~ .:('eservA <Scoló9icA tY!JntA .to ~Anfo ifos CAfÕes 
~ .:('eser\lA eeológicA tY!}AtA ife ~AOtA Crux 

~uscAdA: 1º de fevereiro 
JestA do fJilAr: 2 de fevereiro 

Je&tA de ,;;}A9u111ribe: 20 de fevere'Íl'o 
~Andeirn de ..,SÃo ,;;}oilo: ( ncordn povo ) 

n e 24 lfe junho 
....,Ce.tivnl dn Cirnndn: 1• semAnA lfe setembro 
vVossn ..,SenhorA dn ConceifÃo: 8 de de~embro 


