
UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DA 
MATA ATLÂNTICA NO 
ESTADO DE MINAS 

GERAIS 

'\-,4." 
,r;. 
""' r 
_; 

r __,• 
·"'"' 
J 

(' , 

r-. 
'- 

r 
(' 

r: 
r: -· 1 

r: 
e: 
e 
r 
r: 
r: 
r 

r 
r: 
r: 
r 
r: 
r 
r 
'<' 
-r 
1'"" 
e: 

! 
_, .... h -- r(wfi e Z'titt ••• 

\ ~~r . 1() 

--. crsr nt 



, .. r- 

. r 

r-. 

(' 

r: 
r> Sistemas Regionais 

de Conservação da 
Mata Atlântica 

r> 

(\ 

1: 
1 

i (', 
!0 
1 
1 ,.--.., 
i 
in 
1 r 
i 0, 
e 

f ,'\ 
i 
Ir 
! {'\ 
[ ,' ; 

1" [ 

1 rr-. 

1

, (' 

. r,, 



) 

Sistemas Regionais de Conservação 

Parque Nacional da Serra 
da Canastra (F)(X) 

Reserva Biológica 
Pan111c E.!-1:Hlual na purtc scrrann de Campanha (t..l) 
C:un.andw.:aia e S.~firim ( ') Parque Estadual Nova 
Reserva Florestal da Cia. Baden (E) 
~ldhoramentos SP(P) ,\l'A no entorno do 
APA Estadualf'crnão Dias (E) Parque Estadual Nova 
Reserva Biológica Serra dos RaJen (') 
Toledos (Itajubá) (M) Reserva Biológica Santa 

Clara IM) 
1:,z~::'~·~::-:-...::.:.::»:;;;,;:;-;&W.fü.~-9.~ •. 

APA Mantiqueira (F) 
EE Papagaio (E) 
Parque Nacional do 
Itatiaia (F) 

) ) ) 

l:'...,la\·ãu l:.1.ull.)~h:a 
Acauã (EX•) 

1,. E ~latj 
dos 
Ausentes 
IE\1#\ 

Pama Pcrunçu ( F)(X) 
Parque Estadu.il 
Peruaçu (E)(X) 
Al'A Pcrunçu (1 )(X) 

Hc:,.i .. l\ J ll111lo~1.1 J,11hJ 
(E)(X) 

APA Rio 
Pa.ndciros 
(E)(X) 

Reclllo M<tropolitlllla de llelo Horizonte 
R PPN ~lata do Jambrciro (P) 
APE Mutuca (Copasa) (P) 
APE Fechos (Copasa) - E.oculógica (E)(U) 
Al'E Cercadinho (Copasa) 
Parque Municipal Mangabeiras (M)(#) 
Parque Estadual da Baleia (E)(#) 
,IPA Sul (E)(U) 
l'urque E-.tadual Rola-Moçn (E)(#) 
AP:\ Municipal de Mingu 

Parque Estadual Rio 
Preto (EXXJ 
APA do enlorno do 
Par411r! Estadual Rio 
Prero (')(X) 

Serra Negra 
(hamaraodiba) (') 

Parque Estadual Pico do 
ltambé (E)(X) 

Parna Cipó 
(F)(#) 

Parque Estadual llacolomi (E)(tJ) 
Estaç~o Ecológica Tnpui (E)(•) 
AP,\ Andonnhas(E)(II) 
r\PA Seminário Menor 
(~lanana) (E)(#) 
lJC Serra C:1pa1h:111.1 (\I'.-\ 
Andorinhas)(') 
Serra de Ouro Brancu c•Xt:) 
AP A Estrada Real (Ouro 
Preto'Ouro Branco) ('X#) 
Serra Gaodarda (') 
El'DA Pcti (Cenng) (I') 
RPPN Caraça (I') 

APA Águas Vertentes (E)(X) 

Parque Estadual do Rio 
Doce (E) 
APr\ Rio Doce (E) 
Pico Jo J,a.:ru:í (H PPN) 
~l:trl,éna (P) 
Fazenda JacuhJ 
(Jaguara,;u) (') 
Ponta do Tomaztuho 
(T1111ô1co)(·) 
APE (entorno PERO) 
Kcg,ào Noroeste ( E) 
Fazenda Ganhõ 
(Dionísio)(') 

APA nu entorno do Parque 
Estadual do Ibitipoca (') 
r\PA Serra Silo José 
(Tiradentes) (#XE) 
Reserva Biológica Poço 
D'Anra (Juiz de Fora) (~I) 

Parque Estadual da Serra 
do Brigadeiro (E) 
APA Pedra Dournda (l\l) 
8 Al' ~\ 's municipais du 
emoruo do PESB 

Estação Ecológica "lar de 
Espanha (L) 

(r) Federais 
(1:.) Estaduais 
(~I) - Municipa» 
(P) - l'aniculares 

e·} Áreas não regulamcutadas 
como uc, 

(ti) Áreas caractcnzadas como 
transição 
(X) Ánas não caracterizadas 
como ~lata Atlântica 
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Visão Esquemática dos Sistemas Regionais de Conservação 

UC's. 

Particulares 

Municipais 

Estaduais 
Região 

Federais ;r~' 

1 

Parques 

Estações 
Ecológicas 

Reservas e 
Estações ~ 
Biológicas 

APAs 

APEs 
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Unidades de Conservação 
na 

Região 1 

• Estação Ecológica do Papagaio 
• APA da Serra da Mantiqueira 
• Parna ltataia 
• Flona de Passa Quatro 
• Reserva Biológica de Santa Clara 
• Parque Estadual Nova Baden 
• Reserva Biológica de Campanha 
• P.E. Campos do Jordão 
• Reserva Biológica Serra dos Toledos 
• APA Estadual Fernão Dias 
• Reservas florestais de empresas de reflorestamento 
• RPPN's 



Estação Ecológica do Papagaio 

(· 

Ficha Significância Infra-estrutura Recursos Problemas 
humanos existentes 

• Decreto de cria- • Interesse paisa- • Inexistente • Inexistente • Área não desa- 
ção: 31.368 de gístico propriada 
02/06/90 

Núcleo da res. Sede não desa- • • • Área: 25. 000 ha da biosfera propriada 

• Localização: • Concentração de • Acesso precário 
Itamonte, Baependi, nascentes Construções Pouso Alto, Alagoa • 

• Corredor ecoló- irregulares após e Aiuruoca gico - Parna do Ita- jun./90 
tiaia 

• Apoio de 72 
ONG"s nacionais e 
internacionais para 
criação 
fl Ocorrência do 
Papagaio Papo Roxo 

r 

AP A da Serra da Mantiqueira 

r: Ficha técnica 
• Decreto nº 91.304/85 
• Área: 402. 517 ha: MG=:>66% - 16 municípios 

SP:=>30% - 7 municípios 
Rl=> 4% - 1 município 

Significância 
• Proteção dos mananciais 
• Ecossistema de Mata Atlântica 
• Remanescentes de araucária 
• Vegetação de campos de altitude 
• Mata Atlântica 

r 
Infra-estrutura 
• Sede provisória: Flona de Passa Quatro (auditório, escritório e alojamento) 

• Veículos: Toyota/92 
Moto Honda NX 150/92 

.- Recursos humanos 
1 engenheiro florestal 
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Parna Itatiaia 
Ficha técnica 
• Criado em 193 7 
• Área: 30.000 ha (1984) 
• Original: 11. 943 ha 

Significância 
• Belezas cênicas 
• Mata Atlântica 
• Campos de altitude 
• Vegetação: Mata Atlântica e campos de altitude 

Infra-estrutura: 
• Casa visitantes, abrigos, administração, núcleo de vigilância e portarias 

Flona de Passa Quatro 
Ficha técnica 
• Çriação: Instituto Nacional do Pinho - IBDF - aproximadamente 1965 
• Area: 330 ha 
• Plantio de: A Angustifólia 

P. Elliotti 
P. Tadeae 
Eucalipto 

• Truticultura (sistema pesque e pague) julho/agosto 
• Até o momento não foi efetivado o plano de corte dos talhões 

Reserva Biológica de Santa Clara 
Ficha Significância Infra-estrutura Recursos Problemas existentes humanos 

• Área: 1.453 ha • Preservação da • Inexistente • Inexistentes • Caça e desmata- 

Localização: flora e da fauna menta na área • 
Cambuquira • Prevenção de incên- 

Confrontante dios ineficiente • 
doPENB 
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Parque Estadual Nova Baden 

r: 

Ficha Significância Infra-estrutura Recursos Problemas existentes humanos 
• Área: 353 ha • Localização • Portaria • Bióloga • Atendimento aos visitantes 

Criação: Um dos últi- Centro de 3 porteiros insatisfatório • • • • 
dez/95 mos remanes- informação • Inexistência de equipamentos 

Local: Lam- centes de Mata 
Centro admi- de combate a incêndios nos pré- • Atlântica • dios bari (5 km) nistrativo 

Circuito das • Presença de 6 • Infra-estrutura inadequada 
Águas espécies da mas- • Residência para visitantes 

tofauna em extin- de gerente 
• Altitude: 900 • Potencial turístico mal expio- 
a 1.300 m ção • Residência rado 

para hospedes 
• Floresta esta- • Inexistência atualmente de 
cional submonta- lanchonete e loja 
na 

Manutenção das edificações • 
deficiente 

• Ocupação do centro admi- 
nistrativo pela EP AMIG 

• Coleta de plantas 

• Plano de manejo não elabo- 
rado 

• Indiferença da comunidade 
do entorno 

,,..... 

Reserva Biológica de Campanha 
r> Ficha Significância Infra-estrutura Recursos Problemas exis- 

humanos tentes 
• Área: 180 ha • Proteção de • Inexistente • Inexistentes • 10% daárea 

Localização: 7 mananciais alterada • 
km do município de 
Campanha 

• Encosta monta- 
nhosa 

,. 
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,.. P.E. Campos do Jordão 

r: 
Estado de S. Paulo 
8.385,89 ha 
Regularizado 

Inst. pesca: truticultura 
Corte comercial madeira pinus 

0 
r: 

Reserva Biológica Serra dos Toledos 
r- Itajubá - MG 
r: 

AP A Estadual Fernão Dias 
r: Minas Gerais, ao longo da BR 381 (contigua à APA-SP) 

r> Reservas florestais de empresas de reflorestamento 
r>. 

0 

r: 

r 

Ex.: 
Cia Melhoramentos 
Criada em 1944 
Área aprox. 5. 000 ha: 
Mata Atlântica, floresta de araucária e campos 

r: 
, r 

.r 
r> RPPN's ,. 
r 
r 
r 

• Reconhecidas - (?) 
• Em andamento - 106,85 ha 

(Aiuruoca, S.B. do Monte Verde, Extrema e Olaria) 

0 

,,-. 



r- 

Caracterização da Região 

Principais Problemas 

r: 
r: 

• Falta de fiscalização ágil 

• Desmatamento 

• Parcelamento dos solos sem critério e regras 

• Ausência de programa voltado para o desenvolvimento sustentável 

• Queimadas ilegais 

• Problema fundiário do Parna do Itatiaia 

• RPPN's - aplicação da legislação 

• Processo de educação ambiental inexistente 

• Turismo desordenado 

• Fontes poluidoras não qualificadas nem quantificadas 

• Mineração sem monitoramento e disciplinamento 

• Falta de integração institucional 

• RPPN's - inexistência de políticas objetivando direcionamento (corredores/áreas carentes) 

• RPPN's - falta de estrutura e recursos para acompanhamento 

• Agropecuária degradadora 

• Ocupação humana desordenada 

• Monitoramento e fiscalização precários 

• Atividade agropecuário-florestal desordenada 

• Fiscalização deficiente nas áreas altas (acesso, zona inóspita etc.) - Itatiaia 

r: 

r- 

Tendências da reaião Oportunidades Ameaças 
• Crescimento do turismo • Ordenamento do turismo: • Ameaça ao biorna Mata Atlântica 

• Expansão da industrialização desenvolver eco e agroturismo em • Maior pressão antrópica nas unida- 
ao longo da BR 381 beneficio da população local des 

• Desenvolvimento dos muni- Comprometimento dos mananciais cípios, empregos etc. • 
• População do Vale do Paraíba • Crescimento desordenado das cida- 

e da Grande SP vai reivindicar des 

mais proteção dos mananciais • Poluição industrial e ocupação 

• Diretrizes de uso do solo desordenada da região 

• Agricultura cada vez mais depen- 
dente dos agrotóxicos. Ex.: bata inglesa 
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Unidades de Conservação 
na 

Região 2 
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• Parque Estadual do Ibitiboca 
• APA Serra São José 
• Reserva Biológica Poço D' Anta 
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Parque Estadual do lbitipoca 

.••... 

Ficha técnica Significância Objetivos da Infra- Recursos Principais proble- 
daUC Unidade estrutura humanos mas existentes 

• Area: 1.488 • Riqueza em • Proteger a • Portaria • Quadro do • Fragilidade do solo 
ha recursos hídricos biodiversida- Centro de IEF: 16 fun- • Fluxo intenso de 

de • cionários • Lei de Cria- • Refugio para Informação e turistas (3 6 mil/97) 
ção: espécies amea- • Promover Educação Ambi- • Quadro da • Inexistência de 
6.126 de çadas de extin- pesquisas ental Sergel: 09 sinalização 
04/07/73 ção • 02 casas para funcionários • Impossibilidade de 

Coordenadas: • Promover pesquisadores reservar áreas para • 
21°42' Sul • Importante a educação recuperação do solo e 
43°53' W área remanes- ambiental • 02 casas para vegetação 

cente de Mata gerentes 
• Altitude: Atlântica no • Local de • Educação ambi- 
de 1.050m a lazer • OI casa para entale infonnações entorno hospedagem l.784m deficientes por inade- 

• Principal foco • 01 centro de quação do corpo téc- 
• Municípios: gerador de renda manutenção nico existente 
Lima Duarte e à comunidade do • Espaço fisico do Santa Rita do entorno (turis- • Alojamento 
Ibitipoca da Polícia Fio- estacionamento insu- 

mo) restai ficiente para a de- 
• Sit. fundiária: manda 
resolvida • Grande po- • Lanchonete 

tencial turístico • Fiscalização ina- 
• Solo: arenito • 02 blocos de dequada 
e quartzito • Presença de banheiros • Convênios insufi- 
• Vegetação: espécies raras de masc.zfern. cientes entre o IEF e 
campos rupestres líquens • O 1 anfiteatro universidades para 
e Mata Atlântica • Importante ao ar livre incentivar pesquisas 

área histórico- • Área de cam- • Espaço físico da 
cultural ' ping para 50 lanchonete insufici- 

barracas ente para atender à 
demanda 
• Impossibilidade de 
rapidez na locomoção 
para fiscalização 
• Manutenção precá- 
na 
• Destinação inade- 
quada do lixo 
• Inexistência do 
plano de manejo 
• Meios de cornuni- 
cação interna defici- 
entes 
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Outras UC's existentes: 

• AP A Serra São José 
• Reserva Biológica Poço D' Anta 

, 
Area recomendada para regulamentação: 

• AP A no entorno do Parque Estadual Ibitiboca 

Caracterização da região 

Tendências de· Ameaças Oportunidades 
desenvolvimento 

• Turismo • Inexistência de Plano Diretor • Criação da AP A da Serra do 

• Artesanato para Conceição do Ibitipoca lbitipoca 

• Agropecuária • Perda da cultura local • Ordenação do turismo no Par- 

• Redes de água e esgoto insufi- que e seu entorno 
cientes e deficientes • Elaboração de Plano Diretor 

• Crescimento desordenado das para Cone. Ibitipoca 
edificações em Conceição do Ibiti- • Construção de estacionamento 
poca fora do Parque 

• Crescimento da especulação no • Implantação do projeto (já 
entorno do Parque existente) de destinação do lixo em 

Cone. lbitipoca 
• Maior apoio da Prefeitura de 
Lima Duarte 

• Compra da Fazenda do Tanque 
para transferência do Centro de 
Educação Ambiental. 
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• Parque Estadual do Itacolomi 
• Estação Ecológica Tripuí 
• APA da Cachoeira das Andorinhas 
• AP A Seminário Menor de Mariana 
• EPDA Peti 
• RPPN Caraça 
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Parque Estadual do Itacolomi 

Ficha técnica Significância Infra-estrutura Recursos Problemas 
humanos existentes 

• Área: 7.543 • 1- Abriga es- • Centro administrativo • O l gerente III • Fogo criminoso 
ha pécies raras e/ou • Portaria 01 gerente I Roubo de madeira ameaçadas de ex- • • • Municípios: tinção • Residência adm . 03 fiscais de Caça Mariana, Ouro • • • Casa de visitantes fauna e flora Preto • 2- Importância • Extração de lenha 

histórica e cultural • Alojamento para pesqui- 04 porteiros • • Tipologia: sadores • Criação de gado 
- floresta: 60% • 3- Integra o Apoio p/funcionário • 02 vigilantes 

Pressão de ocupa- • • - campo: 40% cenário natural das noturnos ção na periferia cidades • Casa para encarregado 

• Almoxarifado • Tunsmo desorde- • 4- Rico em 
nado mananciais (abas- • Biblioteca 

tecimento) • Escritórios • Destinação final do 
5- Favorece • Auditórios lixo • 

crescimento eco- • Sanitários • Questão fundiária 
nômico das cida- • Saia multimeios des 

• Museu do Chá 
• 6- Potencial 

Lanchonete turístico • 
• Garagem • 7- Educação 

ambiental 

Estação Ecológica Tripuí 

Ficha Significância Infra-estrutura Recursos Problemas existentes humanos 
• Área: 337 ha • 1- Abriga es- • Centro administra- • O 1 gerente II • Questão fundiária 

Município: pécies raras e/ou tivo 
03 fiscais de Caça • ameaçadas de ex- • • 

Ouro Preto • Portaria flora e fauna tinção • Trilha de tropeiros 
• Tipologia: 2- Importância • Alojamento para Fogo criminoso - floresta: 80% • pesquisadores • 

histórica e cultural -campo: 20% 
Laboratório • Pastagem na periferia • • 3- Integra o 

cenário natural das • Sala multimeios 
cidades 

Garagem • 
• 7- Educação 
ambiental 

'/ i -» ·-' 



AP A da Cachoeira das Andorinhas 

Ficha técnica Significância Infra- Recursos Problemas 
estrutura humanos existentes 

• Área: 18.700 há • 1- Abriga espécies raras • Inexistente • Inexistente • Desmatamento 

• Município: e/ ou ameaçadas de extinção • Caça 
Ouro Preto • 2- Importância histórica Mineração • 
• Tipologia: fio- e cultural 

• Ocupação desor- 
resta • 3- Integra o cenário de nada 

natural das cidades 
• Fogo criminoso • 4- Rico em mananciais 

(abastecimento) 

• 5- Favorece crescimento 
econômico das cidades 

• 6- Potencial turístico 

• 7 - Educação ambiental 

Outras UC's existentes: 
• AP A Seminário Menor de Mariana 
• EPDAPeti 
• RPPN Caraça 

;-- 

r: 

, 
Areas recomendadas para regulamentação: 
• UC Serra Capanema (APA das Andorinhas) 
• Serra de Ouro Branco 
• AP A Estrada Real (Ouro Preto/Ouro Branco) 
• Serra Gandarela 

r> 
Caracterização da Região 

r= 

Tendências de Ameaças Oportunidades Problemas da região 
Desenvolvimento 

• Mineração- • Pressão antrópica • Geração de empregos • Baixo nível de escolari- 
Quadrilátero F errifero • Degradação ambi- • Crescimento econômico dade da população 

• Crescimento urbano ental Desenvolvimento de • Falta de planejamento • 
• Produção agrícola e • Contaminação dos técnicas altemati vas regional 
artesanal mananciais • Divulgação da cultura • Degradação ambiental 

• Desenvolvimento do • Sobrecarga de utili- local • Queda na arrecadação 
ecoturismo zação das UC' s de impostos 

• Ocupação desordenada 

• Turismo não orientado 

• Desmatamento 

• Queimadas ilegais 

r> 



~-----.--- -- --·---·-- - . 

r: 1 
1 

l 
1 
J 

Unidades de Conservação 
na 

Região 4 
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• Parque Estadual da Serra do Brigadeiro 
• Estação Ecológica Lapinha 
• Estação Ecológica Mar de Espanha 

, 
• Estação Agua Limpa 
• APA's Municipais de Araponga, Fervedouro, Pedra 
Dourada, São Sebastião da V argem Alegre 
• APA's Ervália, Muriaé e Miradouro 
• APA's Divino, Pedra Bonita e Sericita 
• APA's de Guidoval, Miraí, Guiricema e Cataguazes 
• RPPN's 
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Parque Estadual da Serra do Brigadeiro 

,-.. 
1 

Descricão Infra-estrutura Obietivos Problemas 
• Criação: 27 /09/96 • Duas subsedes: • Proteção da biodi- • Situação fundiária 

Área: 13.210 há Bom Jesus Madeira e versidade 
Fiscalização insuficiente • • Araponga* • Proteção dos recur- • Abrange: 08 municípios • Equipamentos: 03 sos hídricos(+/- 50 • Acessos precários e 

da Zona da Mata veículos" ( l semi-novo e nascentes) dificeis 

• Norte-Sul: 50 km 2 velhos) 
Pesquisa • Manutenção inexistente • 

• Leste-Oeste: 5 km-50 m • Equipamentos bási- 
Potencial turístico • Dificuldade de atendi- 

cos de combate a incên- • menta ao público • A serra é um divisor de dios • Educação ambien- águas: Rio Doce, Rio Paraíba 
tal • Falta de envolvimento 

do Sul • Recursos humanos: das comunidades 

• Vegetação: Mata Atlânti- - 01 gerente 
ca com manchas de campo de - 01 biólogo 
altitude 

- O l guarda-parque 
• Fauna: mono, sauá, bar- - O l secretária" 
bado, onça-pintada, jaguatiri- 

- 02 auxiliares de servi- ca, pavó, araponga, beija- 
flores ... ço* 

• Flora: murici. canjerana, 
cedro, ipês, candeia, orqui- 
deas, bromélias 

• Altitude: 900 -1.985 m 

* Convênio com município 18 
r> 

r: 



r· ..• 
r> 
r» 
- r: 
,.. 
r: 
r: 
r>. 

r: 
{' 

{' 

(' 

r: 
r-. 

r- 
r: 
r- 
(' 

r: 
r: 
1 

r: 
r- 

r 
r: 
r: 
- r> 
r: 
(' 

,.. 
r: 

,-. 
r> 

r- 
{' 

r: 
r- 
(' 

r- 
0 

(' 

('. 

r>. 

r: 

r 
," 

0 

r: 
r- 
r- 

'* :s .. • . ·•. '=-. ., .... ,... ..• - ;::e; - "'a'.,. 

Unidades de Conservação existentes na Região 
• AP A Municipal de Araponga: 15 900 ha 

• APA Municipal de Fervedouro: 14.000 ha 

• AP A Municipal de Pedra Dourada: distância 30 km 

• APA Municipal de São Sebastião da Vargem Alegre: distância 10 km 

• EE Água Limpa (Cataguases) 

• EE Mar de Espanha 

• AP A Lapinha (Leopoldina) 

• APA's Guidoval, Mirai, Guiricema e Cataguazes 

Unidades de conservação em processo de criação 
• AP A Ervália, Muriaé, Miradouro 

• AP A Divino, Pedra Bonita, Sericita 

RPPN's 

• Araponga - 05 

• Viçosa - 02 



Caracterização da Região 

(' • Pequenas propriedades 

• Vertentes: 

Oeste: 30% 

Leste: 15% 

Principais problemas: 

r: Relacionados a: 
r> • Monocultura 

• Agricultura subsistência 

• Pecuária 

• Mineração 

• Floresta fragmentada 

r: 

Tendências Ameaças Oportunidades Potencialidades 

• Aumento da mono- • Degradação à biodi- • Aumento do turismo • Turismo rural e ecológico 
cultura do café versidade Agrossilvicultura • 
• Diminuição das pe- • Êxodo rural 
quenas propriedades • Poluição industrial 
• Industrialização dos 
grandes centros 
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• Parque Esta d uai do Rio Doce 
• Parna Caparaó 
• RPPN Mata do Sossego 
• AP A das Lagoas Marginais do Rio Doce 
• AP A Rio Doce 
• RPPN Pico do Jacroá 
• APE entorno do PERD 
• AP A Rio Doce 
• Est. Biológica de Caratinga 
• lbituruna 
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Parque Estadual do Rio Doce 

Ficha Significância Infra-estrutura Recursos Principais 
Humanos problemas 

• Criação: •• Enclave de M.A De proteção: • l supervisor regi- • Vias internas 
14/07/44 em área degradada • 7 postos de vigilância onal deficientes 

(maior área de M. • Localiza- Atlântica continua de • 4 torres de incêndio • -l gerentes técni- • Faltam recur- 
ção: Vale do MG) 5 postos de observação cos sos humanos, es- 
Aço, Dionísio, • pecialmente de 
Marliéria, Ti- • Área com grande Sistema de rádio-comunicação • 1 biólogo campo e de manu- • 
móteo importância histórico- 

Aceirado e cercado • l técnico agricola tenção 
cultural • 

• Bacia Hi- • Trilhas carreadoras e heli- 4 funcionários de • Avanço do • drográfica do • Foco irradiador de pontos nível médio (apoio desenvolvimento 
Rio Doce estratégias de proteção administrativo) urbano e industnal 

e desenvolvimento • Pelotão da P. Florestal (sede) do entorno • Área: regional • Cerca de 19 por- 
35.973 ha teiros + viveiristas • Incêndios na 

De pesquisa: periferia • Tipologia: 
Centro de pesquisas com: • Aproximada- • Mata Atlântica mente 30 policiais • Atividades 

herbário. laboratórios. câmaras predatórias: caça, • Situação frias, viveiro, centro de dados florestais 
pesca. coleta etc . 

fundiária: 84 % • Casas para pesquisadores • Pessoal cedido 
da área de do- • Lixo por empresas e pre- 
mínio do Estado feituras: 9 viveíristas • Falta de capa- De uso público: • Plano de • Outros RH (ter- citação de rec. 
Manejo em • Biblioteca 

ceinzados): 4 guarda- humanos 
elaboração • Centro de treinamento parques. 2 telefonistas . • Falta de es- 

• Centro de informações 6 faxineiras. 7 auxilia- tratégia de plane- 
res de serviços jamento • Área de camping 

• Restaurante 

• Ancoradouro para barcos 
. 

• Capela 

• Aeroporto 

• Trilhas interpretativas 

• Posto de primeiros socorros 

• Estacionamento de adminis- 
tração 

• 10 residências 

• Centro administrativo 

• Centro de manutenção 

• Portaria 

• l Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente 



r: 

Parna Caparaó 
r: 

Área: +/- 26.000 ha 
Localização: nos estados do ES e MG 
Em Minas Gerais - Alto Caparaó, Espera Feliz, Caparaó, Alto Jequitibá 
No Espírito Santo: Dores do Rio Preto, Iuna, Ibitirana, Divino de São Lourenço 

Vegetação: Mata Atlântica, campo de altitude 

r· 

r: 

Í' 

r: 
r: 

Significância 
Remanescente de MA em área degradada 
Pólo de ecoturismo 

r: 
Infra-estrutura 
Área de camping 
Centro de visitantes 
Administração 

r> 
Recursos humanos 
1 chefe NS 
+/- 25 funcionários 
Pessoal de apoio ( terceirizado) 

r: 

(' 

r 
Mata do Sossego 

r- Área: 180 ha 
Localização: Simonésia 
Tipologia: Mata Atlântica 
Plano de manejo: não 

r: 

r 
r: 
r 

Administração 
Fundação Biodiversitas - RPPN 

Significância 
Abastecimento de água na região; 7 microbacias; mais de 70 nascentes; cons. do mono 
carvoeiro 

r Infra-estrutura/recursos humanos 
1 gerente NS 
I caseiro/ mateiro 
1 casa de visitantes 
1 casa p/caseiro 

r 
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Outras Unidades de Conservação existentes 
• APE Entorno do PERD 

Decreto estadual. 
Objetiva delinear ações para a implantação dos planos diretores de Timóteo e Marliéria. 
Area: +/- 6000 ha. 

• AP A das Lagoas Marginais do Rio Doce 
Área sem delimitação. 
Abrange toda a região das lagoas marginais do Rio Doce 
Infra-estrutura e pessoal inexistente 

• APA Rio Doce 
• RPPN Pico do Jacroá 

Decreto de criação em andamento 
Localização: Marliéria 
Significância: histórico-cultural; turística; de proteção para o PERO; abastecimento de 
água para comunidades vizinhas ao PERD 

• Est. Biológica de Caratinga 
Tipologia: M. Atlântica 
Significância: conservação de primatas, esp. mono-carvoeiro; pesquisa. 

• lbituruna 
Governador Valadares- Apesar de distânte, foi considerada sua inclusão no sistema 

r: 

,. 

,~. 

, 
Areas recomendáveis para regulamentação 
• Maciço Florestal Mata do Sossego 
• Fazenda Ganhô 

Entre o Parque do Rio Doce e o Rio Doce 
Significância: área estratégica para incorporação do limite natural do PERD na Região 
Leste. 

• Fazenda Jacuba 
Área de M. Atlântica com mananciais para abastecimento do município de Jaguaraçú. 
É ligada ao complexo do Rio Doce pela Serra do Jacroá ( corredor). 

• Ponta do Tomazinho 

r: 

Tendências de Desenvolvimento da Região 

r: 

Ameaças Oportunidades 
Crescimento urbano e industrial Cooperação interinstitucional 

Diminuição da qualidade e quantidade de água Uso de alternativas econômicas compatíveis com a 
cons. do meio ambiente 

Ampliação da malha viária Lei do ICMS Ecológico 

Uso inadequado de solos Aumento do número de instituições conscientizadoras 

Movimento imobiliário crescente Ampliação da malha viária 

Crescimento do ecoturismo 

r: 
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Região Metropolitana de Belo Horizonte 

APA Sul 

Estadual 
35.000 ha (?) 

• Conselho Consultivo criado 
• Responsável pela AP A contratado 
• Zoneamento em elaboração (CETEC) 
• Presença de várias áreas de proteção nos seus limites (ex.: APE's COPASA, PE Rola 

Moça, Jambreiro, Baleia, RPPN Caraça, AP A Mingu, Pq. das Mangabeiras) 
• Presença dos maiores e mais bem conservados remanescentes de vegetação nativa do sul 

daRMBH. 
• Presença dos principais mananciais que abastecem a RMBH 
• Aceitação da AP A por parte dos vários atores envolvidos (prefeituras, empresas, condo 

mínios, ONG's etc.) 

Principais problemas 

• Expansão urbana desordenada no limite noroeste (Ibirité, Brumadinho e Belo Horizonte) 
• Presença de mineradoras clandestinas 
• Focos de erosão: loteamentos irregulares, trilhas de motoqueiros, minerações abandonadas 
• Presença do turismo predatório (lixo, extração de orquídeas e bromélias, trilhas de motoquei- 

ros) 
• Expansão dos condomínios fechados em áreas nativas remanescentes 
• Inexistência de tratamento de lixo nos municípios 
• Aterros sanitários em locais impróprios 
• Presença de lixões 
• Inexistência de tratamento de esgotos dos municípios 
• Contaminação dos cursos d'água importantes para o abastecimento da RMBH 

Tendências de desenvolvimento 

Ameaças 
• Expansão urbana desordenada 
• Expansão de atividades minerárias predatórias 

Oportunidades 
• Ecoturismo (beleza cênica, cachoeiras, rios etc. bem preservados) 
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Região Metropolitana de Belo Horizonte (AP A Sul) 
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Estação Ecológica Fechos 
603 ha 
Área original da Copasa 
O 1 funcionário 
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Parque Estadual da Baleia 
102 ha ~ Não implementado 
Categoria de proteção não adequada 

Parque Municipal das Mangabeiras 
Área de lazer da cidade de Belo Horizonte 
Recursos humanos adequados à área 
Infra-estrutura instalada 

r 
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APA Municipal do Mingu 
Área municipal 
Importante para proteção de manancial (Rio Acima) 
Não implementada (sem infra-estrutura e pessoal) 

r: 
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RPPN do Caraça 
Expressivo remanescente de ambiente natural da APA Sul (em tamanho e conservação) 

Reserva Biológica do Jambreiro - Parque do Tumbá 
Área pertencente à MBR 
Termo de comodato de 20 anos para o IEF 

r: 

Áreas de Proteção Especial 
Subordinadas à Copasa 
Proteção de mananciais da RMBH 

r: 
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• APE Catarina 
480ha 

r: 
,-. 

• APE Cercadinho 
347 ha 
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• APE Fechos 
476 ha 

• APE Taboão 
820 ha 

• APE Bálsamo 
718 ha 

r • APEMutuca 
1.200 ha r: 
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• APE Barreiro 
1.000 ha 
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Região Metropolitana de Belo Horizonte 
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Parque Estadual do Rola-Moça 

• Área: 3. 940 ha 
• 3 postos de vigilância 
• 2 casas - Jardim Canadá 
• I casa - Barreiro 
• 2 casas - Mineirão 
• I gerente de UC 
• Brigadas de combate a incêndios instaladas ( 6) 
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Principais problemas 
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• Pressão da expansão urbana, principalmente nos limites com B. Mineirão e Barreiro (lote- 
amentos de baixa renda/alta densidade) 

• Ausência de delimitação tisica 
• Fiscalização insuficiente (ex.: invasão, motoqueiros, depósito de lixo) 
• Infra-estrutura insuficiente (ex.: sistema de comunicação) 
• Não aceitação, por parte dos moradores dos bairros vizinhos, da presença do Parque 
• Desconhecimento da presença da Unidade por parte das comunidades dos bairros vizinhos 
• Alguns trechos com conflitos fundiários 
• Contaminação de mananciais que abastecem a RMBH ,...., 
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Tendências de desenvolvimento 

Ameaças 

• Expansão urbana desordenada 
• Expansão da exploração minerária em áreas vizinhas 

Oportunidades 

• Criação de estrutura de turismo e lazer da RMBH 
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