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APRESENTAÇÃO
A Lei Federal 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC), define, em seu artigo 2º, inciso XVII, que o Plano de Manejo é
um “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma
unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem
presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das
estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”.
O SNUC prevê que todas as unidades de conservação devem dispor de um
Plano de Manejo (artigo 27), sendo que no caso das Áreas de Proteção Ambiental
(APAs), dentre outras categorias de unidades de conservação (UCs), a elaboração do
Plano de Manejo é responsabilidade do órgão gestor e deve ter ampla participação da
população residente.
O caráter participativo do Plano de Manejo regulado pelo Decreto Federal nº
5758/2006 apresenta XXVI princípios e XX diretrizes que são os pilares do Plano
Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) e devem orientar as ações que se
desenvolverão para o estabelecimento de um sistema abrangente de áreas protegidas
ecologicamente.
O Plano de Manejo apresentado é resultado do esforço da equipe da empresa
Lumiar Consultoria e ou Assessoria, com a colaboração e apoio da Prefeitura de Santa
Rita de Jacutinga.
Todo o processo de elaboração do Plano de Manejo da APA Boqueirão da Mira
contou com o acompanhamento da população das vilas do Cruzeiro e Itaboca, com
ampla participação da sociedade, incluindo representações das instituições públicas
da esfera municipal, e das demais comunidades locais.
O planejamento da UC teve como subsídios principais os resultados dos
diagnósticos e das inúmeras oficinas e reuniões setoriais realizadas ao longo do
estudo, que reuniram centenas de pessoas e dezenas de instituições, e contribuíram
com valiosas informações para a normatização de diversas atividades na APA
Boqueirão da Mira.
A Área de Proteção Ambiental (APA) Boqueirão da Mira é uma Unidade de
Conservação municipal que abrange 8.515 hectares do município de Santa Rita de
Jacutinga -MG, foi criada pela Lei Municipal número 929, de 27de junho de 2001.
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A importância desta área especialmente protegida pela APA se destaca pela alta
biodiversidade, ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, pela inserção na
Mata Atlântica, bioma hotspot, Campos Rupestres/Altitude e pela presença de
populações tradicionais.
A ficha técnica da APA Boqueirão da Mira está representada abaixo, e reúne as
principais características da UC. A ficha tem como objetivo facilitar uma consulta
rápida às suas referências gerais.

FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Nome da Unidade de
Conservação:

Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira de
Santa Rita de Jacutinga

Gerência Responsável:

Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente de Santa Rita de Jacutinga
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga

Órgão Gestor

Endereço: Praça Governador Valadares, 320,
Centro, Santa Rita de Jacutinga / Minas Gerais,
Telefone (32) 32911680, site:
www.srjacutinga.mg.gov.br

Superfície da UC (ha):

8.515,00

Município que abrange e
percentual abrangido

Santa Rita de Jacutinga 100%

Coordenadas geográficas*

43°56'07" e 44°07'27" de Longitude Oeste e
22°01'10" e 22°06'09" de Latitude Sul

Data de criação e número da Lei
Municipal

929 de 27de junho de 2001

Marcos geográfico e referências
dos limites:

Não possui marcos geográficos
Municípios limites: Bom Jardim de Minas e Rio Preto
– MG

Biomas e ecossistemas:

Mata Atlântica: Floresta Ombrófila Densa Montana,
Nano Floresta Nebular, Campos rupestres/Altitude,
Floresta Estacional Semidecidual, Arbustais ou
Escrubes, matas ciliares e áreas de tensão
ecológica.

Atividades ocorrentes:

Fiscalização; Pesquisa; Conscientização Ambiental;
Relações Públicas/ Divulgação; Visitação. Educação
Ambiental:

FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Fiscalização:

Não

Pesquisa:

Sim, primeiro trabalho de pesquisa Plano de Manejo
2019

Visitação:

Sim, frequentes e contínuas atividades de uso
público: Caminhadas em trilhas; banhos em
cachoeiras

Atividades Conflitantes:

Agricultura e Pecuária em locais de zona de
preservação e conservação; Caça e pesca ilegais;
Turismo desordenado; Passagem de Rede Federal
de energia elétrica de Furnas e Xingu-Rio.

*Em datum SIRGAS 2000
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1

ENCARTE 1 - CONTEXTUALIZAÇÃO DA APA BOQUEIRÃO DA MIRA
O Encarte 1 contextualiza a Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira (APA

BM) como uma Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável, inserida
integralmente no Bioma Mata Atlântica, nos enfoques federal e estadual examinando
possíveis oportunidades de cooperação que possam vir a contribuir para elaborar
estratégias para a sua conservação.
1.1

ENFOQUE FEDERAL
As políticas nacionais são de extrema importância para as Unidades de

Conservação (UCs), pois por meio delas são estabelecidos diretrizes e metas a serem
atingidas por meio da execução de programas e projetos específicos para a
conservação in situ da diversidade biológica.
A legislação ambiental confere regras de utilização dos recursos naturais, assim
como estabelece penalidades às infrações cometidas contra o meio ambiente. Nesse
sentido, à criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC) apresentou um avanço importante, uma vez que estabelece critérios e
normas para a criação, implantação e gestão das UCs.
A seguir, serão descritos alguns esforços do Governo Federal na definição de
estratégias de conservação e o enquadramento da APA BM frente ao SNUC.
1.1.1 A Unidade de Conservação e o Cenário Federal
1.1.1.1

Política Nacional do Meio Ambiente

A Política nacional do Meio Ambiente (PNMA) foi estabelecida pela Lei n o 6.938,
de 31 de agosto de 1981, e regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274, de 6 de
junho de 1990, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. No seu Art. 2º tem
por objetivo “a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia
à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”.
A Política Nacional instituiu o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio
Ambiente (SISNAMA), constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações
1

instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade
ambiental, tendo como órgão de administração superior o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA).
Entre os instrumentos de execução da PNMA estão: o estabelecimento de
padrões de qualidade ambiental; o zoneamento ambiental1; a avaliação de impactos
ambientais; o licenciamento e a revisão de atividades efetivas ou potencialmente
poluidoras; incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou
absorção de tecnologias voltadas para a melhoria da qualidade ambiental; e criação
de reservas e estações ecológicas.
1.1.1.2

Política Nacional da Biodiversidade

A formulação da proposta da Política Nacional de Biodiversidade (PNB) foi
realizada em duas frentes pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Na primeira, no
período de 1998 a 2001, foram realizados estudos básicos com foco no nos diferentes
aspectos do tema, como o nível de adequação da legislação brasileira à Convenção
sobre Diversidade Biológica CDB), a síntese do estado de arte do conhecimento da
biodiversidade

brasileira,

análise

comparativa

de

estratégias

nacionais

de

biodiversidade de 46 países e a síntese de registros sobre o conhecimento tradicional
associado à biodiversidade
Na segunda, entre 2000 a 2001, estabeleceu um processo de consulta com
ampla participação da sociedade e a participação dos setores envolvidos com o tema,
como governo, organizações não-governamentais (ONGs), academia, comunidades
tradicionais, empresários e outros.
Em paralelo à consulta nacional, o MMA promoveu cinco "avaliações por biomas"
entre 1998 e 2000, identificando 900 áreas e ações prioritárias para a conservação da
biodiversidade na Amazônia, Cerrado e Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Campos
Sulinos, e Zona Costeira e Marinha.
Com o resultado dos estudos das "avaliações por bioma" e da consulta nacional
foi finalizado em 2002 o documento preliminar da PNB e realizadas quatro reuniões

1

Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002 - Regulamenta o art. 9o, inciso II, da Lei no
6.938, de 31 de agosto de 1981, estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do
Brasil - ZEE, e dá outras providências.

(Curitiba - PR, Recife - PE, Manaus - AM e Goiânia - GO) para discutir e agregar
informações para elaborar o documento final da PNB, que inclui os seguintes
componentes: conhecimento da biodiversidade, conservação, uso sustentável,
repartição de benefícios, fortalecimento de capacidades científicas e tecnológicas, e
educação e consciência pública.
1.1.1.3

Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade

Como supracitado, o MMA realizou entre 1998 e 2000 a primeira “Avaliação e
Identificação das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação dos Biomas
Brasileiros”. Essa avaliação definiu 900 Áreas Prioritárias 2 instituídas pela Portaria
MMA no 126, de 27 de maio de 2004. A portaria determina que as áreas devem ser
revisadas periodicamente em prazo não superior a 10 anos.
Estas Áreas Prioritárias tiveram sua primeira atualização em 2006, instituídas
pela Portaria MMA nº 09, de 23 de janeiro de 2007, cuja metodologia incorporou os
princípios do Planejamento Sistemático para Conservação e seus critérios básicos
(representatividade,

persistência

e

vulnerabilidade),

priorizando

o

processo

participativo.
Em seu Art. 1o “Ficam reconhecidas como áreas prioritárias para a conservação,
utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade brasileira as áreas
referenciadas no § 2o desta Portaria, doravante denominadas Áreas Prioritárias para
a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade
Brasileira ou Áreas Prioritárias para a Biodiversidade, para efeito da formulação e
implementação de políticas públicas, programas, projetos e atividades sob a
responsabilidade do Governo Federal voltados à”:
I - conservação in situ da biodiversidade;
II - utilização sustentável de componentes da biodiversidade;
III - repartição de benefícios derivados do acesso a recursos genéticos e ao
conhecimento tradicional associado;
IV - pesquisa e inventários sobre a biodiversidade;

2 Decreto nº 5.092, de 24 de maio de 2004 - Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e
repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do Meio Ambiente.
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V - recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre exploradas ou
ameaças de extinção; e
VI - valorização econômica da biodiversidade.
Em 2016 o MMA lançou a segunda atualização das Áreas Prioritárias para a
região da Caatinga, Cerrado e Pantanal por meio da Portaria n o 223, de 21 de junho
de 2016. E em 2018 a segunda atualização para os biomas Mata Atlântica, Amazônia,
Pampas, Zona Costeira e Marinha, instituídas pela Portaria no 463, de 18 de dezembro
de 2018.
Em relação à Portaria MMA de 2007, a segunda atualização traz áreas com
classificações melhores, com mais detalhes nas informações para explicar porque são
prioritárias; processos melhor documentados, descrevendo a fonte e data para cada
dado utilizado e as metodologias para a produção dos resultados; e mudanças nas
unidades de planejamento, passando de hexágonos para unidades menores e mais
naturais, as bacias hidrográficas. Entretanto, as páginas do site do MMA com os
resultados dessa atualização não estavam disponíveis durante a confecção desse
documento.
Na Portaria MMA de 2007 foram definidas quatro classes de áreas prioritárias:
Extremamente alta, Muito Alta, Alta e Insuficientemente Conhecida. Na região da Área
de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira, doravante APA BM, a Ma287 de Rio Preto
– MG é classificada como extremamente alta e a Ma294 da região de Juiz de Fora
como alta (Figura 1.1). Não obstante, cinco áreas na região da APA BM são
classificadas com importância extremamente alta (Ma761 APA da Serra da
Mantiqueira; Ma295 Entorno do PARES Ibitipoca; Ma774 PE Ibitipoca; Ma769 PE
Serra do Papagaio; Ma762 PARNA Itatiaia).

Figura 1.1 – Áreas prioritárias para a conservação no estado de Minas Gerais
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As indicações das áreas prioritárias são úteis na orientação de políticas públicas,
como o licenciamento de empreendimentos, direcionamento de pesquisas e estudos
sobre a biodiversidade e na definição de novas UCs, nas esferas federal e estaduais.
Em 1999, as áreas prioritárias da Mata Atlântica foram identificadas durante um
workshop onde foram enumeraras 177 áreas. Na primeira atualização, em 2006,
foram identificadas 880 áreas distribuídas em 428.409 km2 da Mata Atlântica, sendo
358 em áreas protegidas (Unidades de Conservação ou Terras Indígenas) e 522 são
novas áreas, um aumento substancial em relação ao workshop de 1999 (MMA, 2007).
1.1.2 Iniciativas Governamentais
1.1.2.1

Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros

O Programa de Monitoramento Ambiental dos Biomas Brasileiros (PMABB),
criado por meio da Portaria MMA nº 365, de 27 de novembro de 2015, tem como
objetivos; mapeamento e monitoramento do desmatamento, incluindo sua taxa;
avaliação da cobertura vegetal e do uso das terras; monitoramento de queimadas; e
restauração da vegetação e extração seletiva.
Ações de mapeamento e de monitoramento dos biomas brasileiros vêm sendo
realizadas no intuito de abastecer o governo de dados confiáveis e verificáveis sobre
a cobertura vegetal remanescente. Mapeamentos do uso da terra baseados em
imagens orbitais foram realizadas pelo MMA, por meio do Projeto de Conservação e
Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO). Esses
mapeamentos foram aperfeiçoados pelo Projeto de Monitoramento dos Biomas
Brasileiros por Satélite (PMDBBS) que executou uma série de monitoramentos entre
os anos de 2008 a 2011 para o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal e a Mata
Atlântica (MMA, 2016).
Conhecer a dinâmica do uso da terra é importante para caracterizar e monitorar
a situação dos diversos ecossistemas e para avaliar os impactos causados pelas
diversas atividades humanas sobre a biodiversidade e sua contribuição para as
emissões de gases de efeito estufa oriundas principalmente dos desmatamentos, das
queimadas e das atividades agrícolas. Os mapeamentos e monitoramentos gerados
pelo PMABB permitirão acompanhar o desempenho das políticas públicas orientadas

para atingir a meta de redução das emissões totais de gases de efeito estufa3, além
de acompanhar o desempenho das ações e políticas púbicas associadas às Metas
Nacionais de Biodiversidade para 20204.
Serão desenvolvidos mapeamentos e monitoramentos de recuperação (ou
recomposição) para os biomas da Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, que incluirá
áreas em regeneração ou de plantio de espécies nativas, lenhosas, perenes ou de
ciclos longos. Esses dados serão utilizados para o monitoramento das áreas em
recuperação em nível de propriedade rural e serão um indicador da eficiência na
implementação do Código Florestal (MMA, 2016).
O mapeamento e monitoramento será realizado em tempo real e periódico, com
diferentes resoluções espaciais, segundo as características do tema e do bioma
analisados. O Programa terá caráter permanente e sua estruturação se dará em três
fases, sendo a implementação e consolidação dos monitoramentos da Mata Atlântica
realizados durante a segunda fase, entre 2016 e 20175.
1.1.2.2

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica

A Reserva da Biosfera é “um instrumento de planificação que permite através do
zoneamento o trabalho permanente e solidário para a conservação e a implantação
do desenvolvimento sustentado junto a um ecossistema”. Na Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica (RBMA) esses valores são apoiados pelos Governos Federal e
Estaduais, por cientistas, ambientalistas e seus moradores. “Em síntese, a Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica tem três objetivos: conservação da biodiversidade do
ecossistema, implantação do desenvolvimento sustentado na área de abrangência de
seus principais remanescentes e conhecimento científico” (RMBA, 1996, p. 11).
Durante o Planejamento Estratégico da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica
(PERBM) foram definidos o fortalecimento de Corredores Ecológicos e a criação de
Mosaicos de UCs e áreas protegidas, “como linha prioritária de conservação, o que
pressupõe a consolidação, o fortalecimento e a criação de UCs e de seus instrumentos
de gestão, numa visão de articulação entre elas e seus entornos” (RMBA, 2007, p. 11)

3

Redução de 37% até 2025 e de 43% até 2030, conforme o Segundo Inventário Nacional de
Gases de Efeito Estufa submetido à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(UNFCCC).
4 Resolução CONABIO nº 6, de 3 de setembro de 2013
5 Portaria nº 365, de 27 de novembro de 2015. Art. 2o
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Em Minas Gerais (MG) a RBMA foi implementada nas fases V, em 2002, e VI,
em 2008. A RMBA abrange uma área total de 9.334.986 hectares (ha) o que
corresponde a 16% da área do estado. Na região da APA BM diversas UCs são
consideradas como zona núcleo da RBMA, como o PE Serra do Papagaio, PE
Ibitipoca, e o PARNA Itatiaia, sendo que a APA está inserida na zona de
amortecimento. O objetivo da zona de amortecimento “é, ao mesmo tempo, minimizar
os impactos ambientais negativos sobre as zonas núcleo e promover a qualidade de
vida das suas populações, especialmente as comunidades tradicionais” (RBMA, 2008,
p. 29).
1.1.2.3

Corredores e Mosaicos de Unidades de Conservação

A criação e fortalecimento de Corredores Ecológicos e Mosaicos de UCs são
ações prioritárias para a RMBM para a conservação, fortalecimento, consolidação e
criação das UCs e seu entorno.
Os Corredores Ecológicos são regulamentados por Lei Federal6 e visam mitigar
os efeitos da fragmentação dos ecossistemas promovendo conectividade entre áreas
diferentes, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de
sementes e genes, e o aumento da cobertura vegetal.
Os Mosaicos de UCs são modelos de gestão de áreas protegidas que busca a
participação, integração e envolvimento dos gestores das unidades e da população
local na gestão das mesmas em um contexto regional. A definição legal de Mosaico
está contida na mesma Lei7 que regulamenta os corredores e é instituído pela Portaria
nº 482, de 14 de dezembro de 2010, que institui os procedimentos necessários para
o reconhecimento dos mosaicos. Atualmente existem 14 mosaicos reconhecidos
oficialmente.

6

Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000. Art. 2ª XIX - Corredores ecológicos: porções de
ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas
o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de
áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência
áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais.
7 Ibiden. Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou
privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e
participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a
presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no
contexto regional.(Regulamento).

A seguir, são descritos brevemente os corredores/mosaicos existentes na região
onde a APA BM está inserida.
Corredor Ecológico da Serra do Mar
O Corredor da Serra do Mar é uma das áreas mais ricas em biodiversidade da
Mata Atlântica. Ele abrange 112 mil km 2 e 12 milhões de hectares e é compreendido
pela bacia hidrográfica do rio Paraná e Paraíba do Sul, no estado de São Paulo, norte
do Paraná, parte da Serra da Mantiqueira em Minas Gerias e o Estado do Rio de
Janeiro. Devido a cadeia de montanhas muito íngremes, ambientes que são
desfavoráveis à agricultura, esse corredor possui um dos principais trechos
preservados de Mata Atlântica.
Além das diversas UCs em âmbito federal, estadual e municipal inseridas no
corredor, ele também abrange os Mosaicos da Bocaina, o Central Fluminense e o da
Mantiqueira, esse último engloba a região onde está inserida a APA BM. Esses
Mosaicos foram selecionados pela RBMA no PERBM como áreas prioritárias do
projeto para contribuir com as iniciativas de organismos gestores de UCs, em
andamento, para proposição e articulação dos Mosaicos, por meio das seguintes
ferramentas (RMBA, 2007);
✓ Institucionalizar e implementar a gestão integrada das UCs e outras áreas
protegidas;
✓ Fortalecer a identidade regional e a gestão do território considerando as
diversas categorias de manejo das UCs;
✓ Fortalecer a gestão de cada UC integrante do mosaico;
✓ Sistematizar e disseminar informações sobre práticas

de gestão e

oportunidades (capacitação, captação de recursos, etc.);
✓ Fomentar e consolidar fóruns regionais de diálogo de práticas sustentáveis, de
gestão e desenvolvimento;
✓ Gerar subsídios e conhecimento para a tomada de decisões conjuntas;
✓ Otimizar e fortalecer relações das instituições gestoras de UCs com a
sociedade;
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✓ Identificar e fomentar arranjos produtivos locais para desenvolvimento
sustentável;
✓ Promover a formação de redes e o fortalecimento das existentes.
Mosaico da Mantiqueira
Como supracitado, o Mosaico Mantiqueira integra o Corredor da Biodiversidade
da Serra do Mar. O Mosaico foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da
Portaria nº 351 de 11 de dezembro de 2006, e tem o objetivo de integrar e ampliar as
várias ações já existentes para a conservação do patrimônio natural e cultural da
região. Conta com 33 UCs, entre públicas e particulares, e abrange cerca de 729.138
hectares, sendo que 434.108 hectares correspondem à Área de Proteção Ambiental
(APA) da Serra da Mantiqueira (MOSAICO DA MANTIQUEIRA, 2019).
O Mosaico compreende parte de 38 territórios brasileiros, sendo 24 em Minas
Gerais, 13 em São Paulo e dois no Rio de Janeiro. O Conselho Consultivo do Mosaico
Mantiqueira (CCMM) possui 30 cadeiras, ocupadas pelos gestores de todas as UC
que o compõe e por representantes da sociedade civil. Na 44ª reunião, realizada em
março de 2019, o Instituto Sintropia assumiu a titularidade da Secretaria Executiva,
continuando a Crescente Fértil como Secretaria Adjunta e o Parque Nacional do
Itatiaia como Coordenador Adjunto (MOSAICO DA MANTIQUEIRA, 2019).
1.1.3 Sistema Nacional de Unidade de Conservação
A Constituição Federal (CF) de 1988 no artigo 225 estabelece que “Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Para atender
essa prerrogativa, foi instituído em 20008 e regulamentado em 20029 o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), com o objetivo de estabelecer
normas para a criação e implantação e gestão das Unidade de Conservação (UC)

Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000 – regulamenta o artigo 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras
providências.
9 Decreto no 4.340, de 22 de agosto de 2002 – regulamenta os artigos da Lei do SNUC.
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dada a importância da proteção do patrimônio natural. O SNUC estabelece conceitos
e define os grupos e as categorias das UCs, bem como seus objetivos.
As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos,
com características específicas: I - Unidades de Proteção Integral; II - Unidades de
Uso Sustentável (Quadro 1.1).
Quadro 1.1 – Grupos e categorias das Unidades de Conservação segundo o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
Unidades de Proteção Integral

Unidades de Uso Sustentável

I - Estação Ecológica (EE)

I - Área de Proteção Ambiental (APA)

II - Reserva Biológica (Rebio)

II - Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie)

III - Parque Nacional (PARNA)

III - Floresta Nacional (Flona)

IV - Monumento Natural (MN)

IV - Reserva Extrativista (Resex)

V - Refúgio de Vida Silvestre (RVS) V - Reserva de Fauna (Refau)
VI - Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN)
Fonte: SNUC/PNPA, 2011

A APA BM é uma Unidade de Conservação (UC) categorizada como uma UC de
Uso Sustentável e cadastrada no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
(CNUC). De acordo com o SNUC no artigo 7º § 2º o objetivo das Unidades de Uso
Sustentável “é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de
parcela dos seus recursos naturais”.
No que diz respeito à categoria Área de Proteção Ambiental, UC de uso
sustentável, são destacados os seguintes capítulos do SNUC:
Capítulo III - Das categorias de Unidades de Conservação
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos
recursos naturais. (Regulamento)
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§ 1º A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.
§ 2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e
restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de
Proteção Ambiental.
§ 3º As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública
nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.
§ 4º Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as
condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e
restrições legais.
§ 5º A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão
responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se
dispuser no regulamento desta Lei.
Capítulo IV – Da criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação:
Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
(Regulamento)
§ 2º A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos
técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os
limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.
§ 5º As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser
transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por
instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que
obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 2º deste artigo.
Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas
públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita
de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de
conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização
da

sociodiversidade

regional.(Regulamento)

e

o

desenvolvimento

sustentável

no

contexto

Art. 27. As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.
(Regulamento).
§ 1º O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua
zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de
promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas.
§ 2º Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das
Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de
Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de
Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população
residente.
§ 3º O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no
prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.
§ 4º O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada
e cultivo de organismos geneticamente modificados nas Áreas de Proteção Ambiental
e nas zonas de amortecimento das demais categorias de unidade de conservação,
observadas as informações contidas na decisão técnica da Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança – CTNBio.
Art. 28. São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações,
atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu
Plano de Manejo e seus regulamentos.
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1.2

ENFOQUE ESTADUAL
Neste item são contextualizados a inserção APA BM em seus territórios, os

aspectos ambientais e institucionais e as possibilidades de parceria com entidades
que atuam localmente.
1.2.1 Estado de Minas Gerais
Minas Gerais é o quarto maior estado do Brasil em extensão territorial,
ocupando uma área de 586.520,3 km2, e o segundo mais populoso, com uma
população de 19.597.330 habitantes, segundo o censo do IBGE de 2010. MG está
situada na região Sudeste do Brasil e tem como limites ao sul e sudoeste o estado de
São Paulo, a oeste Mato Grosso do Sul e Goiás, a leste o Espírito Santo, a sudeste o
Rio de Janeiro, norte e noroeste a Bahia e a noroeste uma pequena parte do Distrito
Federal.
O estado é constituído por 853 municípios agrupados em 12 mesorregiões e
66 microrregiões. A APA BM, inserida totalmente no município de Santa Rita de
Jacutinga, está localizada na mesorregião da Zona da Mata e na microrregião de Juiz
de fora. Também, a APA BM faz divisa com a Mesorregião do Sul e Sudoeste de
Minas, na microrregião de Andrelândia (Figura 1.2).
Minas Gerais é um dos mais importantes estados da República Federativa do
Brasil em termos de biodiversidade e recursos naturais. O estado possuí grande
potencial hídrico com aproximadamente 4.586 km² dos cerca de 55.457 km² das
águas existentes no Brasil e cerca de 8,3% dos rios e lagos brasileiros estão situados
no território mineiro. Todo esse potencial hídrico é constituído por 16 bacias fluviais,
sendo que somente as bacias do Rio São Francisco e Paraná banham cerca de 67%
do território mineiro, com mais de 10 mil cursos d’água.
Ainda, dos seis biomas presentes em nosso país, três estão presentes no
território mineiro: o Cerrado, a Mata Atlântica e a Caatinga (Figura 1.3). Na parte
centro-oriental é possível verificar a predominância do Cerrado, ocupando mais da
metade da área do estado (56,87%). A Mata Atlântica, localizada na porção oriental,
ocorre em segunda maior proporção (41,24%). Já a ocorrência da Caatinga é
minoritária (1,89%), estando restrita ao extremo norte de MG. (ROLLA, 2012).

Figura 1.2 – Mapa político das microrregiões de Juiz de Fora e Andrelândia
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Figura 1.3 – Biomas presentes no estado de Minas Gerais (Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica)

1.2.2 O Bioma Mata Atlântica
A APA BM está integralmente inserida no Bioma Mata Atlântica e sua área é
próxima a outras UCs, que constituem o Mosaico da Mantiqueira e o Corredor
Ecológico da Serra do Mar.
A Mata Atlântica é uma das florestas mais ricas em diversidade de espécies e
ameaçadas do planeta. O bioma abrange área de cerca de 15% do total do território
brasileiro e está presente em 17 estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo,
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e
Sergipe). Atualmente, restam apenas 12,4% da cobertura original do bioma e, desses
remanescentes, 80% estão em áreas privadas (SOSMA, 2019).
A área de Mata Atlântica em Minas Gerais tem grande representatividade para
o bioma, uma vez que 21,8% da área total deste bioma no território brasileiro está
localizada no estado (ROLLA, 2012).
Além de ser uma das regiões com maior biodiversidade no mundo, a Mata
Atlântica fornece serviços ecossistêmicos essenciais para os milhões de brasileiros
que vivem nela. As florestas e demais ecossistemas que a compõem são
responsáveis pela produção, regulação e abastecimento de água; regulação e
equilíbrio climáticos; proteção de encostas e diminuição de desastres; fertilidade e
proteção do solo; produção de alimentos, madeira, fibras, óleos e remédios; além de
preservar um patrimônio histórico e cultural imenso (MMA, 2010).
Neste contexto, a conservação dos remanescentes de Mata Atlântica e a
recuperação da sua vegetação nativa tornam-se fundamentais para a sociedade
brasileira. Segundo o Atlas dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas
Associados do Bioma Mata Atlântica, desenvolvido pela Fundação SOS Mata
Atlântica e o INPE, órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, entre 1985
e 2017 foram desmatados 1.929.233 ha de vegetação nativa do bioma. Considerando
os últimos anos, a taxa de desmatamento vem diminuindo e no biênio 2016 e 2017 a
taxa de desmatamento foi 56,8% menor do que no biênio anterior, sendo a menor taxa
desde que o monitoramento teve início, em 1985.
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Entretanto, de acordo com o coordenador técnico do estudo pelo INPE, não é
possível afirmar que exista uma tendência de queda, uma vez que desmatamento
reduziu depois de três anos com aumento consecutivo. Além disso, após a queda de
2010-2011, o ritmo do desmatamento vinha oscilando bastante. “A última queda foi no
período entre 2013 e 2014, chegando a 18.267 hectares, 24% a menos que o período
anterior. Antes disso, o menor índice de desmatamento havia sido registrado entre
2010 e 2011, com 14.090 hectares. De lá para cá, não é possível comprovar uma
tendência” (SOSMA, 2019)
Segundo o mesmo Atlas, em MG ainda restam 3.198.242 ha, o que representa
11,6% da Mata Atlântica original do estado. Não obstante, MG está entre os três
estados que mais desmataram, com 394.174 ha desmatados entre 1895 e 2017. As
perdas mais emblemáticas de vegetação nativa foram devido a atividade de
mineração. Apesar da maior parte do total de desmatamento no estado acontecer na
região de Jequitinhonha, no noroeste do estado, o maior desastre ambiental já
ocorrido na Mata Atlântica foi no Município de Mariana onde 165 ha de florestas foram
suprimidas com o rompimento de uma barragem da Samarco (SOSMA, 2019). Já
Santa Rita de Jacutinga, município onde está inserida a APA BM, possui 9.373,88 ha
de Mata Atlântica e não foram registrados desmatamentos entre 2000 e 2017, de
acordo com o aplicativo “Aqui tem Mata?” da Fundação Mata Atlântica.
Além da fragmentação e perda de habitat que assola a Mata Atlântica, o baixo
percentual de UCs é preocupante. Segundo o CNUC/MMA (2019) a Mata Atlântica
possui 1.324 UCs numa área total de 106.22910 km2, o que representa 9,5% da área
total do bioma. Esses valores estão abaixo da meta de 10%, assumida em 2005 na II
Conferência Nacional do Meio Ambiente, e que era para ter sido atingida até 2010, e
muito abaixo dos 17% da meta 11 das Metas Aichi, estabelecida durante a 10ª
Conferência das Partes na Convenção da Diversidade Biológica ocorrida em Nagoya
(Província de Aichi, Japão). A meta 11 estipula que “Até 2020, pelo menos 17 por
cento de áreas terrestres e de águas continentais e 10 por cento de áreas marinhas e
costeiras, especialmente áreas de especial importância para biodiversidade e serviços
ecossistêmicos, terão sido conservados por meio de sistemas de áreas protegidas
geridas de maneira efetiva e equitativa, ecologicamente representativas e

10

Considerando as sobreposições entre as UCs

satisfatoriamente interligadas e por outras medidas espaciais de conservação, e
integradas em paisagens terrestres e marinhas mais amplas”.
Ainda, as UCs constituídas não são uniformemente distribuídas entre as diversas
formações florestais e ecossistemas associados ao bioma. Várias estratégias vêm
sendo planejadas e executadas para manter o que resta e para tentar recuperar as
áreas degradadas. As mais importantes e que envolvem governo, redes de entidades
e apoiadores são os Corredores Ecológicos e os Mosaicos de áreas protegidas.
A região da APA BM está inserida no Corredor Ecológico Serra do mar e possui
localização estratégica para a expansão do Mosaico da Mantiqueira 11, facilitando a
inserção de outras UCs próximas, como o recém-criado Parque Estadual da Serra
Negra da Mantiqueira, e mesmo a criação de novas UCs na região.
1.2.3 Implicações Ambientais
1.2.3.1

Unidades de Conservação

Segundo dados do IEF e do MMA o estado de MG possui em sua extensão 473
UCs, das quais 24 em âmbito federal, 86 estaduais, 31 municipais e 332 de domínio
particular na categoria de RPPN, totalizando 3879640,8712 ha de área protegida,
conforme Quadro 1.2.
Quadro 1.2 – Unidades de Conservação federais, estaduais, municipais* e Reservas
Particulares do Patrimônio Natural de Minas Gerais
Unidade de Conservação

Esfera

Área (ha)

Estação Ecológica (ESC)
Pirapitinga

Federal

1.384,49

Mata dos Ausentes

Estadual

454,80

Mata do Cedro

Estadual

1.563,26

Acauã

Estadual

5.195,77

Mar de Espanha

Estadual

187,46

Água Limpa

Estadual

70,67

Fechos

Estadual

602,95

Cercadinho

Estadual

224,89

11

Parte do município de Santa Rita de Jacutinga está inserida no Mosaico da Mantiqueira, mas
não o a APA Boqueirão da Mira
12 Números totais somando todas as Unidades de Conservação, sem subtrair as áreas
sobrepostas entre as Unidades.
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Unidade de Conservação

Esfera

Área (ha)

Tripuí

Estadual

392,00

Corumbá

Estadual

304,37

Arêdes

Estadual

1.281,32

Sagarana

Estadual

2.340,10

Reserva Biológica (REBIO)
Mata Escura

Federal

50.892,39

Jaíba

Estadual

6.358,00

Serra Azul

Estadual

3.840,95

Pinheiro Grosso

Municipal

355,80

Mata do Bispo

Municipal

691,57

Parque Nacional (PARNA), Parque Estadual (PE) e Parque Natural Municipal (PNM)
PARNA Cavernas do Peruaçu

Federal

56.449,00

PARNA Serra da Canastra

Federal

197.971,96

PARNA Serra do Cipó

Federal

31.639,53

PARNA Serra do Gandarela

Federal

31.270,83

PARNA Sempre-Vivas

Federal

124.155,90

PARNA Caparaó

Federal

6561,74†

PARNA Itatiaia

Federal

15428,65†

PARNA Sertão Veredas

Federal

101.576,70†

PE Pau Furado

Estadual

2.184,94

PE Serra Negra

Estadual

13.654,31

PE Serra do Intendente

Estadual

13.508,83

PE Montezuma

Estadual

1.743,21

PE Serra Nova e Talhado

Estadual

49.890,62

PE Paracatu

Estadual

6.400,34

PE Serra do Ouro Branco

Estadual

7.520,79

PE Itacolomi

Estadual

7.000,00

PE Serra do Papagaio

Estadual

22.917,00

PE Serra das Araras

Estadual

11.136,86

PE Verde Grande

Estadual

25.570,00

PE Biribiri

Estadual

16.998,66

PE Rio Corrente

Estadual

5.065,00

PE Caminho dos Gerais

Estadual

56.237,37

PE Ibitipoca

Estadual

1.488,70

PE Cerca Grande

Estadual

134,19

PE Lagoa do Cajueiro

Estadual

20.500,00

PE Lapa Grande

Estadual

15.360,43

PE Mata Seca

Estadual

15.360,07

Unidade de Conservação

Esfera

Área (ha)

PE Rio Doce

Estadual

35.946,35

PE Serra do Cabral

Estadual

22.494,17

PE Serra do Sobrado

Estadual

383,60

PE Grão Mogol

Estadual

28.404,49

PE Rio Preto

Estadual

12.184,33

PE Sumidouro

Estadual

2.001,94

PE Campos Altos

Estadual

782,67

PE Mata do Limoeiro

Estadual

2.056,71

PE Baleia

Estadual

102,18

PE Serra Verde

Estadual

142,02

PE Veredas do Peruaçu

Estadual

31.226,14

PE Serra do Brigadeiro

Estadual

14.984,27

PE Pico do Itambé

Estadual

6.520,34

PE Serra da Candonga

Estadual

3.302,66

PE Sagarana

Estadual

2.340,13

PE Nova Baden

Estadual

214,48

PE Sete Salões

Estadual

12.520,90

PE Alto Cariri

Estadual

6.151,14

PE Serra da Boa Esperança

Estadual

5.874,00

PE Serra do Rola Moça

Estadual

3.941,09

PE Serra do Cipó

Estadual

27.600,00

PNM do Brejo Grande

Municipal

223,38

PNM da Biquinha

Municipal

20,59

PNM da Cachoeira de Santo Antônio

Municipal

79,13

PNM da Lajinha

Municipal

86,32

PNM das Andorinhas

Municipal

514,91

PNM da Serra de São Domingos

Municipal

249,06

PNM do Alto Rio do Tanque

Municipal

247,22

PNM do Intelecto

Municipal

35,13

PNM do Ribeirão São José

Municipal

76,28

PNM do Tabuleiro

Municipal

3.089,69

PNM Dujardes Caldeira

Municipal

5,81

PNM Elci Rolla Guerra

Municipal

49,31

PNM Felisberto Neves

Municipal

28,67

PNM Pedro Geraldo de Menezes

Municipal

1,51

PNM Salão de Pedras

Municipal

857,74

PNM Senhorinha Lemos do Prado

Municipal

3,76

PNM Voçoroca do Córrego do Cravo

Municipal

7,14
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Unidade de Conservação

Esfera

PNM Voçoroca do Lar dos Idosos

Municipal

Área (ha)
6,74

Monumento Natural (MN)
Serra da Piedade

Estadual

1.947,49

Lapa Vermelha

Estadual

33,71

Pico do Itabirito

Estadual

6,69

Serra do Gambá

Estadual

442,22

Itatiaia

Estadual

3.216,02

Peter Lund

Estadual

72,74

Gruta Rei do Mato

Estadual

141,37

Santo Antônio

Estadual

31,13

Experiência da Jaguará

Estadual

38,48

Vargem da Pedra

Estadual

10,10

Várzea da Lapa

Estadual

23,53

Várzea do Lageado e Serra do Raio

Estadual

2.199,98

Serra da Moeda

Estadual

2.372,56

Lapa Nova de Vazante

Estadual

79,05

Pico do Ibituruna

Estadual

1.076,21

Gruta Nossa Senhora da Lapa

Municipal

20,39

Serra da Ferrugem

Municipal

867,34

Refúgio da Vida Silvestre (RVS)
dos Rios Tijuco e Rio da Prata

Federal

9.750,40

Macaúbas

Federal

2.281,86

Serra das Aroeiras

Federal

1.035,41

Rio Pandeiros

Federal

6.102,75

Libélulas da Serra de São José

Federal

3.717,00

Mata dos Muriquis

Federal

2.722,61

Área de Proteção Ambiental (APA)
Serra da Mantiqueira

Federal

285.047,13†

Carste de Lagoa Santa

Federal

37.735,58

Cavernas do Peruaçu

Federal

143.355,59

Morro da Pedreira

Federal

131.770,84

Águas Vertentes

Estadual

76.310,00

Cachoeira das Andorinhas

Estadual

18.700,00

Cochá e Gibão

Estadual

296.422,95

Bacia Hidrográfica do Rio do Machado

Estadual

101.600,00

Bacia Hidrográfica do Rio Uberaba

Estadual

46.300,00

Vargem das Flores

Estadual

12.263,00

Alto do Mucuri

Estadual

325.148,89

Unidade de Conservação

Esfera

Área (ha)

Rio Pandeiros

Estadual

380.478,00

Fernão Dias

Estadual

180.373,00

Lagedão

Estadual

12.000,00

Mata do Krambeck

Estadual

291,99

Seminário Menor de Mariana

Estadual

285,56

Serra do Sabonetal

Estadual

82.500,00

Sul RMBH

Estadual

163.250,07

Parque Fernão Dias

Estadual

98,45

Água Santa de Minas

Municipal

16.095,17

Bom Jesus

Municipal

4.566,37

Boqueirão da Mira

Municipal

8.542,30

Itacuru

Municipal

23.450,94

PM da Estância Ecológica do Cruzeiro

Municipal

27,59

Piracicaba

Municipal

38.030,92

Reserva Ecológica Vau Açu

Municipal

277,02

Santo Antônio

Municipal

63.470,64

Serra do Timóteo

Municipal

5.825,06

Floresta Nacional (FLONA) e Floresta Estadual (FLOE)
FLONA de Paraopeba

Federal

203,29

FLONA de Passa Quatro

Federal

335,37

FLONA de Ritápolis

Federal

89,19

FLOE São Judas Tadeu

Estadual

140,72

FLOE Uaimii

Estadual

4398,16

Reserva do Desenvolvimento Sustentável (RDS)
Nascentes Geraizeiras

Federal

38.177,27

Veredas do Acari

Estadual

60.975,32

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
Total 332 RPPN**

Particular

Total de área protegida por diferentes categorias de UCs

124.293,03
3.879.640,87

Fonte: IEF;2019; MMA, 2019. *As UCs com polígono que não apresenta precisão suficiente para o
cálculo de área não foram consideradas. **Abrange todas as unidades do estado em nível federal,
estadual e municipal; †Corresponde a área da UC contida apenas no estado de Minas Gerais

Das 141 UCs públicas, 106 são de Proteção Integral num total de
1.196.811,4613 ha e 35 são de Uso Sustentável com 2.558.536,3814 (Quadro 1.3). No

13 Números totais somando todas as Unidades de Conservação, sem subtrair as áreas
sobrepostas entre as Unidades.
14 Idem
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contexto das UCs Minas Gerais, as APAs têm importância significativa no que se
refere ao total de área protegida, uma vez que representam 63,3% dos hectares
protegidos do estado.
A APA BM se caracteriza em um ecossistema florestal de alta importância
biológica para a preservação e conservação da biodiversidade regional. Inserida na
Mata Atlântica da Serra da Mantiqueira, possui uma extraordinária oportunidade de
composição de corredores ecológicos, mosaicos e outras formas de parcerias devido
a sua privilegiada localização, com a possibilidade de promover a sustentabilidade
dos sistemas naturais, proteção da natureza e redução e prevenção da fragmentação
florestal existente, pela conexão de diversas UCs próximas, como; a APA da Serra da
Mantiqueira, o PE de Ibitipoca em Lima Duarte/MG; o PE da Serra do Papagaio
localizado nos Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto - MG
e o PE da Serra Negra da Mantiqueira no Município de Rio Preto – MG.
A APA BM como possibilidade de composição de corredores ecológicos
abrange objetivos abordados na legislação estadual e federal, ou seja, uma
ferramenta para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica.
Por fim, ao caracterizar as UCs no território mineiro demonstramos a viabilidade
dos processos que aliam a conservação, preservação e o uso sustentável de recursos
e espaços naturais, claramente entendidos como contribuição inovadora ao manejo
em busca do alcance do cuidado com a biodiversidade.
Quadro 1.3 – Número e área das Unidades de Conservação presentes no estado de Minas
Gerais separadas por categoria de Unidade e de Proteção
Unidade de Conservação (UC)

No de Ucs

Área (ha)

Categoria

Estação Ecológica

12

14.002,08

Proteção Integral

Reserva Biológica

5

62.138,71

Proteção Integral

Parque

66

1.082.481,63

Proteção Integral

Monumento Natural

17

12.579,01

Proteção Integral

Refúgio da Vida Silvestre

6

25.610,03

Proteção Integral

RPPN

332

124.293,03

Proteção Integral

Total

438

1.321.104,49 Proteção Integral

Unidade de Conservação (UC)

No de Ucs

Área (ha)

Categoria

Área de Proteção Ambiental

28

2.454.217,06

Uso Sustentável

Floresta

5

5.166,73

Uso Sustentável

Reserva do Desenvolvimento Sustentável

2

99.152,59

Uso Sustentável

Total

35

2.558.536,38

Uso Sustentável

Total Geral

473

3.879.640,87

Fonte: IEF;2019; MMA, 2019

1.2.4 Implicações Institucionais
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
(SEMAD) “tem por finalidade formular e coordenar a política estadual de proteção do
meio ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos, bem como articular as
políticas de gestão dos recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável
do Estado”15.
Dos órgãos que Integram a SEMAD estão por subordinação; o Conselho
Estadual de Política Ambiental (COPAM) e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERH); e por vinculação; a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), o Instituto
Estadual de Florestas (IEF) e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM).
O Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) “é o
conjunto de órgãos e entidades responsáveis pelas políticas de meio ambiente e de
recursos hídricos, com a finalidade de conservar, preservar e recuperar os recursos
ambientais e promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade
ambiental do Estado”16.
O SISEMA é formado pela SEMAD, que o coordena, e pelo COPAM, CERH,
FEAM, IEF, IGAM, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), pelos núcleos de gestão
ambiental das demais Secretarias de Estado, comitês de bacias hidrográficas e
agências de bacias hidrográficas e entidades a elas equiparadas.

15
16

Lei nº 12.581, de 17 de julho de 1997 no Art. 4º
Lei nº 21.972, de 21 de janeiro de 2016 no Art. 1ª
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1.2.5 Incentivos Econômicos à Conservação Ambiental
A condição de preservação ambiental da APA BM possibilita a aplicação de
mecanismos que podem gerar recursos financeiros para sua gestão, para o município
de Santa Rita de Jacutinga e para a população. Neste contexto, tem ganhado
destaque o instrumento econômico de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que
remunera aquele que, direta ou indiretamente, preserva o meio ambiente. Isso
significa recompensar quem ajuda a conservar ou produzir serviços ambientais
mediante a adoção de práticas que privilegiem a manutenção de biomas. Nessa
temática está o ICMS Ecológico.
O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário, garantido pelo artigo 158, IV da
Constituição Federal, que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores que
àquelas que já têm direito, dos recursos financeiros arrecadados pelos Estados
através do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em razão
do atendimento de determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais.
Municípios que preservam suas florestas e conservam sua biodiversidade
ganham uma pontuação maior nos critérios de repasse e recebem recursos
financeiros a título de compensação pelas áreas destinadas à conservação, e, ao
mesmo tempo, um incentivo para a manutenção e criação de novas áreas para a
conservação da biodiversidade.
Como melhorar a qualidade das áreas já protegidas é uma forma de aumentar a
arrecadação, investimentos da Prefeitura na estruturação e preservação da APA BM
poderão gerar, além dos ganhos com turismo ecológico, aumento nos incentivos
financeiros do Estado, como uma das formas de PSA.
1.2.6 Potencialidades de Cooperação
No Estado de Minas Gerais existem várias instituições que atuam tanto no
âmbito ambiental quanto no de desenvolvimento social que apresentam bom potencial
de cooperação para com a APA BM. Além de órgãos públicos, entidades privadas e
do terceiro setor podem cooperar na implementação do seu plano de manejo. A seguir
são apresentadas algumas instituições atuantes e com potencial de apoio a APA BM:
✓ Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga– Além de responsáveis pela
fiscalização municipal, serviços de saneamento básico, programas ambientais

e sociais, a prefeitura pode cooperar com projetos específicos, como o incentivo
e implementação de educação ambiental nas escolas, apoio à criação de
associações de guias e guarda-parques, promoção de campanhas de
conscientização, divulgação e mobilização da população na implementação da
APA.
✓ Câmara de Vereadores – Na aprovação de leis que garantam a integridade
ambiental da UC e do Município.
✓ EMATER-MG – Possui potencial de apoio na capacitação agrosilvopastoril,
desenvolvendo ações de extensão rural junto aos produtores de agricultura
familiar. A EMATER objetiva a melhoria da qualidade de vida e condições de
produção dos produtores de agricultura familiar, a inclusão social de grupos e
comunidades rurais, por meio de programas geradores de emprego e renda, e
as ações de organização rural para o desenvolvimento com sustentabilidade e
atendimento aos direitos de cidadania.
✓ Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Minas Gerais – Tem como objetivo
coordenar e executar ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndio,
perícias, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à
segurança das pessoas e de seus bens contra incêndios ou qualquer
catástrofe. O Corpo de Bombeiros possui um convênio com a SEMAD e o IEF
com o objetivo de estabelecer cooperação mútua para o desenvolvimento de
ações de prevenção, controle e combate a incêndio nas Unidades de
Conservação do IEF.
✓ SETUR – A Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais por meio de
programas de desenvolvimento do turismo cultural e ambiental no município,
como o “vem passarinhar” que tem objetivo de o objetivo de fomentar a
visitação nos Parques Naturais de Minas Gerais por meio da observação de
aves.
✓ SEBRAE – Apoio em forma de cursos de qualificação, Marketing, capacitação
em turismo; projetos de ecoturismo de base comunitária, formatação de roteiros
turísticos entre outros.
✓ Universidade Federal de Juiz de Fora – Por meio de realização de parcerias
para pesquisas e conservação da flora e fauna da UC.
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Ainda, pelo fato de a UC estar inserida no bioma Mata Atlântica e outros aspectos
de relevância, facilitam o estabelecimento de parcerias com organismos diversos, que
poderão garantir fomento ou apoio às atividades de conservação e desenvolvimento
sustentável, como:
✓ Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO);
✓ Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA);
✓ Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil;
✓ Fundação Grupo Boticário;
✓ World Wildlife Fund (WWF);
✓ The Nature Conservancy (TNC);
✓ Conservação Internacional (CI);
✓ Fundação SOS Mata Atlântica;
✓ Fundação Biodiversitas;
✓ Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ); e
✓ Petrobras Ambiental.
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ENCARTE 2 - ANÁLISE REGIONAL DA APA BOQUEIRÃO DA MIRA
O escopo deste encarte é apresentar a descrição e a análise do município

abrangido pelos limites da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira (APA BM)
e por aqueles abrangidos pelo seu entorno, identificando as oportunidades e ameaças
que estes oferecem à Unidade.
2.1

DESCRIÇÃO
A APA BM é uma Unidade de Conservação, com área de 8.515,00 ha,

categorizada como uma UC de Uso Sustentável, criada pela Lei Municipal 929, de 27
de junho 2001 e cadastrada CNUC. Por se caracterizar como uma APA Municipal, a
UC está localizada em sua totalidade no município de Santa Rita de Jacutinga e tem
em seus limites territoriais os municípios de Bom Jardim de Minas e Rio Preto, ambos
em Minas Gerais (Figura 2.1).
Possui gestão municipal participativa garantida pelas Leis Municipais 1016, de
24 de janeiro de 2003 e 1017, de 11 de abril de 2003, que cria o Conselho Municipal
de Meio Ambiente do município de Santa Rita de Jacutinga e tem, por finalidade,
assegurar o bem estar das populações ali existentes, bem como a de todo o município,
a melhoria de qualidade de vida, além de proteger e preservar a fauna, flora e os
recursos hídricos, promovendo assim o uso sustentado da área para as gerações
futuras.
As principais atividades econômicas desenvolvidas dentro da APA BM
assemelham-se às realizadas nas cidades vizinhas da microrregião. como a
agricultura familiar, a pecuária de corte e de leite e o turismo de forma embrionária.
Diante da realidade observada in loco, pode se afirmar que algumas atividades
econômicas existem, porém, em pequena escala e de forma limitada.
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Figura 2.1 – Município sede e de entorno direto da Área de Proteção Ambiental de Boqueirão da Mira

2.2

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
A APA BM é delimitada dentro do conjunto de remanescentes florestais da Serra

da Mantiqueira, domínio da Mata Atlântica. Juntamente com o Parques Estaduais de
Ibitipoca, da Serra Negra da Mantiqueira, da Serra do Papagaio, do PARNA Itatiaia e
da APA da Serra da Mantiqueira, constituem um dos mais importantes mosaicos de
Unidades de Conservação da Zona da Mata e Sul de Minas Gerais.
Os municípios de Olaria e Passa Vinte, em Minas Gerais, têm participação na
conexão paisagística, biológica e social com a APA BM (Figura 2.2). As
conectividades entre os municípios da região se fundem com a existência de
corredores ecológicos entre as diversas fisionomias de domínio da Mata Atlântica,
abundantes em todas as serras da região. Entre estas se encontram as Florestas
Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa, Matas Nebulares, Arbustais,
Campos de Altitude e Rupestres.
Estas formações formam um mosaico de vegetação heterogenia, com áreas
florestais, arbustivas e campestres, trocando elementos de composição entre si,
gerando uma alta diversidade de espécies para a vegetação e consequentemente
para a fauna, que é composta por uma grande variedade de anfíbios, repteis, aves,
peixes e mamíferos, com ocorrências de endemismos e de espécies ameaçadas.
Figura 2.2 – Vista da Serra das Flores em Olaria – MG (foto da esquerda) e os vales de
montagem interligando a Serra da Mira, Bom Jardim de Minas e a APA BM (à direita)

Fotos: Marcio Lucinda

A APA Boqueirão da Mira, por se localizar em uma área central dessa porção da
Serra da Mantiqueira e devido às particularidades geológicas e geomorfológicas da
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região, conecta importantes remanescentes florestais, que se formam em áreas de
cânions, cristas, vales encaixados e encostas (Figura 2.2).
Os caminhos que se formam entre os vales e montanhas transpõem uma rede
de remanescentes florestais interligados, que contornam fazendas, cidades e
pequenos povoados, onde, ao longo dos séculos, criaram entre si vínculos históricos,
comerciais e sociais.
A preservação da APA BM é importante para preservar inúmeras nascentes,
grande biodiversidade e paisagens singulares, fortalecendo a conexão florestal desta
porção da Serra da Mantiqueira. Sua preservação também pode possibilitar a
manutenção do homem no campo por meio da oferta de novas oportunidades de
geração de emprego e renda para as populações do entorno e ajudar a fomentar o
ordenamento turístico e urbano das comunidades.
2.3

ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS
A APA BM se encontra em uma região da Serra da Mantiqueira anteriormente

denominada “Descoberto da Mantiqueira”. Mesmo encontrando poucas jazidas de
ouro, quando comparado com as regiões de São João Del Rei e Ouro Preto, a baixa
produtividade de ouro não inviabilizou a rápida colonização da região do “Sertão do
Rio Preto”, na vertente Sul da Serra da Mantiqueira, e os Rios do Peixe e Grande, na
vertente norte da mesma serra, ambos na região do “Descoberto da Mantiqueira”. A
região logo ganhou importância como berço de importantes entrepostos dos caminhos
de ligação da província de Minas Gerais a do Rio de Janeiro. A presença das Serras
Negra, Bandeira, Mira, do Cruz e Ibitipoca, além de densas florestas compondo
grandes vales, representava a principal barreira natural a ser transposta entre as duas
províncias, e, seguramente, juntamente com a Serra do Mar, a mais difícil de todo o
caminho até Barbacena e São João Del Rei.
Os primeiros bandeirantes identificavam os acessos mais viáveis entre as
montanhas e planaltos, para isso a análise dos tipos de cobertura vegetal, acidentes
geográficos e pontos de referência eram fundamentais para estes primeiros
desbravadores do Brasil colonial. Muitas vezes eram utilizadas antigas trilhas
indígenas, que também se valendo das características geográficas e geomorfológicas
das regiões, seguiam por gargantas, cumes descampados e cursos d’água. As

ocupações por parte dos colonizadores na região que compõe os Vales dos Rios
Preto, Peixe e Grande ocorreram na procura do ouro e de terras férteis, da mesma
forma que ocorreu nas outras áreas das mesorregiões da Zona da Mata e Campos
das Vertentes.
As povoações de Santa Rita de Jacutinga, Rio Preto, Olaria, Taboão, Funil,
Itaboca, Bom Jardim de Minas, Ibitipoca, São Domingos da Bocaina entre outras,
surgiram e se constituíram, em muitos casos, devido a necessidade de descanso por
parte dos tropeiros e viajantes após transporem a Serra da Mantiqueira com destino
a província do Rio de Janeiro ou o interior de Minas Gerais. Os “pousos” e entrepostos
de produtos de reabastecimento representam, talvez, a mais clara influência da Serra
no surgimento das povoações da região.
Antigos caminhos que interligavam a capitania do Rio de Janeiro a de Minas
Gerais, passando por Santa Rita de Jacutinga, seguiam por trilhas entre os vales e
montanhas hoje protegidos pela APA BM. A trilha que interliga o povoado do Cruzeiro
a Vila de Itaboca é um remanescente dos antigos caminhos, mais precisamente o
“Caminho do Comércio”, sendo na época, um dos principais acessos de transposição
da Serra da Mantiqueira na região.
2.4
USO E OCUPAÇÃO
DECORRENTES

DA

TERRA

E

PROBLEMAS

AMBIENTAIS

2.4.1 Uso e Ocupação da Terra
A região abrangida pelo Vales do Rio Preto, do Alto Rio Grande e do Rio do
Peixe, desde os primórdios da colonização, teve nas atividades agropecuárias a base
do desenvolvimento social e econômico regional. As incursões para ocupação das
terras do Vales dos Rios Preto e Peixe, promovidas pelos Bandeirantes paulistas a
procura de jazidas de ouro e, posteriormente, a colonização por imigrantes vindos da
província do Rio de Janeiro e interior de Minas Gerais, originaram a abertura das
primeiras “picadas” e “roças”, que posteriormente se transformaram em caminhos e
estradas.
A partir de 1781, o então governador Dom Rodrigo José de Menezes, passou a
conceder sesmarias para os colonos que, posteriormente, foram subdivididas em
fazendas produtivas, e hoje estão subdivididas em sítios e pequenas glebas. Estes
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primeiros colonizadores ocuparam áreas antes habitadas por povos indígenas, como
descrito por Magalhães (2017, p. 34, grifo do autor):
Algumas obras informam que, em Bom Jardim de Minas (Taboão),
viviam os Puris, em Santa Rita de Jacutinga, os Pitás, em
Conservatoria (Valença), os Araris, no Vale do Rio Preto, os Taipurus,
em Valença (cidade), os Purus, em Rio das Flores, os Taypurú, entre
os Rios Preto e Paraíba, os Bacumins, e por fim, entre os Rios Preto
e Paraibuna, os Miritis.

Além destes, no vale do Rio do Peixe viviam os Purís (Figura 2.3) e Aracís e no
Vale do Rio Preto os Coroados. A ocupação dos territórios indígenas na região era
intensa e com a concessão de sesmarias para novos colonos, os conflitos pela
ocupação das terras se intensificaram, como descrito a seguir:
A partir de 1781, quando o Governador de Minas visitou pessoalmente
o Descoberto da Mantiqueira e decidiu abrir a região para a mineração,
as primeiras sesmarias foram concedidas para aquelas famílias que lá
já habitavam. Com isso, além desses moradores que residiam nesse
sertão proibido, principalmente nas proximidades do Arraial de Rio
Preto, várias outras famílias migraram para a região e passaram a
cultivar as suas roças e, principalmente, a extrair ouro do Rio Preto e
seus afluentes, notadamente no ribeirão Pirapetinga.
Os índios se opunham a isso e mostravam-se revoltosos com a
invasão e a posse indevida de suas terras. Algum dia, havia de
acontecer um desastre... De acordo com o capitão Francisco da Costa
Pereira, morador e comandante daquela região, no decorrer do ano de
1783 ocorreram os primeiros conflitos entre brancos e índios nessa
região do Descoberto. No começo, ‘’os gentios tinham feito dano a
algumas plantas e mantimentos de vários que estão fabricando suas
sesmarias’’, mas ‘’no dia quinze de Agosto próximo passado matarem
ou pelos indícios conduziram dois mossos e dois escravos crioulos
que se achavam trabalhando no ribeirão Prapetinga (Pirapetinga) cujo
faz barra no Rio Preto’’ e, finalmente, ‘’no dia 28 do mesmo mês tenha
sucedido no mesmo Rio Preto mais acima matarem os gentios coatro
(4) brancos e oito negros conduzindo todo o despois destes e dos
coatro primeiro para a sua alojamento que se acha perto o dito
alojamento tenho eu feito esta obrigação por um preto e uma preta que
escaparam no mesmo conflito vindo a preta frechada (flechada) em
suas partes...” (MAGALHÃES, 2017, p. 36, grifo do autor).

Estes conflitos foram apenas o início de uma campanha de enfrentamento e
dizimação dos índios da região compreendida pelos Vales dos Rios Preto e Peixe. A
área onde hoje se encontra a APA BM foi um dos centros dessas “caças” aos índios,
uma vez que os mesmos haviam se refugiado nas partes mais inacessíveis das serras
da região, como a Serra da Bandeira, regiões de Itaboca, Cruzeiro, Serra das Flores
e Taboão (MAGALHÃES, 2017).

Com a eliminação dos índios, e dos riscos trazidos pelos ditos selvagens, a
ocupação da região intensificou a derrubada das florestas para fins de pastagens e
plantios de roças para subsistência das famílias, escravos e negociação das
produções. Essas produções eram comercializadas, sobretudo, nos mercados de Rio
Preto e Valença, povoações que figuravam como entrepostos de chegada de
suprimentos de primeiras necessidades vindo do litoral e envio dos produtos da terra
para abastecimento dos mercados das cidades que cresciam e, principalmente, da
cidade do Rio de Janeiro (DELGADO, 2009).
Figura 2.3 - Dança dos Purís de Van de Velden

Fonte: Wikipédia

Sobre as ocupações das terras na região do Vale do Rio Preto, Saint-Hilaire,
durante a sua segunda passagem pela região em 1822, descreve o seguinte em seu
diário:
O rico, conhecedor do andamento dos negócios, tinha protetores e
podia fazer bons favores; pedia-as [sesmarias] para cada membro de
sua família e assim alcançava imensa extensão de terras. Alguns
indivíduos faziam dos pedidos de sesmaria verdadeira especulação.
Começavam um arroteamento do terreno concedido, plantavam um
pouco, construíam uma casinhola, vendiam em seguida a sesmaria, e
obtinham outra. O rei dava terras sem conta nem medida aos homens
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ao qual imaginava dever serviços. Paulo Fernandes viu-se cheio de
dons desta natureza. Manuel Jacinto, empregado do tesouro, possui,
perto daqui doze léguas de terras concedidas pelo Rei.
Os pobres que não podem ter títulos, estabelecem nos terrenos que
sabem não ter dono. Plantam, constroem pequenas casas, criam
galinhas, e quando menos esperam, aparece-lhes um homem rico,
com título que recebeu na véspera, expulsa-os e aproveita o fruto de
seu trabalho.
O único recurso que o pobre cabe é pedir, ao que léguas de terra, a
permissão de arrotear um pedaço de chão. Raramente lhe é recusada
tal licença, mas como pode ser caçada de um momento para outro,
por capricho ou interesse, os que cultivam terreno alheio e chamamse agregados, só plantam grãos cuja colheita pode ser feita em poucos
meses, tais como milho e o feijão. Não fazem plantações que deem ao
cabo em longo tempo como o café (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 24).

No início do século XIX, devido ao esgotamento das jazidas de ouro no interior
de Minas Gerais, o Vale do Rio Preto teve grande representatividade no apogeu da
produção cafeeira, tendo suas áreas intensamente cultivadas em caráter de
monocultura (Figura 2.4). Para o escoamento das produções de café foram
estruturadas novas estradas, como descrito a seguir:
Duas dessas novas estradas, as da Polícia e do Comércio, concebidas
para regularizar o fluxo de mercadorias de Minas ao Rio, seriam
absolutamente centrais para o deslanche da cafeicultura no médio
Vale do Paraíba, cujo povoamento fora barrado durante todo o século
XVIII para impedir o contrabando de ouro. A operação dessas duas
vias gerou intensa febre fundiária, e em suas margens seriam em
breve fundados dos dois maiores municípios cafeeiros mundiais do
século XIX, Vassouras e Valença (LENHARO, 1992, p. 47-59 apud
MARQUESE; TOMICH, 2009, p. 13).

A produção cafeeira gerou riquezas e intensa ocupação da terra, cabendo
ressaltar que a estrada do Comércio passava nos territórios hoje compreendidos pela
APA BM. Após o declínio da produção cafeeira, no final do século XIX, as antigas
plantações se transformaram em pastagens e a pecuária leiteira ganhou
representatividade, porém com menor intensidade e produtividade que a cultura do
café.
O manejo da terra para a produção do café e, posteriormente, para a
bovinocultura e outros cultivos, como milho e feijão, atrelada as características físicas
do espaço e a ausência de aplicação de técnicas de minimização dos impactos
ambientais, inexistentes na época e pouco praticadas até os dias atuais, levou a
degradação do solo em diversas áreas, principalmente pela erosão laminar, o que

dificulta até a atualidade a recomposição da vegetação em partes superiores das
vertentes. Notam-se estes efeitos com maior intensidade nos territórios do estado do
Rio de Janeiro, onde a cafeicultura e as atividades agropecuárias foram mais intensas
(Figura 2.5).
Figura 2.4 - Colheita de café

Fonte: história e geografia

Na atualidade, a pecuária de leite e corte prevalece caracterizando o uso e
ocupação das terras nos vales dos Rios Preto e Peixe. No vale do Alto Rio Grande, a
partir dos anos 2000, a silvicultura ganhou destaque com a introdução das
monoculturas de eucaliptos para produção de carvão e pinus para a produção de
madeira comercial.
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Figura 2.5 - Áreas erodidas e solo exposto na região do Vale do Rio Preto no
município de Valença – RJ

Foto: Marcio Lucinda

2.4.2 Problemas Ambientais Decorrentes
Os problemas ambientais decorrentes de mais de duas centenas de anos de uso
e ocupação do solo e da formação de cidades, vilas e povoados são evidentes e
necessitam de atenção, projetos e ações de minimização dos impactos, recuperação
de áreas degradadas, incentivo e fomento de atividades econômicas mais
sustentáveis, bem como a implantação de técnicas de uso da terra com menor
potencial de degradação, contaminação e poluição dos mananciais.
2.4.2.1

Espécies Exóticas

A partir dos anos 2000, o rápido desenvolvimento da silvicultura no vale do Rio
Grande, nos municípios de Bom Jardim de Minas, Arantina e Lima Duarte, vem
gerando grandes impactos no meio ambiente regional, refletindo na dinâmica
socioeconômica e nos aspectos físicos e biológicos dos ambientes. Estas culturas,
devido a sua resistência e adaptabilidade em solos com baixa fertilidade, vêm
substituindo em grandes escalas, os campos nativos das cotas com altitude acima de
mil metros, gerando consideráveis impactos nos ambientes, eliminando milhares de

hectares de vegetação nativa e interferindo na distribuição natural da biodiversidade
deste ecossistema (Figura 2.6).
O fomento a silvicultura, além de substituir o estrato herbáceo-arbustivo nativo
dos campos altimontanos, promove a exposição do solo e a abertura de estradas para
o manejo e escoamento das produções. Consequentemente, gera o aumento do
tráfego de veículos de grande porte, o que obriga as empresas repetirem com
regularidade ações de recuperação e abertura de estradas, aumentando
consequentemente a erosão hídrica que acarreta o surgimento de ravinas, voçorocas
e assoreamento dos cursos d’água.
Em toda a microrregião de Juiz de Fora e Volta Redonda, com destaque para os
vales dos Rios Preto e Peixe, a introdução da braquiária, espécie de gramínea africana
de grande resistência e eficiente como forrageira, vem desde a década de 1970
substituindo as pastagens formadas por gramíneas, leguminosas e outras espécies
nativas na região.
As espécies de braquiária, legalmente cultivadas e incentivadas no Brasil como
uma alternativa aos pastos nativos e ao capim-gordura (Melinis minutiflora), são uma
necessidade nas propriedades rurais devido a competitividade na produção pecuária,
uma vez essas espécies produzem pastagens mais eficientes, com cobertura
continua, maior resistência contra o pisoteamento pelo gado, maior tolerância a acidez
do solo e a altas concentrações de alumínio.
Figura 2.6 - Plantações de eucalipto entre os municípios mineiros de Bom Jardim de Minas e
Arantina (foto da esquerda) e vegetação de candeial cercado por eucalipto no município de
Bom Jardim de Minas (à direita)

Fotos: Marcio Lucinda

45

As pastagens de braquiária dominam a maior parte das áreas produtivas da
região, inclusive as áreas produtivas existentes dentro da APA BM. A introdução das
diferentes espécies de braquiária elimina a maioria das espécies nativas, dando
uniformidade, rusticidade e continuidade na pastagem, além de produzir grandes
quantidades de biomassa.
Hoje, a braquiária pode ser considerada a principal espécie invasora dentro e no
entorno da APA BM, substituindo centenas de hectares de estrato herbáceo-arbustivo
nativo (Figura 2.7).
O capim-gordura (Melinis minutiflora) também é uma espécie exótica, nativa da
África e introduzida no Brasil ainda no período colonial. Esta espécie, de grande valor
nutricional para o gado, foi amplamente utilizada e fomentada antes da introdução da
braquiária na região, porém perdeu prestígio devido à baixa rusticidade em
comparação as espécies de braquiária.
Esta espécie ocorre em menor quantidade dentro da APA BM, mas pode ser
encontrada nas partes culminantes e encostas da Serras da Água Santa, Gregórios e
Bandeira, competindo com as espécies dos poucos ecossistemas rupestres e de
altitude da Unidade de Conservação (Figura 2.7).
Figura 2.7 - Solo plantado com a gramínea braquiária e a compactação e exposição do solo
decorrente das trilhas em nível, causadas pela circulação de bovinos (foto da esquerda), e
ambiente com pastagem formada por capim-gordura (Melinis minutiflora), competindo com
as espécies rupestres nativas dentro da APA Boqueirão da Mira (à direita)

Fotos: Marcio Lucinda

As espécies exóticas influenciam no balanço de distribuição de nutrientes,
energia e água dos ecossistemas. Segundo o Instituto Estadual de Florestas (IEF), o
fomento as monoculturas, com destaque para as espécies citadas, vêm acontecendo
a mais de quatro décadas e se intensificou nos últimos vinte anos.
2.4.2.2

Manejo do Solo

O manejo do solo das áreas produtivas da região vem sendo realizado em
grande escala desde o período colonial. A abertura das áreas produtivas para a
agricultura, com ênfase na cafeicultura, remonta ao início do século XIX,
permanecendo como a principal atividade econômica da região do Vale do Rio Preto
até as décadas finais do mesmo século.
Com o declínio do café, os solos continuaram a ser manejados para pastagens
e agricultura de subsistência, com ênfase nas culturas do milho e feijão, base
alimentar das populações urbanas e rurais da região até os dias atuais. Por
aproximadamente duas centenas de anos a roçada e a capina eram realizadas por
trabalho braçal humano, o preparo do solo para o plantio através da queima de restos
vegetais e, posteriormente, a descompactação do solo utilizando tração animal,
denominada aragem a boi em nível.
Esta antiga técnica, apesar do baixo rendimento por hectare dia, descompacta o
solo e o deixa bom para o plantio, e por ser sempre em nível, minimiza os efeitos da
erosão hídrica que provoca a perda de solo, água e nutrientes.
No entanto, nas últimas décadas em toda a região, novas técnicas e mudanças
dos processos de produção foram implementados. Amplos projetos de modernização,
financiamento e fomento a mecanização agrícola propiciaram aos pequenos e médios
produtores rurais condições de aquisição de maquinários que vem revolucionando os
processos produtivos regionais.
É visível na região o abandono de antigas formas e ferramentas de manejo das
propriedades rurais, a roçada por meio de foice ou “gancho” (Figura 2.8) não é mais
praticada na grande maioria das propriedades, sendo hoje utilizado a roçadeira
motorizada. A aração a boi também não é mais utilizada e os arados de tração animal
das fazendas se transformaram em peças de decoração de seus jardins, produtos de
antiquários ou mesmo se deterioram nos estábulos e ranchos.
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A mais eficiente máquina agrícola das propriedades rurais da região é o trator,
este é utilizado em todas as propriedades produtivas e existem empresas e pessoas
que oferecem serviços diversos a quem não possui sua própria máquina, alugando
por hora a mão de obra e equipamentos. Entre os serviços prestados estão a roçada
de pastagens, manutenção de estradas,

construção de aterros, colheita,

processamento e transporte de produtos e aração.
Para De Maria e Castro (1993, apud NÚÑEZ et al., 2003, p. 102), “Um dos
sistemas de preparo do solo mais tradicional no Brasil é a aração e gradagem através
do uso de discos, o qual leva à degradação física do solo”. Vale ressaltar que as
técnicas utilizadas para a aração dos solos variam de acordo com a declividade do
terreno. Em terrenos com declividade em torno de 45%, muito comum nas
propriedades da região, a aração é realizada morro abaixo, sem o cuidado em utilizar
técnicas de minimização do processo erosivo, como por exemplo a aplicação de
sulcos em níveis em espaços pré-determinados, variando de acordo com a
declividade do terreno.
Figura 2.8 - Ferramentas manuais em desuso, utilizadas como matéria prima para o
artesanato local em Santa Rita de Jacutinga – MG

Foto: Marcio Lucinda

A prática indiscriminada de aração morro a baixo, apesar de altamente nociva
do ponto de vista ecológico e econômico, é permitida em todo o país e muito praticada
na região (Figura 2.9).
Na última década, apesar dos altos investimentos, a produção agrícola
vem decrescendo devido a problemas na utilização de práticas não
adequadas às condições edafoclimáticas; realização de 90% das
atividades agrícolas em encostas com declividade média de 45%, e
com preparo do solo feito morro abaixo, sem utilização de práticas
conservacionistas, provocando a perda excessiva de solo e de
nutrientes, especialmente, o fósforo o qual se acumula nos
sedimentos, podendo provocar a eutrofização das águas através do
crescimento de algas (NÚÑEZ et al.,1999 apud NÚÑEZ et al,. 2003, p.
102).]

Segundo Resende et al. (1996) apud Nunes e colaboradores (2003, p. 105):
A principal forma de perda de fósforo em áreas agrícolas de alta
declividade ocorre por efeito da erosão. A lixiviação de fósforo e,
consequentemente, a contaminação do lençol freático é limitada
devido à forte interação do fósforo com a superfície das partículas de
solos intemperizados.
Os principais mecanismos de retenção de fósforo nesses solos, ricos
em óxidos, oxihidróxidos e hidróxidos de Fe, Al e Mn, é a adsorção
específica através da formação de complexos de esfera interna e a
precipitação com ferro e alumínio. Vários fatores influenciam na
distribuição de fósforo nas suas formas orgânica e inorgânica, sendo
que geralmente entre 50% e 90% do fósforo é inorgânico, consistindo
em fosfatos de ferro e alumínio em solos ácidos, e fosfatos de cálcio
em solos alcalinos (SPOSITO, 1989 apud NUÑEZ et al., 2003, p.102).
O fósforo transportado pela erosão do ambiente terrestre para
ambientes aquáticos pode estar tanto na forma solúvel como na
oclusa. Como o fósforo é fortemente adsorvido pelas argilas, a maior
proporção do fósforo transportado pelas enxurradas para os
ambientes aquáticos, a partir de solos cultivados, ocorre na forma
adsorvida (SHARPLEY; MENZEL, 1987 apud NUÑEZ et al., 2003,
p.102).

A atenção, fomento e sensibilização para que haja maior cuidado e consciência
no manejo do solo é recomendação básica neste documento, uma vez que devido às
características físicas de uma região que se mostra de extrema sensibilidade
geológica e inclinação acentuada, os cuidados no uso da terra se tornam fundamental
para a preservação dos ecossistemas, dos corpos d’água e da fertilidade dos solos.
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Figura 2.9 - Aração morro abaixo praticada no entorno da APA Boqueirão da Mira

Foto: Marcio Lucinda

2.4.2.3

Linhas de Transmissão de Energia Elétrica

Além das atividades agropecuárias no território da APA BM e entorno, é
relevante o uso da terra para a implantação de torres de transmissão de energia
elétrica de duas das mais importantes hidrelétricas do país (Figura 2.10).
A construção das linhas de transmissão das hidrelétricas de Furnas e Belo Monte
exigiram inúmeras obras e abertura de estradas na região para implantação das torres
de sustentação dos fios de transmissão de energia. Mesmo sendo de incontestável
relevância para o desenvolvimento social e econômico do país, impactam centenas
de hectares devido à necessidade da realização de supressão de florestas nativas,
alteração da paisagem e riscos, diretos e indiretos, a fauna.
No caso específico da APA BM, é necessário enfatizar os impactos causados da
abertura de estradas de rodagem que ligam as estradas vicinais municipais até pontos
culminantes nas serras e morros, ambientes que possuem grande declividade e
fragilidade física e biológica (Figura 2.10). Essas estradas causam aumento
significativo da erosão fluvial e supressão de ecossistemas ameaçados, como os
campos rupestres.

Figura 2.10 - Torres de transmissão de energia proveniente da Hidrelétrica de Furnas,
localizadas no topo da Serra da Água Santa na APA Boqueirão da Mira (foto da esquerda) e
estrada construída para implantação de torres de transmissão na mesma serra (à direita)

Fotos: Marcio Lucinda

No que tange ao impacto socioeconômico, a necessária abertura de inúmeros
acessos aos locais de implantação das estruturas leva a destruição de pastagens e
plantações da agricultura familiar dentro e fora da APA. Nas oficinas, um dos temas
que mais gerou discussão e questionamentos, foi à problemática dos prejuízos
causados aos produtores rurais e segundo os moradores, o baixo valor das
indenizações pagas pela empresa.
Vale ainda ressaltar, em âmbito regional, a construção do Eletrodo da Linha de
Transmissão Xingu-Rio em Andrelândia, município localizado no sul de Minas Gerais,
distante aproximadamente sessenta e cinco quilômetros da APA BM. O local
escolhido para a implantação do Eletrodo é uma região conhecida como Congonhal,
nas proximidades do Rio Turvo Grande, região de sítios de relevante importância
espeleológica, arqueológica e turística. A implantação desse equipamento vem sendo
tema de discussões e audiência pública, uma vez que o mesmo pode gerar impactos
ambientais diretos sobre as cavernas e sua fauna.
Segundo o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do Sistema de Transmissão
Xingu-Rio, em resumo ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA), foram observados 43
impactos nas fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento,
nos três aspectos da região estudada (biótico, socioeconômico e físico). Conforme
relatório “A construção de um empreendimento pode vir a provocar alterações no meio
ambiente, na paisagem e na vida das pessoas. Estas alterações, chamadas de
impactos socioambientais, possuem natureza distintas - positivas ou negativas - e
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significâncias diversas”. Dentre os 43 impactos, 38 são negativos e cinco positivos,
sendo nove de Alta Significância, dos quais três foram identificados para o aspecto
biótico e seis para o socioeconômico (CONCREMAT AMBIENTAL, 2016, p. 80).
Dentre os 38 impactos negativos identificados, 22 (51%) foram
avaliados como reversíveis. Destes reversíveis, 15 (68%) foram
avaliados como de baixa significância, 6 (27%) de média significância
e somente 1 (5%) foi avaliado como de alta significância (Impacto
Alteração na paisagem). Dos 16 impactos irreversíveis, 5 (31%) foram
avaliados como de baixa significância, 4 (25%) de média significância
e 7 (44%) como de alta significância. Dos 5 impactos positivos, 4 são
reversíveis, sendo 3 de baixa e 1 de média significância; e somente 1
impacto avaliado como irreversível e de alta significância
(CONCREMAT AMBIENTAL, 2016, p. 81).

Conforme observado acima, na instalação e operação de empreendimentos de
grande porte os impactos socioambientais negativos são inevitáveis. No entanto, são
necessários esforços contínuos para que estes impactos sejam minimizados. Hoje,
com as tecnologias existentes, com a capacidade técnica das instituições de pesquisa
e fomento ao desenvolvimento agrário, bem como as possibilidades de transporte de
materiais e equipamentos por aeronaves para implantação e manutenção das torres
de transmissão, todas as atividades existentes no entorno e dentro da APA BM
poderão continuar a se desenvolver, porém deve-se atentar para práticas, técnicas e
atividades econômicas mais sustentáveis e menos nocivas ao sensível e rico
ambiente natural regional.
A seguir são apresentados nove impactos de Alta Significância, além de um
impacto para o aspecto físico contidos no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do
Sistema de Transmissão Xingu-Rio”17
✓ Aspecto Biótico
1) Alteração da biodiversidade florística: Ocorrerá ao longo da instalação, tendo
em vista à necessidade de supressão de vegetação nativa, e durante a operação do
empreendimento, já que algumas áreas não terão sua vegetação recuperada,
havendo a necessidade constante de manutenção.

Os textos contidos nos três itens a seguir são cópias ipsis litteris do “Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA) do Sistema de Transmissão Xingu-Rio”, nas páginas 80-81.
17

2) Alteração da biodiversidade faunística: Este impacto está relacionado à
supressão de vegetação, podendo ocorrer alteração na fauna local, devido às
mudanças no ambiente onde os animais residem.
3) Acidente com a fauna: As modificações nos espaços naturais, devido à
implantação do sistema de transmissão, poderão alterar a abundância da fauna local,
seja por atropelamento de animais, queda de indivíduos nas cavas abertas para
instalação das torres, supressão de vegetação da faixa de servidão e colisão da
avifauna com os cabos da linha de transmissão.
✓ Aspecto Socioeconômico
4)

Interferências

em

áreas

produtivas

e

perda

de

benfeitorias:

O

reposicionamento, ou mesmo a remoção de benfeitorias (p.ex. construções rurais), e
a restrição de uso da faixa de servidão, são necessárias para a implantação do
sistema de transmissão. Estas alterações tendem a interferir não apenas no local de
moradia ou de produção, mas também no cotidiano da população atingida, podendo
afetar as relações sociais estabelecidas em torno da produção e a forma de uso da
terra e da benfeitoria. Normalmente, a convivência mostra-se possível entre o
empreendimento e a atividade produtiva.
5) Alteração na paisagem: A implantação de um sistema de transmissão
representa a inserção de um novo elemento na paisagem, resultado da abertura de
acessos, da instituição da faixa de servidão, da instalação de torres metálicas e cabos
condutores e da implantação das subestações. Esta inserção provoca alterações
permanentes na relação entre os moradores locais e o espaço, e seus efeitos tendem
a ser sensíveis.
6) Pressão sobre os equipamentos e serviços de saúde: Atividades inerentes à
implantação do sistema de transmissão, como exames rotineiros para mobilização e
desmobilização de pessoal, urgências e emergências decorrentes de incidentes ou
acidentes de trabalho, ou mesmo recorrência ao sistema de saúde para consultas,
são situações que podem gerar pressão sobre os equipamentos e serviços de saúde.
Estas pressões podem se desdobrar em demandas adicionais sobre a infraestrutura
existente especialmente nos municípios elegíveis para canteiros e alojamentos,
ocorrendo também, ainda que com menor intensidade, nos municípios que são
considerados polos regionais de saúde.
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7) Incremento de oferta de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN): O
planejamento do setor elétrico brasileiro prevê significativa expansão da capacidade
de transmissão da energia, com vistas a garantir a efetividade do escoamento
energético através das regiões Norte e Nordeste em direção ao Sudeste/Centro-Oeste
e Sul do país. O Sistema de Transmissão Xingu-Rio terá papel fundamental de
garantia da transmissão de energia entre as regiões mencionadas.
8) Interferência com bens do Patrimônio Cultural: Refere-se à potencial
interferência que uma obra possa causar sobre os bens arqueológicos, impedindo que
o legado das gerações passadas seja conhecido pelas gerações presentes e futuras.
Ainda, refere-se às alterações sobre bens culturais em processo de tombamento e
aqueles em processo de registro.
9) Interferência com comunidade quilombola: Relaciona-se com as interferências
da implantação do Sistema de Transmissão Xingu-Rio em área reivindicada pela
Comunidade Malhadinha (Brejinho de Nazaré /TO), levando em conta que estas
famílias vivem neste local há pelo menos 3 gerações. Nestes termos, o impacto
relacionado à instituição da faixa de servidão causará interferências nas áreas
produtivas, bem como nas noções de territorialidade e de pertencimento ali
construídas.
✓ Aspecto Físico
10) Geração de Ruídos: Dentre os Aspectos Físicos, a geração de ruído, embora
de baixa significância, é um impacto que usualmente causa preocupação à população
no entorno. Este impacto pode ocorrer em decorrência da instalação dos canteiros de
obra, transporte de colaboradores e equipamentos e supressão de vegetação. O ruído
associado à operação do empreendimento será rigorosamente limitado às normas
vigentes.
2.5

CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO
A APA Boqueirão da Mira está inserida na transição entre os Vales dos Rios do

Peixe e Preto e segundo relatos, a ocupação humana desses Vales remete,
principalmente, as tribos Purís, Pitás, Cachinés e Coroados, como é relatado a seguir:
São poucas as informações que restaram sobre os habitantes
indígenas do território. Algumas referências, entretanto, indicam, entre

outros, os Aracís, índios mansos da Mantiqueira, localizados na Serra
de Ibitipoca e no Planalto de Barbacena, desaparecidos segundo
Nelson de Sena, desde o Século XVIII, Cachinés (ou Cachenêses),
mencionados por Ayres do Casal (1818 aproximadamente) e em carta
próxima desta data habitavam os vales do Paraibuna e Peixe; Pitás,
no sudeste Mineiro, entre a Mantiqueira e o Vale do Rio do Preto, na
bacia do Paraibuna; Purís, disseminados pelo antigo termo de
Barbacena e regiões fronteiriças entre Minas e o Rio de Janeiro.
Sobre Coroados, índios ferozes que habitavam entre os Rios do Peixe,
Preto, Paraibuna e Paraíba, existe na Biblioteca Nacional curioso
documento datado do Registro do Paraibuna, de 1797, que os
descreve ao Vice-Rei Conde de Rezende: “[...] Meu Senhor. Os
Gentios que moram nas vizinhanças deste Registro são os Coroados
e Purís, os quais são tão Selvagens que não conhecem subordinação
alguma: andam nus e só usam de um pequeno tecido de guaxima que
mal tampam suas partes, pintam todos o corpo com uma fruta
chamada orucum [...]” (DELGADO, 2009, p. 223-224, grifo do autor).

Importante ressaltar que a região da APA BM, por ser uma área de difícil acesso,
serviu de abrigo e esconderijo para escravos que fugiam das fazendas e a Serra da
Bandeira (Taboão) foi o último refúgio das tribos da região que resistiam ao avanço
das concessões de lavras e ocupação dos colonizadores. Ainda, sobre os indígenas
da região do vale do Rio Preto, o texto oficial sobre a história do município de Rio
Preto faz o seguinte relato; “Os indígenas da região não se apresentaram ferozes aos
desbravadores brancos, mais medrosos e fugitivos, não deixando, porém de lhes
causar temor” (CMRP, 2019, p. i18).
Os primeiros colonizadores chegaram na região durante a primeira metade do
século XVIII a procura do ouro, como descrito a seguir:
A zona de Rio Preto permaneceu em sertão até 1780, mais ou menos,
quando a atração do ouro nos flancos da Mantiqueira, vertentes riopretanas, motivou o aparecimento do primitivo arraial do Ouvidor, pois
já, em 1798, eram concedidas ao cidadão Miguel Rodrigues da Costa
as honras de capitão-mor, sendo a primeira autoridade do lugar e o
primeiro a ter a concessão de explorar em Conceição do Monte Alegre
(povoado do distrito da cidade) lavras de ouro (CMRP, 2019, p. i).

No mesmo período foram abertas lavras nos ribeirões Pirapetinga, Lambari e
Santa Clara, todos dentro do hoje território compreendido pela APA BM. A pouca
duração da exploração aurífera, devido as pequenas quantidades encontradas,
quando comparadas com outras regiões de Minas Gerais, não impediu a colonização
da região do “sertão do Rio Preto” e “Rio do Peixe”, que logo se viram como
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importantes entrepostos de caminhos de ligação da província de Minas Gerais a do
Rio de Janeiro. Tais caminhos ganharam representatividade com o grande fluxo de
comerciantes, viajantes, tropeiros e contrabandistas de ouro que por ali transitavam,
sendo necessária a criação do “Registro do Rio Preto” localizado onde se formava a
povoação e importante ponto de comercio de itens diversos, como escravos e
produção agrícola, tendo como destaque a partir de 1800 o cultivo do café.
Rio Preto, a partir do ano de 1872, tornava-se oficialmente cidade e foi uma das
mais importantes povoações da Zona da Mata Mineira, sendo o mais importante
entreposto comercial desta parte da Mantiqueira. Entre 1820 e 1880 a cidade foi uma
das grandes produtoras de café da província e centro de distribuição de produtos para
o estado de Minas Gerais.
Cabe ressaltar que um dos mais importantes acessos para ocupação de Minas
Gerais, o Caminho do Comércio, passou em áreas hoje protegidas pela APA BM. Este
caminho ganhou importância ao se tornar oficial por volta de 1811, aumentando o
fluxo de tropas e pessoas que levavam suprimentos para as Minas Gerais e traziam o
ouro, queijo e outros produtos para a capital Rio de Janeiro.
É de se notar que mesmo sendo palco de importantes passagens da história
mineira, devido as suas particularidades geomorfológicas, a área ainda mantém
importantes remanescente florestais e campos preservados, o que contribuiu para a
preservação de seus ecossistemas. As dificuldades impostas pela geomorfologia da
região foram relatadas por Auguste de Saint-Hilaire em 1822, durante a passagem
pela vizinha Serra Negra, entre os municípios de Rio Preto, Olaria, Santa Barbara e
Lima Duarte.
Fazenda São João, 11 de fevereiro, 3 léguas [...] A fazenda onde parei
fica situada, exatamente na raiz da serra, e como as tropas que
passam pela montanha ali fazem parada forçadamente, há grande
movimento de mulas, tropeiros e viajantes. Não existe casa alguma na
montanha (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 28).

Nas áreas de encosta e partes altas das serras da região a agricultura praticada
pela população, que historicamente devido às características físicas dos terrenos,
havia sido trabalhada em caráter de subsistência, veio perdendo forças devido as
dificuldades de acesso e a qualidade dos solos, fazendo com que as populações do

entorno destas serras diminuíssem drasticamente esta atividade, até chegar a quase
inexpressividade nos dias atuais.
A pecuária ainda resiste apesar de ter enfraquecido, sendo em suma maioria,
transferida e estimulada nas áreas mais baixas dos Vales dos Rios do Peixe e Preto.
O êxodo rural ocasionado pelas dificuldades de acesso e ausência da energia elétrica,
também podem ser considerados fatores determinantes para o enfraquecimento da
atividade agropecuária nas áreas de entorno direto dos maiores maciços serranos da
região.
As povoações que surgiram, com a abertura dos caminhos e com a ocupação e
desenvolvimento agropecuário, já foram mais povoadas e produtivas, tendo como
ponto de vista as atividades tradicionais de produção. Hoje estas comunidades vêm
sofrendo um novo período de transição no que tange a ocupação humana e as
atividades econômicas.
As riquezas naturais da Serra Negra, Serra de Lima Duarte, Serrotes de São
Lourenço, São Gabriel, Serra da Bandeira (Taboão) e Serra da Mira, vem atraindo
novos ocupantes, que adquirem pequenas glebas de terras dos descendentes dos
antigos colonizadores. Além destes, a região vem recebendo visitantes de todos os
cantos do Brasil, principalmente atraídos pelo Parque Estadual de Ibitipoca em Lima
Duarte.
O turismo já é uma atividade econômica representativa em toda a região e hoje
vem necessitando de atenção e planejamento no crescimento urbano das
comunidades, representadas pelos povoados de Funil (Rio Preto), Taboão (Bom
Jardim de Minas), Pacau (Bom Jardim de Minas), Cruzeiro (Santa Rita de Jacutinga),
Itaboca (Santa Rita de Jacutinga), Três Cruzes (Santa Barbara do Monte Verde) e
Monte Verde (Lima Duarte).
2.6

VISÃO DAS COMUNIDADES SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
As comunidades do entorno da APA Boqueirão da Mira, foram historicamente

constituídas tendo a agropecuária como a principal atividade econômica, e sua
relação com a terra e o espaço, sempre se baseou no aproveitamento dos recursos
naturais e na otimização das áreas para a produção agrícola e pecuária, sem levar
em consideração conceitos e ações básicas de proteção da biodiversidade local. O
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conceito de Unidade de Conservação é algo ainda recente para todas as comunidades
de toda a região, porém a existência de Parques, APAs e RPPNs vem mudando esta
realidade, trazendo para as comunidades urbanas e rurais, a informação e o debate
em torno do tema preservação dos recursos naturais por meio de criação de Unidades
de Conservação.
Durante os trabalhos para o Plano de Manejo, foi realizada uma pesquisa
primaria com intuito de buscar dados e informações sobre a visão das comunidades
sobre a Unidade de Conservação.
A pesquisa coletou os dados e as informações por meio de formulários
específicos, aplicados nas principais comunidades da APA BM. Após os dados
processados, pode-se observar que mais da metade dos entrevistados sabiam o que
é uma Área de Proteção Ambiental (53,7%), e entre os que não sabiam 62,9% já
ouviram falar sobre. Entretanto, menos da metade dos entrevistados sabiam da
existência de uma APA no município de Santa Rita de Jacutinga (46,6%). Estas
informações se mostram positivas no sentido da maioria dos entrevistados saberem o
que é uma APA, mas pode ser considerado decepcionante o fato de menos da metade
dos entrevistados saberem da existência de uma APA no município.
De forma geral, na visão dos entrevistados, a presença da APA BM é positiva
para o município e para a população da região. Para 85,1% a APA é importante ou
muito importante para a população, 93,5% acreditam que a APA é uma ferramenta
que pode melhorar a qualidade ambiental da região e 74,4% acredita que a APA
poderá ajudar na geração de emprego e renda no futuro, sendo que 65,7% acreditam
que o turismo será a área que mais se beneficiará com a presença da APA. Estes
dados demonstram que a parcela da população entrevistada vê com bons olhos a
existência da APA no município, e depositam esperança na Unidade de Conservação
e em sua gestão para a melhoria da qualidade socioambiental municipal.
2.7

ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O desenvolvimento sustentável dentro do plano de manejo da APA BM é

entendido como uma alternativa de criar programas e projetos capazes de suprir as
necessidades da população local, sem comprometer a capacidade de atender as

necessidades das gerações futuras, ou seja, não esgotar os recursos naturais, mas
realizar o manejo de forma sustentável.
Para atender a proposição de alternativas de desenvolvimento sustentável
temos por prerrogativa o diagnóstico e reconhecimento territorial, os recursos naturais
e as atividades desenvolvidas para não confundir o desenvolvimento econômico
(aumento do produto interno bruto) com o crescimento econômico (melhoria do bemestar da população), que muitas vezes acontece de forma desordenada e/ou mal
planejada.
Ao diagnosticar o uso e ocupação da terra, os problemas ambientais
decorrentes, as características da população, e a visão das comunidades sobre a
Unidade de Conservação APA BM identificamos as seguintes alternativas de
desenvolvimento econômico sustentável:
✓ Atividade turística rural, ecológica e de aventura de forma planejada, e
considerando a diversidade biológica, pesquisa e planejamento;
✓ Criação de roteiros para utilização das estradas abertas por ocasião da
instalação das redes de transmissão de energia Furnas e Xingu/Rio como
trilhas de trekking;
✓ Atividade agrícola associada aos pequenos produtores rurais;
✓ Manejo para utilização do Palmito Jussara;
✓ Manejo para utilização da Candeia associada à apicultura;
✓ Atividade de pecuária leiteira, respeitando as áreas de uso da atividade, com
possibilidade de agregar valor ao produto com laticínios da região para
produção de derivados, como leite, manteiga, queijo e etc. que poderão ser
comercializados para a população e para a atividade turística;
✓ Atividade artesã para criar produtos que identifique e caracterize a região,
aproveitando o patrimônio histórico e cultural da região, e a utilização de
matéria prima local com a participação das comunidades baseadas no sistema
de economia criativa e economia solidária;
✓ Realizar Parcerias Público-privadas (PPP) para trabalhos de pesquisa e
conservação;
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✓ Programar na atividade hoteleira vendas de pacotes com roteirização de
destinos regionais;
✓ Criar Unidades de Proteção Integral.
2.8

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PERTINENTE
A Área de Proteção Ambiental (APA) Boqueirão da Mira de Santa Rita de

Jacutinga foi criada pela Lei Municipal 929, de 27 de junho de 2001: “Cria Área de
Proteção Ambiental APA Boqueirão da Mira e seus Zoneamento Ambiental Ecológico
e Econômico, no Município de Santa Rita de Jacutinga.”
2.9

POTENCIAL DE APOIO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Para apoio a UC APA BM a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga,

órgão gestor da UC, tem a possibilidade de realizar parcerias público-privadas,
pleitear recursos federais, estaduais e municipais, e manter associação com ONGs
de Preservação e Conservação Ambiental. O cadastro da UC no CNUC e a realização
do plano de manejo possibilita o cadastramento de projetos para deliberação do
Comitê de Compensação Federal Ambiental para apoio financeiro da UC.
Para capitação de recursos financeiros é necessário que a gestão da UC esteja
atenta aos editais de financiamento, a política do Sistema do ICMS Solidário, Lei
Estadual 18030/2009, ou por meio de sistemas de compensação ou mitigação de
fauna e flora.
Para isso deve considerar os órgãos governamentais estaduais; Instituto Mineiro
de Gestão das Águas (IGAM), Instituto Estadual de Floresta (IEF), Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), Fundação
Estadual do Meio Ambiente (FEAM), Corpo de Bombeiros e a Polícia Florestal; como
colaboradores de projetos, emissores de licenças, normalizadores, parceiros em
projetos de educação ambiental e de capacitação, e coparticipantes no processo de
estruturação institucional do órgão gestor, a Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente e do CODEMA de Santa Rita de Jacutinga.
As Instituições Universitárias devem ser incorporadas ao trabalho de pesquisa,
monitoramento e avaliação da APA BM pela gestão. A participação da população, das
comunidades rurais do entorno da APA BM e de Santa Rita de Jacutinga são

importantes no processo de apoio da UC para sensibilização, conscientização e o
engajamento desse público em temas ambientais que promovam o desenvolvimento
local sustentável.
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3

ENCARTE 3 – CARACTERIZAÇÃO DA APA BOQUEIRÃO DA MIRA
Esse encarte apresenta as características bióticas e abióticas e os fatores

antrópicos, culturais e institucionais da APA BM, identificando os pontos fortes e fracos
inerentes.
3.1

INFORMAÇÕES GERAIS
A APA BM, Unidade de Conservação Municipal, tem por finalidade assegurar o

bem-estar das populações ali existentes, bem como a de todo o município, a melhoria
de qualidade de vida, além de proteger e preservar a fauna, flora e os recursos
hídricos, promovendo assim o uso sustentado da área para as gerações futuras.
A administração da APA, bem como as demais atividades a ela referente, são
reguladas e exercidas pelo Poder Público Municipal, por meio de seu órgão
competente às políticas ambientais; o Serviço Municipal de Agricultura, Pecuária e
Meio Ambiente.
A APA Boqueirão da Mira, com uma área de 8.515,00 hectares, está situada no
município de Santa Rita de Jacutinga-MG (Figura 3.1), entre as coordenadas
geográficas de 43°56'07" e 44°07'27" de Longitude Oeste e 22°01'10" e 22°06'09" de
Latitude Sul, e apresenta o seguinte perímetro; inicia-se na Serra da Fumaça, divisa
do município de Santa Rita de Jacutinga com o município de Bom Jardim de Minas,
no ponto de coordenadas geográficas 22° 01’ 45 Latitude Sul e 44° 04’03” Latitude
Oeste. Caminha-se, descendo poucos metros pelo divisor de águas, até encontrar
uma das nascentes que formam o Córrego Pequeno, desce por este córrego até seu
encontro com o Ribeirão Pirapetinga e sobe por este ribeirão até o seu encontro com
o córrego da Grota. A partir deste ponto, subindo pelo Córrego da Grota até encontrar
o ponto de cota 900m e seguindo por esta cota, caminhando para a esquerda,
encontra-se a estrada municipal, de terra batida, que liga a sede do município da
comunidade de Itaboca. Segue por esta estrada, em direção à sede municipal,
cruzando a Serra da Candonga, (Obs. este trecho da estrada é novo, não aparecendo
na Base Cartográfica do município) até encontrar o leito da antiga estrada de ferro,
atualmente estrada municipal de Santa Rita de Jacutinga/Itaboca. Continua a seguir
por esta estrada, em direção à sede municipal, até encontrar o ponto de cota 800m.
Deste ponto segue por esta cota até encontrar com o córrego sem nome e, descendo
por este córrego, até o seu encontro com o Ribeirão Pirapetinga. Desce o Ribeirão
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Pirapetinga até o seu encontro com o Ribeirão Córrego Matão e, subindo o Córrego
Matão até o ponto de cota 700m intermunicipal Santa Rita / Rio Preto. A partir deste
ponto, segue por esta estrada em direção ao Rio Preto, até a divisa municipal Santa
Rita de Jacutinga / Rio Preto de onde, seguindo confrontando a divisa com Rio Preto
e, posteriormente, Bom Jardim de Minas, chega-se ao ponto inicial da APA.
Figura 3.1 - Limites da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira com indicação
das comunidades do Cruzeiro e Itaboca

Fonte: Google Earth

3.2

CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS E BIÓTICOS

3.2.1 Hidrografia
A composição da rede hidrográfica da UC APA BM pertence à Bacia do Rio
Paraíba do Sul, sub-bacia do Rio Preto. A rede de drenagem nesta região é densa e
volumosa, refletindo um importante controle estrutural da região. Este complexo
hidrológico é composto por uma grande quantidade de ribeirões e córregos (com suas
respectivas nascentes). A APA é uma região de "cabeceira de água" e um número
muito grande de nascentes que vão formar alguns dos principais corpos d'água do
município aparecem na região da APA.
Existem vários trechos de remansos e belíssimas cachoeiras, sendo a mais
importante destas, pelo porte, altura e queda, volume de água e beleza, o Boqueirão

da Cachoeira e Cachoeira do Meireles. Tem como principais córregos, com suas
nascentes: Ribeirão Pirapitinga, Ribeirão Santa Clara, Ribeirão do Lambari, Córrego
Matão, Córrego Pequeno, contribuintes do Córrego Vargem Grande contribuintes do
Córrego Candonga, contribuintes do Córrego do Ribeirão Jacutinga, contribuintes do
Ribeirão dos Coelhos, contribuintes do Córrego Limeira, contribuintes do Córrego
Itaboca.
3.2.2 Relevo
O Município de Santa Rita de Jacutinga está situado em uma região de domínio
da Serra da Mantiqueira e seu relevo, com altitudes variando entre 430 metros (Foz
do Ribeirão Santa Clara) e 1698 metros (serrote de Santa Clara), pode ser classificado
entre plano (5%), ondulado (70%) e montanhoso (25%). Com relação as formas de
relevo, predominam as colinas convexas e convexo- Côncavas, que se apresentam
alinhadas em formas de espigões. Os alinhamentos dos espigões apresentam
altitudes maiores nas proximidades dos limites municipais, principalmente com os
municípios de Bom Jardim de Minas e Rio Preto.
Em consequência, a região da APA Boqueirão da Mira caracteriza-se por possuir
um relevo bem acidentado, a maior parte entre ondulado e montanhoso, com formas
alongadas e, em muitos pontos, com aspecto serrano, com predominância de cristas
assimétricas tipo espigões, pedras e pontões. As serras que mais se destacam na
área da APA são a Serra da Fumaça, Serra da Bandeira, Serra da Candonga, Serra
do Chora, Serrote de Santa Clara e Serrote de São Lourenço.
As vertentes apresentam ondulações, são longas e raramente retilíneas. Muitos
cursos d'água disseca suas colinas e serras, formando, em muitas partes, trechos
encachoeirados e vales encaixados.
3.2.3 Caracterização Biológica
A APA BM está inserida no bioma Mata Atlântica, na formação intitulada Floresta
Estacional Semidecidual. A composição florística da APA é variada, apresentados
grandes mosaicos com florestas bem preservadas (principalmente em encostas, topos
de morros e como vegetação ciliar) e trechos com pastos e plantações agrícolas. São
bastantes significativas, para o município e para a região, essas reservas florestais
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encontradas na região da APA BM principalmente levando-se em consideração a
fauna regional, a conservação do solo e dos corpos hídricos.
3.2.4 Aspectos Faunísticos
Grande parte da fauna característica desta região de Minas Gerais foi dizimada
ao longo de seu desenvolvimento, uma vez que este fato foi acompanhado da quase
total destruição dos habitats naturais existentes. A caça também tem sido um
problema cultural, que levou ao declínio várias populações de animais, outrora muito
comuns na região. Torna-se, portanto, de grande necessidade a criação e proteção
das Unidades de Conservação, onde se encontram remanescentes destes habitats,
hoje limitados a pequenas porções de florestas e nichos hidrológicos, para se tentar
proteger os remanescentes faunísticos dos municípios de Minas Gerais e, se possível,
interligando-os através de corredores ecológicos.
3.3

PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL
O patrimônio histórico cultural é representado por um conjunto de bens que

podem ser divididos em bens materiais e imateriais. A APA BM possui um patrimônio
histórico cultural natural expressivo representado por sítios naturais, cachoeiras e
belas paisagens contemplativas, como descrito a seguir:
Santa Rita de Jacutinga, pela beleza natural de que é possuidora, é
um paraíso mineiro ao sul de Minas Gerais: rios, cavernas,
montanhas, picos, cachoeiras, matas e florestas com rica variedade
de fauna e flora. Uma sequência de montanhas ramificantes da serra
da Mantiqueira e morros ondulados, por onde passam estradas
pequenas de terra, cerca a cidade formando uma bacia. O clima de
montanhas é agradável e, o ar, puro. (NOGUEIRA, 2005, p. 127).

São diversas cachoeiras encontradas na APA BM, entre elas merece destaque
a cachoeira Boqueirão da Mira que deu origem ao nome da APA (Figura 3.2), sendo
este um dos mais belos cenários naturais do Município; como descreve Nogueira; “Um
cataclisma ou revolução da natureza abriu a rocha, de alto a baixo em toda a altura
das paredes do poço, para dar passagem à águas represadas e formar uma bela e
grandiosa obra da natureza” (2005, p. 127).
Além da cachoeira do Boqueirão da Mira, as seguintes cachoeiras também
merecem destaque; as cachoeiras do Meireles (Figura 3.3) e das Escadinhas, na

comunidade rural do Cruzeiro, e as cachoeiras do Paulista, do Tio Chico e da Fumaça
na comunidade rural de Itaboca.
Figura 3.2 – Fenda por onde a água passa no Boqueirão da Mira para, adiante, formar
a cachoeira

Foto: Celso Parruco

Para retratar o patrimônio histórico cultural material da APA BM, está localizada
próxima à cachoeira Boqueirão da Mira uma das primeiras construções da área, a
Fazenda Boqueirão (Figura 3.5) que em 2005 passou por manutenção e reparos sem
descaracterização.
O patrimônio histórico, artístico e cultural imaterial está representado na APA
BM por meio da Folia de Reis Imaculada Conceição e Folia de Reis da Comunidade
do Itaboca.
A APA BM possui um patrimônio histórico e cultural importante para Santa Rita
de Jacutinga e região. É o legado do passado que o que o povo realiza hoje, portanto,
pertencente a todas as pessoas que devem preservar, transmitir e deixar toda essa
herança natural, material e imaterial às gerações vindouras.
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Figura 3.3 – Cachoeira do Meireles

Foto: Cristiane Inês de Carvalho

Figura 3.4 – Folia de Reis no Distrito de Itaboca

Foto Cristiane Inês de Carvalho

Figura 3.5 – Estruturas físicas na fazenda Boqueirão

Fotos: Cristina Inês de Carvalho

3.4

SOCIOECONOMIA
Os Vales dos Rios Preto e Peixe não se encontram distantes das principais

cidades da microrregião, porém, por terem se formado dos contrafortes da Serra da
Mantiqueira, guardam áreas de difícil acesso devido a geomorfologia local,
principalmente nas encostas e vales encaixados, o que ocasionou em um
desenvolvimento agropecuário e econômico limitado.
Este

desenvolvimento

restrito

foi

ocasionado

principalmente

pelas

consideráveis barreiras naturais, pelas particularidades da expansão da ocupação
humana e aproveitamento da terra para a atividades agrárias, como por exemplo, as
limitações para o uso da mecanização agrícola e até mesmo o acesso para chegada
de insumos e escoamento das produções. Diante da realidade observada in loco,
pode se afirmar que as atividades econômicas existentes, se desenvolvem em
pequena escala e de forma limitada.
A pecuária é a atividade predominante dentro da APA BM, historicamente esta
atividade ocorre na região desde o início da colonização e predomina desde o declínio
da cultura do Café, no final do Século XIX. A pecuária leiteira é a atividade mais
praticada entre os pecuaristas locais e vem se desenvolvendo no que tange a
modernização da produção e no melhoramento genético ao longo dos anos, porém
ainda se mantém distante da capacidade produtiva, genética e manejo dos grandes
planteis hoje existentes no país.
A pecuária de corte, devido a geomorfologia regional desfavorável, é uma
atividade menos praticada na região, porém nota-se que no entorno da APA BM esta
atividade é, para os padrões regionais, uma atividade pecuária considerável, onde
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pode-se observar consideráveis rebanhos de indivíduos das raças Nelore, Guzerá, Gir
e mestiços Girolando.
A agricultura na região, considerando poucas exceções, tem em seu histórico a
produção para subsistência das fazendas e dos moradores locais, comercializando
somente o excedente. Contudo, segundo moradores locais, há cerca de 30 e 40 anos
as roças de milho e feijão eram comuns nas várzeas e encostas da região. Durante
os trabalhos de campo foram observadas apenas duas pequenas roças de milho
consorciada com feijão dentro dos limites da APA BM, ocupando um espaço inferior a
quatro hectares. As áreas antes destinadas a agricultura, hoje se transformaram em
matas em processo de regeneração e pastagens com predomínio de braquiária.
Outra atividade que vem surgindo dentro da APA é o turismo, até recentemente
inexistente na região. Nos últimos 30 anos assa atividade vem ganhando
representatividade em toda a Serra da Mantiqueira. Os atrativos naturais, históricos e
culturais do território, com ênfase nas partes altas dos vales dos Rios Preto, Peixe e
Grande, hoje componentes da Região Turística Serras de Ibitipoca, vem atraindo
visitantes de todo o Brasil e do mundo.
Figura 3.6 – Turista no Boqueirão da Mira

Foto: Marcio Lucinda

Com importantes áreas protegidas por UCs, a região conta com uma crescente
visitação e necessidade de planejamento, normatização e organização. A visitação na
APA BM ainda se limita no chamado complexo do Boqueirão da Mira, compreendendo
os atrativos cachoeira dos Meireles, Lagos e o Boqueirão da Mira, todos ocorrendo no
Ribeirão Pirapetinga.
A atividade dentro da APA ainda ocorre de forma espontânea e sem controle,
não existem comércios e nenhum tipo de equipamento e suporte ao turismo, gerando
descontentamento e conflitos de interesses no espaço por parte dos proprietários de
terras, visitantes e guias que operam o turismo na área.
3.5

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
A situação fundiária é o modo como as propriedades agrárias estão distribuídas

e organizadas em um determinado espaço. Em uma Unidade de Conservação de Uso
Sustentável a forma de como essas propriedades estão divididas e organizadas
podem apresentar problemas ou conflitos sociais importantes para a preservação,
conservação e o uso público da mesma.
O Art. 15. da Lei Federal 9985/2000 afirma que uma APA é geralmente extensa,
possui ocupação humana, composta de características abióticas, bióticas, estéticas
ou culturais importantes para a qualidade de vida, com os objetivos de proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
Nos incisos § 1º e § 2º da referida Lei a APA é constituída por terras públicas ou
privadas e, respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e
restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada na UC.
Dentro deste contexto a área da APA BM, com extensão territorial de 8.515,00
ha é uma área de propriedades particulares em seu interior, não possuindo área de
domínio público. Esta situação restringe as possibilidades de intervenção, pois
embora seja permitida a existência de propriedades privadas no interior da APA é
necessária maior aproximação e envolvimento dos proprietários com a gestão da UC
e vice-versa.
Para dar subsídios ao órgão gestor da UC frente às negociações do uso da terra,
identificamos os estabelecimentos agropecuários, proprietários, confrontantes/divisa
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de propriedades e localizações das mesmas no interior da APA BM a partir do banco
de dados da Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Santa Rita
de Jacutinga setor - cadastro para o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Os
cadastros são realizados pelos proprietários junto ao setor, que para tal, apresentam
a certidão de propriedade de imóvel rural que comprova a propriedade das terras
dentro da APA BM, conforme Quadro 3.1:
O cadastro de produtor no IMA, realizado pelo município, arquivos da Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Santa Rita de Jacutinga
constam o registro de vinte estabelecimentos e proprietários rurais dentro da APA BM
e trinta e quatro confrontantes/divisas de propriedades.
Segundo o setor de cadastro pode ocorrer que haja produtor que não tenha
realizado o referido cadastro, sendo que o sistema também não registra como item
obrigatório o tamanho a propriedade. Os nomes dos proprietários confrontantes de
divisa de propriedade cadastradas são importantes para entendermos que há
legítimas possibilidades de haver maior número de donos de terras dentro da APA
BM.

Quadro 3.1 - Estabelecimentos, Proprietários e Confrontantes/Divisa de Propriedade da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira
Estabelecimento
Fazenda Candonga
Fazenda Engenho e
Malaquias
Fazenda Santa Clara
das Palmeiras
Fazenda Santa Fé
Fazenda Pedroso
Ribeirão dos Nunes
Fazenda Vargem
Grande
Fazenda Ribeirão
dos Nunes
Fazenda Boqueirão
Fazenda Boqueirão
Fazenda Três Barras
/ Sítio Itaboca
Fazenda Posse
Fazenda Boa Vista
Fazenda Boa Vista

Proprietário

Confrontante/Divisa

Endereço

Obadias de
Souza Liccazalli
Eliziário José da
Silva
Gidalte Pinheiro
Maia
Conrado Zambrini
Filho
Luiz Fernando de
Oliveira

Damião Resende, Pedro T. Resende, Raimundo Da Silva,
Silvio C. N. Nogueira, Silvia M. N. Nogueira e Sérgio Eduardo
N. Nogueira
Joaquim Lauriano Guimarães, Rita de Cássia Azedia Falrene

Estr. para São Cristóvão, sn,
ref.: após o Carlos Roberto

João Evangelista Machado, Francisco de Assis Rodrigues,
Arlindo Carneiro

Ismar de Freitas

Conrado Zambrini Filho, Francisco dos Reis Landim

Estr. para São Cristóvão, sn,
ref.: após o Marco Antônio
Estr. para São Cristóvão, sn,
ref.: após o Magrelinho
Estr. Santa Rita Cruzeiro, km
13
Estr. Santa Rita – São
Cristóvão. km 13
Estr. Santa Rita Cruzeiro, km
12
Estr. Santa Rita Boqueirão,
km 14
Estr. Santa Rita Cruzeiro, km
14
Estada Santa Rita Itaboca, km
23
Estada Santa Rita Itaboca, km
22
Estada Santa Rita Itaboca, km
21
Estada Santa Rita Itaboca, km
21

Maria Anatalina
Resende Oliveira
Juarez Meireles
de Almeida
Júlio Cesar
Landim
Ronaldo Martins
Resende
Reginald o
Aparecido
Resende
Ronilson Martins
de Resende
José Geraldo
Martins de
Resende

Sem Registro de Confrontantes
José Euzébio, Francisco Reis de Almeida

Simpliciano Landim, José Pereira Machado, Durval Rodrigues
Sebastião Novaes, Francisco dos Reis Landim, Ernesto
Simpliciano
Pedro Cesar Menezes Nogueira, Juarez Meireles de Almeida
Flávio José Resende
Sem Registro de Confrontantes
Reginald o Aparecido Resende
Sem Registro de Confrontantes

Estr. para o Cruzeiro, km 8
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Estabelecimento
Fazenda Limeira
Fazenda Vista Alegre
e Socorro
Fazenda Socorro
Fazenda Delgado
Fazenda São
Lourenço
Boa Vista dos
Gouveias
Fazenda São
Sebastião

Proprietário
Ademir José
Miranda
Célio Soares
Monteiro Júnior
Paulo Roberto
Mota
Adão Sebastião
Valva
José Denil
Moreira
Jacinto Moreira
Campos
Ismar de Freitas

Confrontante/Divisa
Sem Registro de Confrontantes
João Evangelista Valva, Adão Sebastião Valva

Endereço
Estada Santa Rita Itaboca, km
21
Estr. Santa Rita Bom Jardim,
km 12

Braz Olímpio da Silva

Estr. de Itaboca

Sem Registro de Confrontantes

Estr. de Itaboca

Sebastião Lacerda de Bem, Milton Januário, herdeiro: João
Marcelino de Lacerda
Ismar de Freitas/Manoel/Cal/Br Estrada Santa Rita Bom Jardim
de Minas

Entrada Recanto das
Trutas/Rio Das Pedras

Jacinto Moreira Campos, Antônio Carlos de Souza

Estr. da Candonga
Estr. Santa Rita – Candonga,
km 6

Para compilação dos dados referente ao número de proprietários dentro da APA
BM foi consultada como fonte de dados do censo agropecuário 2016 do IBGE.
Conforme

o

Quadro

3.2,

abaixo

relacionada,

constam

mais

dezenove

estabelecimentos e dezenove proprietários, além dos vinte estabelecimentos e vinte
propriedades citadas no Quadro 3.1, dentro da APA BM. Diante do exposto é sabido
que existem dentro da UC trinta e nove estabelecimentos/propriedades, trinta e nove
proprietários e trinta e quatro nomes de confrontantes/divisa.
Constam na ficha de cadastro do produtor rural cadastrado nos arquivos
municipais para o IMA que os estabelecimentos e propriedades rurais são produtoras
de bovino ou de pecuária leiteira. Não há propriedades industriais ou voltadas para
atividade turística dentro da UC.
A categoria de manejo Área de Proteção Ambiental APA não exija a
desapropriação das propriedades privadas recomenda-se que o órgão gestor construa
uma estratégia de parceria colaborativa com os proprietários para que estruturas
indispensáveis à gestão a UC e importantes para a experiência da visitação e a
proteção do patrimônio natural e cultural venham a ser implantadas.
Quadro 3.2 - Estabelecimentos, Proprietários da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da
Mira
Estabelecimento

Sítio Mandembo

Proprietário

Confrontante
/divisa

Carlos
Roberto
Rodrigues

sem registro

Estr. para São Cristóvão,
sn, ref.: antes do Zarim

sem registro

Estr. para São Cristóvão,
sn, ref.: antes do Carlos
Roberto

sem registro

Estr. para São Cristóvão,
sn, ref.: após o lago

Sítio Recanto das Daniel
Águas
Machado

Gomes

Endereço

Fazenda
Branco

Barro Olgarina Almeida de
Lima Machado

Fazenda
Doce

Riacho Bento Jose Silvestre
Faria

sem registro

Estr. para São Cristóvão,
sn, ref.: após o Marco
Antônio

Sitio Taquarucu

Marco Antônio de
Lima Machado

sem registro

Estr. para São Cristóvão,
sn, ref.: após o Zambrini.

Sitio Água Limpa

Valdecir
Martins

sem registro

Localidade Candonga, ref.:
depois da fazenda do
Magrelinho.

Jose
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Estabelecimento

Confrontante
/divisa

Proprietário
Valdair

Endereço
Localidade candonga, ref.:
depois da fazenda do
magrelinho.
Estr. Santa Rita - Bom
Jardim, sn, ref: Estr. da
Candonga

Fazenda Candonga

Raymundo
Soares

Fazenda Candonga

Paulo Cesar Aredes

sem registro

Sitio Quilombo High Claudio
Alex
Tech
Sampaio Maier

sem registro

Rodovia 457, sn, ref.: antes
da fazenda do Magrelinho

Fazenda
Farto

sem registro

Estr. Santa Rita - Itaboca,
sn, ref.: Estr. da vila

sem registro

Estr. Santa Rita - Itaboca,
sn, ref.: sítio Costinha.

Córrego Jose
Raimundo
Rezende

Sitio Horizonte da
Breno Fonseca
Serra

sem registro

Sitio Santa Edwiges

Marcos
Antônio
Azevedo Quinanni

sem registro

Estr. Santa Rita -Itaboca,
sn, ref.: Estr. da Vila

Sitio Cachoeira Alta

Luís Antônio
Cunha

sem registro

Estr. Santa Rita - Itaboca,
sn, ref.:Estr. da Vila

sem registro

Estr. Santa Rita - Itaboca,
sn, ref.: Estr. da Itaboca

sem registro

Estr. Santa Rita Itaboca, sn,
ref.: turma

da

Fazenda Cachoeira Irene de Almeida
Alta
Monteiro Neto
Sitio Chaparral

Braz
Silva

Sem denominação

Geraldo Carlos Silva

sem registro

Fazenda Delgado, sn, ref:
turma

Fazenda
Socorro

Elis
Rodrigues
Almeida

sem registro

Estr. da Itaboca

Vista Sandro
Heleno
Lacerda Fatigatti

sem registro

Rodovia 457, km 25, ref:
vargem do sobrado

Manuel Aparecido
do Amaral

sem registro

Rodovia 457, km 29

Fazenda
Alegre

Delgado

Sitio das Colinas

Olímpio

da

Regina
de

Fonte: IBGE, 2017

De acordo com as informações do IBGE (2017), abaixo apresentamos os mapas
dos estabelecimentos agropecuários e do uso agrícola dentro da APA BM.

Figura 3.7 – Mapa com os estabelecimentos agropecuários existentes na APA Boqueirão da Mira
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Figura 3.8 – Mapa com Censo agropecuário de Santa Rita de Jacutinga

MAPA CENSO AGROPECUÁRIO
2006 - SANTA RITA DE JACUTINGA

Figura 3.9 – Mapa de classes de uso do solo nas microrregiões de Juiz de Fora e Andrelândia
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Foram encontrados poucos conflitos para a atividade agropecuária e agricultura
de subsistência com as áreas de preservação e conservação. As propostas de
intervenção para implantação das ações do plano de manejo da APA BM, em
propriedades particulares, no interior da UC, devem contemplar de forma proporcional
todas as propriedades, considerando critérios, a saber:
✓ Interesse e vocação do proprietário em trabalhar com lazer e/ou turismo;
✓ Percentual da propriedade afetada pela implantação das atividades propostas
do plano de manejo da APA BM, o que reflete diretamente sobre o cotidiano
dos proprietários e moradores;
✓ Tipo de atividade econômica desenvolvida no local e o grau de dependência
do proprietário em relação a tal atividade;
✓ A localização e a atratividade dos atributos no contexto da UC;
✓ A existência de estruturas já voltadas à visitação, porém sem infraestrutura;
✓ A implantação (mesmo que inicial) de ideias que envolvam o atendimento ao
público e a prestação de serviços;
✓ Uso atual do lugar para lazer e turismo (ainda que desordenado).
Caso não seja encontrado um caminho que atenda aos interesses da UC,
recomenda-se o uso dos instrumentos legais de regularização fundiária a partir da
desapropriação de partes ou de toda a propriedade privada, respeitando os direitos
de uso público de acordo com o zoneamento estabelecido legalmente para criação de
Unidade de Conservação Integral.
3.6

INCÊNDIOS E OUTRAS OCORRÊNCIAS EXCEPCIONAIS
Os incêndios florestais podem provocar prejuízos importantes ao ambiente,

como os danos à fauna e à flora, às pessoas, inclusive com perdas de vidas, além de
consequências econômicas consideráveis, como a destruição de hábitats, a queima
de recursos e os custos para controlar o fogo.
A maior parte dos incêndios tem origem humana, principalmente aqueles
provocados intencionalmente, mas são os fatores climáticos como seca e velocidade
do vento, ou o relevo do local que influenciam a sua propagação e determinam os
seus efeitos devastadores (SANTOS et al., 2006).

Grande parte dos focos de incêndios são gerados nos meses de julho a outubro.
Em uma campanha de campo para o alto da Serra da Bandeira no mês de novembro
de 2018 foi registrado um foco de queimada próximo ao Cruzeiro, importante ponto
turístico e religioso da região (Figura 3.10). Aparentemente, o mesmo ocorreu com a
queda de um raio atraído pelos afloramentos rochosos expostos nesta parte da Serra.
O próprio período de ocorrência, que foi muito chuvoso, impediu que o mesmo se
alastrasse.
Figura 3.10 - Ocorrência de foco de incêndio natural no topo da Serra da Bandeira,
próximo ao Cruzeiro em Novembro/2018

Foto: Kelly Antunes

Um dos grandes problemas nas áreas campestres dos topos de Serra, como os
encontrados na APA Boqueirão da Mira é a ocorrência de espécies forrageiras
exóticas, que acumulam muito material combustível no solo aumentando a potência e
dimensão dos incêndios. Muitas espécies nativas de áreas de campos rupestres como
os encontrados em localidades como a Serra da Bandeira na APA BM, possuem
caracteres adaptativas e inclusive só florescem com a incidência do fogo. No entanto,
estas adaptações possibilitam resistência e resiliência em queimadas que não fazem
a utilização de materiais combustíveis (gasolina, querosene e etc.) como o que ocorre
nos incêndios criminosos, os quais compõem grande parte dos registros estatísticos
no Brasil.
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Para preservar o meio ambiente dos efeitos nocivos dos fogos incontrolados são
essenciais políticas protecionistas adequadas às características de cada região. Para
estabelecer essas políticas de controle e prevenção, faz-se necessário conhecer
quando e porque ocorrem os incêndios, ou seja, o perfil dos incêndios florestais. Para
tal, é proposto no presente Plano de Manejo planos de ações direcionados para
prevenção e combate de incêndios, nos quais é de suma importância a participação e
capacitação popular de brigada.
3.7

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A administração da UC não realiza nenhuma atividade na APA BM.

3.8

ASPECTOS INSTITUCIONAIS
A APA BM teve seu processo de criação elaborado pela EMATER-MG em

parceria com o Executivo Municipal em 2001 quando foi criada, entretanto, após sua
criação houve poucas ações de gestão institucional. Em 2003 foi criado o CODEMA
para auxiliar nas ações institucionais do meio ambiente no Município.
Após a criação da APA BM não houve ações institucionais de planejamento e
gestão exclusiva para sua gerência devido a insuficiência de técnicos, recursos,
conhecimentos específicos da administração e população para realização de ações e
atividades de organização institucional da UC.
Em 2015 o Executivo Municipal foi acionado pela empresa CONCREMAT,
responsável pela elaboração do EIA/RIMA para a construção e passagem da Rede
de Transmissão de Energia em 800KV Xingu/Rio, para autorização de passagem da
mesma dentro dos limites territoriais da unidade por ser órgão gestor da APA BM.
A partir de 2016 a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga iniciou um
processo de solicitação a empresa responsável pela obra, Stategrid XRTE, para
elaboração do plano de manejo, sob supervisão da Secretaria Municipal de
Administração e, pleito junto ao Comitê de Compensação Federal Ambiental (CCFA),
conforme Lei Federal 9985, de 18 de julho de 2000.
A elaboração do plano de manejo da APA BM vem de encontro ao início de
ações de gestão institucional de planejamento para organização do processo de

atividades, projeto e programas que estão sendo construídos e implantados,
considerando os objetivo e metas estratégicas contidas neste documento.
3.9

DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA
A Unidade de Conservação Área de Proteção Ambiental APA Boqueirão da Mira

está alicerçada na urgente e crescente necessidade de proteção e conservação do
meio ambiente na Zona da Mata de Minas Gerais e, em particular, no município de
Santa Rita de Jacutinga. Ao longo da história da colonização da região, a vegetação
original sempre foi suprimida à custa da agricultura e pecuária, chegando ao ponto em
que se encontra hoje. Este quadro ambiental está fazendo com que os órgãos
públicos, entidades privadas, organizações não governamentais, lideranças
ambientalistas e uma população conscientizada se juntem, promovendo ações em
defesa da proteção e conservação do meio ambiente. A criação de Unidades de
Conservação na área municipal é uma dessas ações. A criação da APA Boqueirão da
Mira é uma dessas ações no município de Santa Rita de Jacutinga.
✓ A área possui remanescentes florestais típico de Mata Atlântica, apesar de um
pouco devastados, com fauna e flora características.
✓ Existem na APA inúmeras nascentes, que formam vários córregos e riachos
que abastecem várias propriedades rurais da região. A composição da rede
hidrográfica da Unidade de Conservação APA Boqueirão da Mira pertence a
Bacia do Rio Paraíba do Sul, sub-bacia do Rio Preto. A rede de drenagem nesta
região é densa e volumosa, refletindo um importante controle estrutural da
região. Este complexo hidrológico é composto por uma grande quantidade de
ribeirões e córregos (com suas respectivas nascentes). A APA é uma região de
“cabeceira de água” – um número muito grande de nascentes que vão formar
alguns dos principais corpos d’água do município aparecem na região da APA.
✓ Com a oficialização da APA, foram promovidas ações para a proteção e
preservação dos corpos hídricos e da vegetação arbórea existentes nas subbacias, ocorrendo, em consequência, melhoria na quantidade e qualidade da
água.
✓ O território da APA, entrecortado por rios e córregos, com inúmeras cachoeiras
e vários outros atrativos naturais da rara beleza, apresenta um potencial
turístico/ecológico grandioso. Este potencial já e´, entretanto, utilizado para um
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turismo informal, porém, de certa forma, um tanto sem controle e às vezes até
danoso para o meio ambiente. Com a oficialização da APA, certamente
ocorrerá a dinamização do ecoturismo, com maior organização e respeitando
a natureza e, consequentemente, maior proteção e preservação.
✓ Entre os atrativos naturais existentes na APA podem ser mencionados o
Boqueirão da Mata, a Cachoeira do Meireles, Cachoeira dos Teixeira,
Cachoeira da Água Limpa, Cachoeira da Água Santa. Na região do Boqueirão
da Mira, além do belíssimo cânion remanso e queda d’água, existe também
grande área de vegetação, remanescente típico de Mata Atlântica, com trilhas
e pondes rústicas em seu interior. Excelente área para um ecoturismo
ordenado e para ser utilizada na educação ambiental, principalmente com
escolares, onde caminhando por suas trilhas, poderão observar a fauna, flora,
recursos hídricos, etc. e, em consequência, concluir sobre a importância das
florestas no equilíbrio ecológico e para um progresso saudável, sem agressão
à natureza.
✓ É também uma região de inúmeras belezas cênicas típicas de regiões
montanhosas (belíssimos atrativos naturais), que também poderão ser muito
aproveitadas em um ecoturismo ordenado.
✓ A queda da qualidade de vida das populações rurais da região, em virtude da
degradação ambiental (queda da fertilidade do solo, assoreamento dos
córregos e rios, erosão, etc.) é uma evidência em toda Zona da Mata. Esperase que, com o estabelecimento da APA Boqueirão da Mira, associado ao seu
zoneamento

ambiental

(ecológico-econômico)

e

a

um

planejamento

multidisciplinar de Educação Ambiental e Extensão Rural, envolvendo
concentração de esforços técnicos, financeiros e de cidadania por parte de
organizações governamentais e não governamentais, venha trazer melhorias
sempre crescentes para esta situação.
O estabelecimento da APA Boqueirão da Mira representará, então, uma
fundamental estratégia na proteção e conservação dos remanescentes florestais
nativos, mantendo um banco permanente de germoplasma, além da proteção dos
mananciais hídricos, do habitat da fauna local, trazendo, em consequência, a melhoria
da qualidade de vida da população da região.
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4

ENCARTE IV – PLANEJAMENTO DA APA BOQUEIRÃO DA MIRA
Este encarte aborda a estratégia de manejo da APA BM e do seu relacionamento

com o entorno, além de detalhar situações especiais que serão desenvolvidas e
implementadas após a conclusão do plano de manejo.
No fim do encarte são estabelecidos os mecanismos de controle da eficiência,
eficácia e efetividade da implementação do planejamento.
4.1

VISÃO GERAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO
O planejamento para elaboração do Plano de Manejo da APA BM utilizou como

base metodológica a “Compilação dos conteúdos produzidos no Âmbito da
Comunidade de Ensino e Aprendizagem em Planejamento de UC – CEAPM, 2015”,
publicado pelo Ministério do Meio Ambiente.
O Termo de Referência (TR) da APA BM foi estabelecido como documento
prévio para a elaboração de uma estratégia do planejamento e foi concebido para
atendimento da demanda de Compensação Ambiental como o início do processo de
elaboração do plano de manejo.
A fase de programação do planejamento considerou as especificidades da UC
em questão e os principais pontos críticos levantados foram: falta do cadastro da
Unidade Conservação no Cadastro Nacional de Unidade de Conservação CNUC;
desconhecimento do mapa da área de zoneamento a APA BM (mapa não existente
nos arquivos municipais), à ausência de estudos, publicações e pesquisas na UC, ou
seja, partimos do ponto de carência total de informações.
Ao identificar os principais pontos críticos foram considerados: qual o
conhecimento da população em relação à APA BM, a inexistência de equipe técnica
do órgão gestor, a alta demanda de trabalho devido ao curto prazo para elaboração
do documento estabelecido no TR e à extensão territorial da APA Boqueirão da Mira
(8.515,00 ha).
Diante do exposto a equipe coordenadora do projeto de elaboração do plano de
manejo da APA BM da empresa Lumiar Consultoria e ou Assessoria realizou reunião
de planejamento em agosto de 2018 e traçou uma metodologia de trabalho por etapas
de prioridade sendo: 1) reconhecimento de campo da área da APA BM2) pedido de
licenças necessárias para pesquisa nos órgãos competentes, 3) cadastro da APA BM
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no CNUC, 3) aplicação de questionário quantitativo de amostragem, 4) reunião de
mobilização com o CODEMA, 5) reuniões com a Câmara Municipal de Santa Rita de
Jacutinga, 6) pesquisa de dados secundários, 7) levantamento em campo dos dados
primários, 8) confecção de relatórios, 9) projeto de educação ambiental, 10) oficinas
de planejamento participativo, 11) audiência pública, 12) reuniões e aprovação do
Regimento Interno da APA BM, de discussão e votação das ações propostas para o
plano de manejo pelo CODEMA e 13) entrega e publicação do Plano de Manejo.
As fases do planejamento estão descritas no histórico a seguir.
4.2

HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO
O planejamento das ações para elaboração do plano de manejo da APA BM foi

programado considerando as orientações metodológicas da Compilação dos
conteúdos produzidos no Âmbito da Comunidade de Ensino e Aprendizagem em
Planejamento de UC.
Para realização do planejamento estratégico a coordenação e equipe
responsáveis pela elaboração do plano de manejo ressaltaram os seguintes desafios
e potencialidades:
Quadro 4.1 – Desafios e potencialidades para elaboração do Plano de Manejo da APA
Boqueirão da Mira
Desafios

Potencialidades

Expansão territorial

Legislação e Ato de Criação da UC APA
BM constituídos

Prazo de execução do TR

Qualificação
e
experiência
profissionais envolvidos

dos

Ausência de informações, dificuldade na Parceria com a Universidade Federal de
obtenção do mapa de Zoneamento e Juiz de Fora para armazenamento de
insuficiência de dados publicados
dados da flora
Ausência
de
gestão
Administrados da APA BM

do

Alcançar a participação popular

Órgão Parceria da Administração Pública e
comunidades do entorno
Continuidade de equipe durante toda
elaboração do plano de manejo

Desafios

Potencialidades

Falta de Ações de Educação Ambiental

Parceria com o Instituto Estadual de
Floresta IEF com o Projeto Moleque no
Viveiro
Fornecimento de Licenças para pesquisa
Garantia de Recurso par elaboração do
plano e manejo

Foram realizadas reuniões mensais de planejamento da equipe coordenadora
para adequar a elaboração do plano de manejo com a realidade, ora encontrada em
todas as fases de execução das etapas, e assim, garantir e estimular a participação
popular com reuniões, palestras, oficinas, projetos de educação ambiental, reuniões
com a Câmara Municipal e constante acompanhamento do Poder Executivo.
Abaixo ilustramos reuniões de planejamento ao decorrer do processo:
Figura 4.1 – Reuniões de planejamento para elaboração do Plano de Manejo da APA
Boqueirão da Mira realizadas nos meses de agosto, outubro, novembro e dezembro de 2018

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria
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O objetivo da coordenação é manter a finalidade estabelecida no ato de criação
da APA BM: “A APA do Boqueirão da Mira, Unidade de Conservação Municipal, em
por finalidade assegurar o bem-estar das populações ali existentes, bem como a de
todo o município, a melhoria de qualidade de vida, além de proteger e preservar a
fauna, flora e os recursos hídricos, promovendo assim o uso sustentado da área para
as gerações futuras.”
Para alcançar esse objetivo foram programadas reuniões com a Câmara
Municipal, palestras com as comunidades rurais do entorno da APA BM, reuniões com
a direção das escolas municipais, projetos de Educação Ambiental, reuniões com o
CODEMA, Audiência Pública, Oficinas de Planejamento e apresentação, discussão e
votação das ações programadas abaixo descritas.
4.2.1 Reconhecimento da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira
A primeira etapa concretizada pela equipe de coordenação do trabalho para
elaboração do plano de manejo da APA BM foi solicitar a Prefeitura Municipal a licença
para realização de pesquisa que imediatamente foi emitida por meio do documento
001/2018, e a realização de visitas na área para reconhecimento territorial (Figura
4.2). O desafio é identificar o espaço a ser pesquisado nos 8.515,00 ha da APA BM e
traçar rotas que possibilitem a melhor localização dos dados a serem apurados tendo
em vista o curto prazo de seis meses para realização do trabalho.
Durante o de reconhecimento territorial da extensão da APA BM a equipe de
trabalho realizou levantamento fotográfico da mesma, do entorno, da infraestrutura e
das comunidades rurais do entorno Itaboca e Cruzeiro a fim de diagnosticar a
dimensão do trajeto, suas potencialidades e desafios, e dar subsídios para a fase de
cadastramento da unidade de conservação no CNUC.

Figura 4.2 – Reconhecimento de campo na APA Boqueirão da Mira

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

4.2.2 Cadastro da APA BM no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
(CNUC)
O cadastramento da APA BM no sistema CNUC foi acordado por solicitação da
Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga, estabelecido no TR – Termo de
Referência - e na Proposta de Trabalho entre a Stategrid XRTE e a empresa Lumiar
Consultoria e ou Assessoria.
O cadastro da UC no CNUC é prerrogativa para recebimento dos recursos de
compensação federal. Para realização do cadastro a administração municipal de
Santa Rita de Jacutinga forneceu a empresa Lumiar uma senha de cadastramento e,
com base na Lei Municipal 929/2001, Ato de Criação da Unidade APA BM, mapa de
localização/extensão e relatório fotográfico o cadastro foi realizado pela empresa e
validado pelo MMA em 24 de agosto de 2018 (Figura 4.3)
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Figura 4.3 – Cadastro da APA Boqueirão da Mira no site do CNUC

Fonte: sistemas.mma.gov.br

Esta fase do planejamento atendeu as requisições estabelecidas pelo IBAMA
para compensação ambiental, e cumpriu com as exigências da Lei Federal no 9985,
artigo 50 “O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro Nacional
de Unidades de Conservação, com a colaboração do IBAMA e dos órgãos estaduais
e municipais competentes. § 1o O Cadastro a que se refere este artigo conterá os
dados principais de cada unidade de conservação, incluindo, dentre outras
características relevantes, informações sobre espécies ameaçadas de extinção,
situação fundiária, recursos hídricos, clima, solos e aspectos socioculturais e
antropológicos. § 2o O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição
do público interessado os dados constantes do Cadastro”.
4.2.3 Aplicação de Questionário Quantitativo de Amostragem
Para verificar o conhecimento e o reconhecimento da população referente à APA
BM foram aplicados 309 questionários de pesquisa quantitativa por amostragem, junto

à comunidade de Santa Rita de Jacutinga - MG, dos habitantes da APA BM e entorno,
com o objetivo de identificar o grau de importância da área para os cidadãos e
subsidiar o planejamento (Figura 4.4).
O instrumento de coleta de dados utilizado foi o formulário de pesquisa
quantitativa por questões diretas. A pesquisa por amostragem abordou as seguintes
questões:
✓ Idade
✓ Profissão
✓ Local de residência
✓ Conhecimento sobre o que é uma APA
✓ Conhecimento sobre a existência de uma APA em Santa Rita de Jacutinga
✓ Conhecimento sobre a localização da APA no município
✓ Conhecimento sobre locais turísticos dentro da APA]
✓ Opinião sobre a importância da APA
✓ Conhecimento das normas ambientais referentes a APA
✓ Opinião sobre a APA como ferramenta de melhoria da qualidade de vida e
promoção de atividades econômicas para população.
Estas questões estão interligadas com o objetivo deste instrumento. A
abordagem metodológica para aplicação do questionário foi entrevista direta.
Portanto, os pesquisadores coordenados pela pedagoga aplicaram o questionário
com pessoas nas ruas, residências, comunidades rurais, entorno da APA BM e
comércio com o consenso dos entrevistados.
Estes pontos escolhidos foram ponto de partida para o planejamento estratégico,
ou seja, uma análise da opinião geral da população.
Foram entrevistadas 309 pessoas, das quais 20,7% (n=64) com idade entre 15
e 25 anos; 21,4% (n=66) entre 26 e 36 anos; 24,9% (n=77) entre 36 e 45 anos; 21,4%
(n=66) entre 46 a 60 anos e 11, 65 % (n=36) com idade acima de 60 anos (Figura 4.5).
Demonstrando que a pesquisa abrangeu todas as faixas etárias.

97

Figura 4.4 – Aplicação de questionário quantitativo em moradores de áreas urbanas e rurais
na APA Boqueirão da Mira e entorno

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.5 – Gráfico com a proporção da faixa etária dos entrevistados.
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A Figura 4.6 apresenta o gráfico com os locais de residência dos entrevistados,
onde a maioria possui residência no município de Santa Rita de Jacutinga, sendo que
76,1% (n=235) residem na sede urbana do município, 10,4% (n=32) na comunidade
rural do Cruzeiro (área de abrangência e entorno da APA) e 9,4% (n=29) na
comunidade rural de Itaboca (entorno da APA). Ainda 0,3% (N=1) residem na
comunidade rural de Taboão, cidade de Bom Jardim de Minas - MG (entorno da APA);
e 3,9% (N=12) residem em outras localidades.
Entre os entrevistados foram registradas 53 ocupações (Quadro 4.2), das quais
17 representam 83,8%% das profissões (Figura 4.7). Dona-de-casa foi a ocupação

mais citada entre os entrevistados com 13,9% (n-43), seguida de comerciante com
12,3% (n= 38), estudante com 12% (n=37) e servidor público com 8,7% (n=27). Entre
as profissões que exigem nível superior as mais representativas foram professor com
1,9% (n=6) e fisioterapeuta com 1,6% (n=5) (Quadro 4.2; Figura 4.7).
Figura 4.6 – Gráfico com o local de residência dos entrevistados
12; 3,9%

1; 0,3%
Santa Rita de Jacutinga
(cidade)

29; 9,4%
Povoado do Cruzeiro
32; 10,4%

Vila de Itaboca

Outras
235; 76,1%
Taboão ( Bom Jardim de
Minas)

Figura 4.7 – Gráfico com a ocupação (profissão) dos entrevistados
vendedor
(a); 1,9%

Agente
Comunitário; 1,3%

Aposentado; 7,8%
Atendente/balconis
ta; 3,6%

Servidor
Público;
8,7%
Recepcionista;
1,3%

Serviços
Gerais; 6,8%

Professora; 1,9%

Comerciante;
12,3%

Produtor Rural;
2,3%
Pedreiro; 2,9%
Operador de
máquinas; 1,6%
Motorista; 1,3%

Contador(a); 1,3%
Do Lar; 13,9%

Costureira; 1,3%

Estudante; 12,0

Fisioterapeuta;
1,6%
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Quadro 4.2 – Número e proporção da ocupação (profissão) dos entrevistados
Ocupação

Proporção dos entrevistados Número de Entrevistados

Do Lar

13,9%

43

Comerciante

12,3%

38

Estudante

12,0%

37

Servidor Público

8,7%

27

Aposentado

7,8%

24

Serviços Gerais

6,8%

21

Atendente/balconista

3,6%

11

Pedreiro

2,9%

9

Produtor Rural

2,3%

7

Professor (a)

1,9%

6

vendedor (a)

1,9%

6

Fisioterapeuta

1,6%

5

Operador de máquinas

1,6%

5

Agente Comunitário

1,3%

4

Contador (a)

1,3%

4

Costureira

1,3%

4

Motorista

1,3%

4

Recepcionista

1,3%

4

Autônomo

1,0%

3

Aux. Administrativo

1,0%

3

Diarista

1,0%

3

Enfermeiro (a)

1,0%

3

Trabalhador Rural

1,0%

3

Advogado

0,6%

2

Barbeiro/ cabeleireira

0,6%

2

Biólogo (a)

0,6%

2

Técnico em Contabilidade

0,6%

2

Técnico em Enfermagem

0,6%

2

Ocupação

Proporção dos entrevistados Número de Entrevistados

Agente de Endemias

0,3%

1

Arquiteto (a)

0,3%

1

Assistente Social

0,3%

1

Autônomo

0,3%

1

Aux. Odontológico

0,3%

1

Aux. Saúde Bucal

0,3%

1

Bombeiro hidráulico

0,3%

1

Cozinheira

0,3%

1

Cuidadora de idosos

0,3%

1

Dentista

0,3%

1

Digitador

0,3%

1

Eletricista

0,3%

1

Empregada Doméstica

0,3%

1

Engenheiro Agrônomo

0,3%

1

Fonoaudiólogo (a)

0,3%

1

Frentista

0,3%

1

Gari

0,3%

1

Marketing

0,3%

1

Montador de móveis

0,3%

1

Nutricionista

0,3%

1

Pintor

0,3%

1

Secretária

0,3%

1

Soldador

0,3%

1

Veterinário (a)

0,3%

1

Não Declarou

0,3%

1

A pesquisa realizada enfatizou perguntas sobre o conhecimento dos
entrevistados sobre o que é uma APA, o conhecimento da existência de uma APA no
município de Santa Rita de Jacutinga, onde fica localizada e sua abrangência.
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O gráfico a seguir identifica o percentual de entrevistados que sabem o que é
uma Área de Proteção Ambiental (APA) e, entre os que não sabem, se já ouviram
falar sobre o assunto (Figura 4.8). Dos 309 entrevistados, 53,7% (n=166)
responderam que sabem o que é uma Área de Proteção Ambiental e 46,3% (n=143)
que não sabem. Dos 143 que não sabem o que é uma APA, 62,9% (n=90) já ouviram
falar e 37,1% nunca ouviram falar.
Figura 4.8 – Gráfico do conhecimento dos entrevistados sobre o que é uma APA e, em
caso negativo, se já ouviu falar sobre uma APA

Sabe o que é um APA?

53,7%
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62,9%

0,0

46,3%

37,1%

10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Proporção dos entrevistados (%)
Sim

Não

Os entrevistados foram questionados se conheciam que em Santa Rita de
Jacutinga existe uma APA e, em caso positivo, se sabiam sua localização e
abrangência (Figura 4.9). Com referência ao conhecimento dos entrevistados sobre a
existência de uma APA no município, 53,4% (n=165) não tem ciência da existência de
uma APA na cidade e 46,6% (n=144) sabem da existência de uma APA. Entre os 144
que sabem da existência da APA BM, 77,1% (n=111) sabem da localização da APA e
apenas 16% (n=23) sabem da abrangência da mesma.

Figura 4.9 – Gráfico do conhecimento dos entrevistados sobre a existência da APA
Boqueirão da Mira e, em caso positivo, se sabe a localização e a abrangência da APA

Você sabe da existência da APA BM?

46,6%
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53,4%
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Os entrevistados também foram questionados se conhecem os dois principais
atrativos turísticos (já consolidado) da APA BM, as cachoeiras do Boqueirão da Mira
e do Meireles. Os resultados apresentados na Figura 4.10 indicam que a 51,1%
(n=158) não conhecem os principais atrativos turísticos da APA e 48,9% (n=151)
informaram conhecem.
Figura 4.10 – Gráfico com o número e proporção de entrevistados que conhecem os
dois principais atrativos turísticos da APA Boqueirão da Mira

151; 48,9%
158; 51,1%

Sim

Não
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Outros questionamentos realizados focaram na visão dos entrevistados sobre a
importância da APA BM para a população, meio ambiente e desenvolvimento
socioeconômico do município, e conhecimento sobre o uso do solo e leis que regem
a APA.
Dos 309 entrevistados, a maioria possui uma visão positiva sobre a importância
da APA BM para a população, sendo que para 32% (n=99) a APA é muito importante
para a população e 52,1% (n=164) acreditam que a APA é importante. Por outro lado,
1,6% (n=5) acredita que a APA não acrescenta nada e apenas 0,6% (n=2) acredita
que a APA é prejudicial para a população (Gráfico 4.11).
Figura 4.11 – Gráfico com a opinião dos entrevistados sobre a importância da APA
Boqueirão da Mira para a população de Santa Rita de Jacutinga
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Em relação ao conhecimento dos entrevistados sobre as possibilidades e
normas de uso da terra para implementação de empreendimentos dentro da APA BM
a maioria afirmou ter conhecimento sobre o tema (69,9%) (Figura 4.12).

Figura 4.12 – Gráfico do conhecimento dos entrevistados sobre a existência de
possibilidades e normas de uso da terra para implantação de empreendimentos dentro da
APA Boqueirão da Mira

93; 30,1%

216; 69,9%

Sim

Não

Dos 309 entrevistados,289 (93,5%) acreditam que a APA BM é uma ferramenta
importante para a melhora da qualidade ambiental da região.
Figura 4.13 – Gráfico sobre a opinião dos entrevistados em relação da APA Boqueirão
da Mira como ferramenta capaz de melhorar a qualidade ambiental da região
20; 6,5%

289; 93,5%

Sim

Não

Sobre a opinião dos entrevistados em relação a existência de normas especificas
e proposições de ações que visam a preservação ambiental na região da APA BM, a
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maioria avalia de forma positiva, onde 52,1% (n=161) acreditam ser muito importante
e 27,8% (n=86) acreditam ser importante. Apenas 1,9% (n=6) dos entrevistos avaliam
como prejudicial (Figura 4.14).
Figura 4.14 -Gráfico sobre a opinião dos entrevistados em relação as normas
específicas e proposições de ações que visam à preservação ambiental da região da APA
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Positiva também é a opinião dos entrevistados sobre a contribuição da APA BM
na geração de renda e emprego no futuro, onde 86,4% (n=267) acredita que a APA
irá contribuir de forma positiva (Figura 4.16). Já quando perguntados sobre qual
atividade econômica pode ser influenciada pela APA BM, numa questão com
possibilidade de mais de uma resposta, a área do turismo foi citada 236 vezes
(65,7%). O agronegócio veio em seguida com 71 menções (19,8%) e depois comércio
com 52 (14,5%) (Figura 4.17).

Figura 4.15 – Gráfico sobre a opinião dos entrevistados em relação a existência da
APA Boqueirão da Mira contribuir positivamente na geração de emprego e renda no futuro

42; 13,6%
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Sim

Não

Figura 4.16 - Gráfico sobre a opinião dos entrevistados em relação a qual atividade
econômica local poderá ser mais influenciada pela APA Boqueirão da Mira
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Agropecuária

4.2.3.1

Comércio

Turismo

Considerações Finais do Questionário para o Planejamento

Os resultados do questionário aplicado apresentaram informações sobre o
conhecimento dos entrevistados referente a existência da APA BM, sua localização,
o grau de importância da mesma dentro do Município e reconhecimento das normas
já existentes.
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Apesar de mais da metade dos entrevistados saberem o que é uma APA e,
mesmo entre os que não sabem, a maioria já ter ouvido falar sobre, menos da metade
dos entrevistados sabiam da existência de uma APA em Santa Rita de Jacutinga.
Esse resultado indica que, apesar de ter sido criada no ano de 2001, não são
realizadas atividades de conscientização da população em relação a APA.
Após identificarmos qual o nível de conhecimento dos cidadãos sobre o que é
uma APA e se os mesmos reconhecem APA BM dentro do município de Santa Rita
de Jacutinga, buscou–se a informação do grau de importância do local na visão dos
entrevistados.
A visão dos entrevistados foi positiva em relação a importância da APA BM para
o município, meio ambiente e população local, e a maior parte tem esperança que a
APA irá influenciar positivamente no aumento da renda e emprego. As informações
do questionário foram utilizadas no planejamento para subsidiar as tomadas de
decisão com relação a elaboração do plano de manejo.
4.2.4 Apresentação de Plano de Trabalho Participativo
A primeira mobilização social para apresentação, discussão e aprovação do
plano de trabalho participativo foi solicitada por e-mail à administração municipal e
realizada presencialmente pela equipe coordenadora da elaboração do plano de
manejo em setembro de 2018 com o CODEMA de Santa Rita de Jacutinga. O objetivo
da reunião foi à apresentação de uma palestra sobre o que é o plano de manejo,
planejamento participativo e ações já executadas pela Lumiar Consultoria e ou
Assessoria, como: reconhecimento territorial, licença municipal para pesquisa,
apresentação de questionário quantitativo, entrega de folder sobre passos do trabalho
e aprovação do plano de trabalho participativo.
O CODEMA de Santa Rita de Jacutinga desconhecia o processo de construção
do plano de manejo, portanto, a apresentação contou com a informação da
necessidade de elaboração do plano estabelecida pela Lei Federal 9985/2001, a
compensação ambiental pela passagem da Linha de Transmissão de 800KV
Xingu/Rio e a contratação pela Stategrid XRTE da empresa Lumiar Consultoria e ou
Assessoria para elaboração do mesmo.
A proposta de trabalho exemplificou as ações a serem executadas considerando
a aprovação do Regimento Interno da APA BM, reuniões e palestras com a sociedade

e poder público, cronograma de trabalho para levantamento de dados primários,
oficinas de planejamento participativo e aprovação de programa, ações e metas do
plano de ações que foram aprovadas pelo CODEMA.
Figura 4.17 – Reunião de Mobilização Social com o CODEMA em setembro de 2018

Fotos: Cristiane Carvalho

Figura 4.18 - Folder de Mobilização Social distribuído em setembro de 2018 pela
Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Fonte: Lumiar Consultoria e ou Assessoria
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4.2.5 Reuniões com a Câmara Municipal de Santa Rita de Jacutinga
A Câmara Municipal de Santa Rita de Jacutinga, órgão legislativo do município
tem de suma importância para o planejamento estratégico e participativo, haja vista
serem representantes legítimos da população para fiscalização, formulação de
normas, diretrizes e leis proposta pelo Executivo.
Considerando tal significância,

o planejamento propôs reuniões para

apresentação do plano de trabalho aprovado pelo CODEMA, apresentação do
diagnóstico dos dados secundários, apresentação do diagnóstico dos dados
primários, convites às oficinas de planejamento dos programas e ações do plano e
audiência pública.
A participação dos vereadores foi efetiva nas reuniões de apresentação do plano
de trabalho, do plano de manejo e na apresentação dos dados secundários. Na
apresentação dos dados primários e oficinas de planejamento participativo, a
participação foi variada. Com relação à audiência pública, houve baixa participação
do legislativo, entretanto a mesma foi transmitida para os cidadãos via rádio Cidade
das Cachoeiras, de Santa Rita de Jacutinga.
Durante as reuniões com a Câmara Municipal foram acatadas todas as
sugestões dos vereadores e levadas ao conhecimento da administração municipal,
dos cidadãos durante as oficinas de planejamento e junto ao CODEMA para discussão
de proposição das ações do plano de manejo.
Durante a audiência pública foram realizados alguns questionamentos a equipe
coordenadora referente as espécies da fauna, flora, infraestrutura das comunidades
do entorno e gestão da APA BM, que foram consideradas durante a aprovação do
programa de ações e metas do plano, e aprovado pelo CODEMA de Santa Rita de
Jacutinga.

Figura 4.19 - Apresentação do Plano de Trabalho aprovado pelo CODEMA, 03 de
setembro de 2018

Foto Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.20 - Apresentação dos dados secundários da elaboração do Plano de Manejo
da APA Boqueirão da Mira em outubro de 2018

Foto Lumiar Consultoria e ou Assessoria

111

Figura 4.21 - Audiência Pública gravada na Câmara Municipal e transmitida via Rádio
Cidade das Cachoeiras de Santa Rita de Jacutinga do Plano de Manejo da APA Boqueirão
da Mira

Foto Lumiar Consultoria e ou Assessoria

4.2.6 Pesquisa de Dados Secundários
A pesquisa de dados secundários realizada para subsidiar as ações de
planejamento de campo e levantamentos histórico e socioeconômico foi realizada
pelos profissionais que corroboraram com a insuficiência de informações relativas à
socioeconomia, fauna, flora, dados fundiários, mapeamento e gestão da APA BM.
Este levantamento evidenciou uma lacuna de informações e demonstrou um
desafio para os pesquisadores que iniciaram suas atividades de campo com uma
pequena base bibliográfica. Entretanto, esta mesma situação apresentou uma
potencialidade para o levantamento de dados primários e relatórios presente neste
documento.
Considerando a ausência de dados e informações bibliográficas, o planejamento
focou numa estratégia de pesquisa de dados primários com uma equipe mais robusta
para percorrer o maior espaço territorial a fim de obter mais elementos que subsidiem
o plano de manejo e as ações dos programas propostos.

4.2.7 Pesquisa de Dados Primários
O planejamento para levantamento de dados primários teve como base a
cartografia e extensão territorial da APA BM. A organização de rotas de pesquisa levou
em consideração o reconhecimento de campo realizado no início das atividades, a
insuficiência de dados bibliográficos e o prazo determinado no TR para execução. A
área foi dividida pelas equipes para pesquisa em três etapas e momentos: um
levantamento e pesquisa de campo na primeira quinzena de outubro, um na última
semana de outubro e primeira de novembro e um na segunda e terceira semana de
novembro de 2018, com o objetivo de identificar e subsidiar os relatórios do plano de
manejo. Os pontos amostrados pelos pesquisadores em campo estão nos mapas a
seguir19.

19

A amostragem da avifauna foi realizada por transecções não lineares, no mapa apresentado
abaixo estão o registro das espécies mais comuns e raras encontradas na APA BM. As coordenadas
de todas as transecções de amostragem da avifauna estão descritas no capítulo de levantamento da
Avifauna.
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Figura 4.22 – Mapa dos pontos de amostragens da Flora na APA Boqueirão da Mira e entorno

Figura 4.23 – Mapa dos pontos de amostragem da Herpetofauna na APA Boqueirão da Mira e entorno
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Figura 4.24 - Mapa dos pontos de registro das espécies de aves mais comuns e raras na APA Boqueirão da Mira e entorno

Figura 4.25 – Mapa dos pontos de armadilhas fotográficas e de captura para amostragem da Mastofauna na APA Boqueirão da Mira e
entorno
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Figura 4.26 – Mapa dos complexos com exploração e / ou potencial turístico na APA Boqueirão da Mira

Os mapas acima apresentados demonstram os trajetos e percursos percorridos
pelas equipes de pesquisadores dentro da UC APA BM, planejados cuidadosamente
a fim de embasar os dados necessários que subsidiam o programa de ações e metas
do plano de manejo, que, pelo prazo encurtado realizou um trabalho profícuo e
consistente de identificação da fauna, flora e socioeconômicos. Os dados coletados
de fauna e flora foram catalogados e armazenado em parceria com a Universidade
Federal de Juiz de Fora - MG. Abaixo ilustramos o trabalho das equipes:
Figura 4.27 – Trabalho de pesquisa de campo e armazenamento de dados coletados

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria
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Figura 4.28 - Trabalho de pesquisa de campo e armazenamento de dados coletados

Fotos: Lumiar Consultoria e ou assessoria

4.2.8 Confecção de Relatórios
O planejamento para confecção de relatórios foi programado para ser realizado
na medida em que a pesquisa dos dados históricos, socioeconômicos, fauna, flora,
clima, geologia, zoneamento entre outros fossem localizados. Os resultados obtidos,
assim como das ideias associadas, referentes aos dados coletados pelos
pesquisadores foram relatados de modo a constituir uma compilação completa e
coerente de acordo com o TR e o plano de trabalho, documentos orientadores do
plano de manejo.
Elaborar os relatórios é uma etapa importante para transformar os dados
pesquisados em informação tendo como consideração o raciocínio crítico necessário
à elaboração de um documento científico. A elaboração do relatório passou por um
esboço individual de cada pesquisador por área de atuação que planejou a coletada
de dados, a transformação dos mesmos em informação para confecção do plano de
manejo.
Durante o planejamento dos relatórios para o plano de manejo o aspecto
qualidade gráfica do relatório teve importância primordial. Os pesquisadores
consideraram que este instrumento deverá utilizar uma linguagem simples, clara,
objetiva, científica e precisa. A clareza do raciocínio, característica do método
científico, deverá transparecer na forma como o relatório foi escrito.
Os relatórios após serem elaborados por cada área de atuação foram enviados
a coordenadora geral do projeto, que em colaboração com outro pesquisador passou
pela montagem e revisão do documento. Esta decisão objetiva um relatório conciso e
coerente, incluindo a informação indispensável à compreensão do trabalho. Para
atender esta prerrogativa a equipe de trabalho utilizou-se de informações, tabelas,
gráficos, mapas e ilustrações, que contribui consideravelmente o entendimento.
Buscou-se na confecção do relatório realçar os principais resultados e comentálos de um ponto de vista crítico, traduzindo a opinião dos pesquisadores e a tradução
fidedigna dos dados encontrados durante o processo. Isso ressalta os objetivos
iniciais do trabalho e o previsto que envolve uma comparação entre os dados obtidos
e as poucas informações bibliográficas encontradas no levantamento de dados
secundários.
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Os relatórios apresentam dados coletados e subsidiam as tomadas de decisão
do CODEMA junto ao programa de ações e metas do plano de manejo. O objetivo do
trabalho for utilizar técnica de pesquisa, descritas neste documento nas diversas áreas
de atuação, as dificuldades sentidas, limitações identificadas, recomendações,
propostas e sugestões de decisões a tomar em função dos resultados obtidos. A
bibliografia localiza-se no fim do relatório. Nela devem ser apresentadas todas as
referências mencionadas no texto, que podem ser livros (ou capítulos de livros),
artigos científicos, CD-ROMs e websites consultados.
4.2.9 Projeto de Educação Ambiental
O projeto de Educação Ambiental para elaboração do plano de manejo da APA
BM foi elaborado como parte integrante do TR e do plano de trabalho, sendo
programado de acordo com a evidência levantada no processo de pesquisa a qual
apontou um desconhecimento alto por parte dos cidadãos sobre a mesma.
O processo de construção do planejamento contou com a atuação efetiva da
pedagoga em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Educação de Santa
Rita de Jacutinga, da direção das Escolas Maria Antônia de Almeida e Padre Machado
e do IEF com o projeto Moleque no Viveiro.
Com o objetivo de atender as comunidades do entorno da APA BM foram
realizadas palestras com os cidadãos, distribuição de folders com informações
referentes à existência da APA BM, sua localização, o que é o plano de manejo,
planejamento estratégico e participativo visando a sensibilização e o envolvimento da
elaboração do plano de manejo.
Durante a fase de planejamento das atividades e ações do projeto de Educação
Ambiental foi enfatizado o processo de continuidade, ou seja, realização de ações
durante todo o período de elaboração do referido plano. Foram executadas ações
dentro do ambiente escolar, com as comunidades do entorno e com os cidadãos de
Santa Rita de Jacutinga conforme ilustrações a seguir:

Figura 4.29 – Palestra educativa do Projeto de Educação Ambiental na comunidade de
Itaboca (setembro de 2018)

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.30 – Projeto de Educação Ambiental Moleque no Viveiro em parceria com a Escola
Padre Machado e o Instituto Estadual de Floresta (IEF) (setembro de 2018)

‘
Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria
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Figura 4.31 – Educação Ambiental com a população de Santa Rita de Jacutinga Janeiro de
2019)

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria / Jornal Panorama

O planejamento das ações e atividades de Educação Ambiental para APA BM
foi realizado com toda a sociedade, os projetos consideraram a educação como um
processo de mediação para a sensibilização e envolvimento dos professores,
educandos, família e comunidade de Santa Rita de Jacutinga.

Figura 4.32 – Palestras educativas em parceria da Secretária Municipal de Saúde (setembro
de 2018)

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

4.2.10 Oficinas de Planejamento Participativo
O Planejamento participativo dentro da proposta de construção do plano de
manejo é parte inerente do processo de construção deste documento. Realizar um
planejamento de plano de manejo com o envolvimento da sociedade traduz a
necessidade real da localidade e reorganiza o espaço e zoneamento de acordo com
as identificações das pesquisas e as necessidades locais.
Para elaboração do plano de manejo a equipe coordenadora trabalhou a
sensibilização social dos cidadãos junto as comunidades por meio do setor público,
Câmara Municipal, distribuição de material de divulgação, anúncios para participação
popular via mídias sociais, comunicados via rádio Cidade das Cachoeiras, parceria
com o Jornal Panorama e ofícios para lideranças comunitárias.
Este trabalho foi realizado desde o início dos trabalhos em agosto de 2018 até o
final do mesmo, em fevereiro de 2019. O objetivo desta sensibilização é trazer para
discussão do plano de manejo o maior número de participantes possíveis e enriquecer
este instrumento que é norteador para o zoneamento e regulatório para ações a serem
executadas dentro da APA BM.
Para consolidar esta ação foi proposto um trabalho de educação ambiental,
descrito no item 4.2.9, e em sequência foi montado um cronograma de oficinas para
que a equipe de pesquisadores; biólogos, turismólogo e pedagoga apresentassem
aos cidadãos as informações levantadas e propusessem um trabalho de construção
de desafios e propostas para o programa de ações do plano de manejo.
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As

oficinas

foram

agendadas

por

correspondência/ofícios,

divulgadas

amplamente via mídias sociais e comunicação por meio da rádio Cidade das
Cachoeiras. O cronograma de realização das oficinal buscou atender todos os
cidadãos sendo estes: residentes ou não da APA BM, seu entorno, comunidades
rurais e sede do município de Santa Rita de Jacutinga.
Durante a realização das oficinas foram abordados os desafios de infraestrutura,
gestão, insuficiência de legislação específica referente, zoneamento, regularização de
área de expansão urbana nas comunidades rurais, influência do uso público,
desmatamento, morte por atropelamento de fauna, erosão, despejo de esgoto no rio
Pirapitinga entre outros.
Ressaltamos que as oficinas de planejamento foram uns dos espaços
democráticos que envolveram toda a sociedade para divulgar as pesquisas,
apresentar desafios encontrados e oportunizar a todos o direito de participar da
atividade na formulação de políticas públicas voltadas para atender as necessidades
de preservação, conservação e uso agropecuário da APA BM.
Entretanto, salientamos que muitas ações propostas pela sociedade durante a
realização das oficinas foram debatidas ativamente pelo CODEMA, que levantou as
temáticas sugeridas e com a colaboração da equipe coordenadora, foram
transformadas em programas do plano de manejo.

Figura 4.33 – Convite de divulgação para participação das Oficinas do Plano de Manejo da APA Boqueirão da Mira
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Figura 4.34 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com o CODEMA

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.35 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com a comunidade
rural de São Bento e Santa Clara

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.36 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com a Secretaria
Municipal de Saúde

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.37 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com a comunidade
rural de Itaboca

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.38 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com a comunidade
rural de Bananal

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.39 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com a comunidade
rural do Cruzeiro

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria
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Figura 4.40 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com a comunidade
rural de Bom Sucesso

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.41 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com Sindicato dos
Produtores Rurais de Santa Rita de Jacutinga

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.42 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com Associação
Comunitária Pau Bandeira na comunidade rural da Bandeira

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.43 - Oficinas de construção e elaboração do plano de manejo com a Associação
Comercial, Industrial, Agropecuária e de Atividades Turísticas de Santa Rita de Jacutinga e
Rede de Turismo e Hospitalidade Ibitipoca

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

4.2.11 Audiência Pública
O planejamento da realização da audiência pública trouxe a discussão entre
sociedade e as autoridades públicas. O objetivo foi manter o princípio do contraditório
e promover a participação popular no processo de decisão do plano de manejo, sendo
que quem toma as decisões é o CODEMA, autoridade constituída para tal.
A audiência pública preconizada por meio das Leis Municipais 1016 e 1017,
ambas de 2003, é parte do processo de aprovação do plano de manejo da APA BM.
O planejamento para realização da mesma contou com a parceria ente a Lumiar
Consultoria e ou Assessoria, CODEMA, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e
Rádio Cidade das Cachoeiras de Santa Rita de Jacutinga.
Não houve participação popular durante a audiência pública realizada em 15 de
dezembro de 2018, entretanto por colaboração da Câmara Municipal e Rádio Cidade
das Cachoeiras a mesma foi transmitida para os munícipes.
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Figura 4.44 - Realização de Audiência Pública na Câmara Municipal de Santa Rita de
Jacutinga

Foto: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

4.2.12 Aprovação do Regimento Interno da APA e Ações Propostas para o Plano
de Manejo pelo CODEMA
Foram realizadas quatro reuniões da equipe coordenadora da empresa Lumiar
Consultoria e ou Assessoria com o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Santa
Rita de Jacutinga para discussão, votação e aprovação do regimento interno da APA
BM e ações propostas para o plano de manejo.
Figura 4.45 - Reunião de Aprovação de Regimento Interno da APA Boqueirão da Mira

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Para o processo de criação e aprovação do regimento interno a equipe
coordenadora elaborou um manual/modelo do mesmo para conhecimento, leitura,
discussão e aprovação deste documento. O CODEMA deliberou sobre o Regimento
Interno, que foi aprovado a fim de normatizar o processo de votação das ações,
programas e metas estabelecidos no plano.
Para aprovação dos programas, ações e metas do plano de manejo da APA BM
foram realizadas três reuniões entre CODEMA e equipe coordenadora do processo
para discussão das pesquisas de campo, levantamento socioeconômico e ações
propostas sugeridas durante a realização das oficinas de planejamento.
Todas as propostas sugeridas foram divididas em programas e cuidadosamente
observados, questionados, discutidos, votados e aprovados pelo CODEMA. Estes
programas e ações fazem parte deste documento em seu encarte VI.
As discussões foram apresentadas pelos coordenadores de cada área de
atuação, portanto todos os profissionais pesquisadores expuseram os programas para
discussão do CODEMA e subsidiaram tecnicamente o processo. Devido à quantidade
de programas apresentados e, levando em consideração o cuidado que o grupo
técnico teve em não indicar vários planos dentro do plano de manejo, o processo foi
delongado e registrado no livro de atas do conselho e nas memórias de reunião da
empresa.
A participação dos membros do CODEMA foi efetiva e promoveu um plano
dentro da realidade local, considerando especificações técnicas relevantes para a
preservação, conservação e uso sustentável da área da APA BM.
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Figura 4.46 – Fotos contextualizando as três reuniões realizadas junto ao CODEMA para
discussão, votação e aprovação do Plano de Manejo

Fotos: Lumiar Consultoria e ou Assessoria

4.2.13 Entrega e Publicação do Plano de Manejo
A entrega do plano de manejo foi realizada pela Lumiar Consultoria e ou
Assessoria a contratante Stategrid XRTE que em seguida encaminhou o documento
para a Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga que poderá deixar disponível
no site oficial. Deve-se levar em consideração que o plano de manejo é um
instrumento que deve ser revisto periodicamente com prazos estabelecidos de dois e
cinco anos.
4.3

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
A avaliação estratégica da APA BM tem por objetivo fazer uma análise sintética

das potencialidades e desafios às quais a UC está submetida. Esta análise permitiu a
identificação das fases trabalhadas no planejamento e apresentadas no Item 4.1,
Quadro 4.2.

Essa avaliação teve início desde o reconhecimento de campo, nas reuniões de
mobilização com as comunidades, com o executivo, nas audiências públicas e
finalizou com a participação popular nas oficinas e efetiva atuação do CODEMA no
processo de discussão e construção do plano de manejo.
Após serem abordados os desafios e potencialidades no processo de construção
das oficinas de planejamento, os temas foram levados ao CODEMA que foram
amplamente discutidos para construção de matrizes de programas apresentados no
Volume VI.
4.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Durante a elaboração do plano de manejo foram constituídos objetivos

específicos que corroboram com o objetivo principal: “A APA Boqueirão da Mira,
Unidade de Conservação Municipal, tem por finalidade assegurar o bem estar das
populações ali existentes, bem como a de todo o município, a melhoria de qualidade
de vida, além de proteger e preservar a fauna, flora e os recursos hídricos,
promovendo assim o uso sustentado da área para as gerações futuras” (Lei municipal
929/2001).
Os objetivos específicos da APA BM foram estabelecidos considerando as
pesquisas de dados secundários, primários e socioeconômicos, além das proposições
da participação popular, durante a realização das oficinas, dos poderes Executivo e
Legislativo e da aprovação do CODEMA.
Considerando esta premissa foram instituídos os seguintes objetivos
específicos:
✓ Criar infraestrutura para gestão da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da
Mira de Santa Rita de Jacutinga.
✓ Realizar gestão da APA Boqueirão da Mira em conjunto com a sociedade de
forma participativa.
✓ Promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento
da sociedade na conservação como forma de interação sustentável com o meio
ambiente.
✓ Orientar a população da APA Boqueirão da Mira e seu entorno sobre o combate
a focos de incêndios.
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✓ Realizar a revisão do Zoneamento da APA Boqueirão da Mira.
✓ Criar plano, projetos, pesquisa e monitoramento da fauna e flora na APA
Boqueirão da Mira
✓ Criar plano, projetos, pesquisa e monitoramento para controle do Uso Público
na APA Boqueirão da Mira.
✓ Implantar sistema de pesquisa, monitoramento e avaliação da APA Boqueirão
da Mira.
4.5

ZONEAMENTO
O zoneamento da APA BM foi elaborado pela EMATER - MG entre 1998 e 2001

e aprovado pela Lei Municipal 929 de 27 de junho de 2001. De acordo com a
legislação, ainda vigente, a extensão territorial da APA foi dividida da seguinte forma:
✓ Zona de Preservação da Vida Silvestre – 2.817,00 ha;
✓ Zona de Conservação da Vida Silvestre – 3.890,00 ha;
✓ Zona de Uso Agropecuário – 1.808,00 ha.
O mapa de zoneamento não foi encontrado nos arquivos municipais, portanto,
solicitamos a regional da EMATER em Juiz de Fora – MG uma cópia do mesmo que
nos foi fornecido em 16 de janeiro de 2019. Durante as pesquisas de campo
identificamos que este zoneamento não corresponde com a realidade atual da APA
BM.
Para exemplificar abaixo apresentamos o mapa fornecido pela EMATER, uma
confecção atual do referido mapa e um mapa com uma proposta mais adequado com
a necessidade de preservação, conservação e uso agropecuário da APA para o
Município de Santa Rita de Jacutinga.
.

Figura 4.47 - Mapa de Zoneamento da APA Boqueirão da Mira aprovado em 27/06/2001

Fonte: EMATER – MG
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Figura 4.48 - Atualização do Mapa de Zoneamento pela empresa Lumiar Consultoria e ou Assessoria

Figura 4.49 - Proposta para revisão de zoneamento de acordo com pesquisa de campo
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4.6

NORMAS GERAIS
De acordo com a Lei Municipal no 929, de 27 de junho de 2001 a APA BM possui

as seguintes normas gerais:
✓ Administração da APA BM, e demais atividades a ela referente, serão
reguladas e exercidas pelo Poder Público Municipal, através de seu órgão
competente às políticas ambiental, a Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente;
✓ O Poder Público irá incentivar estudos, pesquisas e projetos que venham
melhorar as condições ambientais e a sustentabilidade na área da APA BM;
✓ O Poder Público poderá realizar convênios de parceria com entidades
ambientais,

organizações

governamentais

e

não

governamentais,

universidades, institutos de pesquisa, com a finalidade de execução de
atividades de pesquisas, fiscalização, educação ambiental e desenvolvimento
de projetos sustentáveis dentro dos limites da APA BM;
✓ O Poder Público fica incumbido de divulgar o assunto aos organismos
ambientais em todas as esferas públicas, aos moradores e proprietários da
Área da APA BM;
✓ A APA BM será regida de acordo com o zoneamento previsto na Lei Municipal
929/2001;
✓ A utilização dos recursos naturais da APA BM, sofrerá as restrições de ordem
legal que a Lei Municipal 929/2001 lhe impuser.
4.6.1 Vegetação
A utilização da vegetação da APA BM dependerá de parecer prévio da Prefeitura
Municipal de Santa Rita de Jacutinga, Instituto Estadual de Florestas IEF/MG ou
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA.
Todo produto e subproduto florestal cortado, colhido ou extraído com
autorização, deve ser dado aproveitamento socioeconômico, inclusive quanto aos
resíduos para o enriquecimento do solo e melhoria das condições ecológicas da área
explorada.

A utilização da vegetação considerada de preservação permanente além de
prévio parecer da Prefeitura Municipal, dependerá de prévia autorização do IBAMA
nas seguintes hipóteses:
✓ No caso de obras, atividades, planos e projetos de utilidade pública ou interesse
social, mediante projetos específicos;
✓ Na extração de espécimes isoladas, mediante laudo de vistoria técnica que
comprove risco ou perigo eminente, obstrução de vias terrestres ou fluviais,
bem como para fins técnico científicos, mediante projeto apreciado pelo órgão
competente;
✓ Para aproveitamento de árvores, de terras ou de material lenhoso, sem prejuízo
da conservação da floresta, com licença concedida pelo órgão competente.
A Prefeitura Municipal somente apreciará sobre qualquer pedido de
desmatamento se for apresentado o comprovante de averbação da Reserva Legal, à
margem do registro de imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
competente.
4.6.2 Recursos Hídricos
Os recursos hídricos da APA BM são considerados essenciais à vida, prioritários
para o abastecimento da população e indispensáveis para a preservação da vida
silvestre e da biota natural.
A captação, canalização, retificação e barramentos de cursos d’água,
dependerão da licença especial da Prefeitura Municipal e, ainda, da outorga de direito
de uso pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGRAM, órgão da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, nos casos de sua competência e desde que não haja
alagamento e descaracterização das matas ciliares.
O lançamento de efluentes industriais, de atividades agropecuárias e esgotos
domésticos, mesmo tratados, nas coleções de água da APA BM obedecerá ao
zoneamento atual.
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4.6.3 Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano
O parcelamento do solo dependerá:
✓ Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto;
✓ Lotes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em, pelo menos,
20% da área do terreno;
✓ Programação de áreas verdes com espécies nativas;
✓ Traçado das ruas e lotes comercializáveis, com respeito a topografia, com
inclinação inferior a 10%;
✓ Sistema de vias públicas em curvas de nível e rampas suaves com galerias de
águas pluviais;
✓ Adequação do projeto, com o zoneamento da UC.
4.6.4 Uso e Ocupação do Solo Rural
O uso, a ocupação do solo e o exercício de atividades agropecuárias, na área
rural da APA BM, dependerão de prévio parecer da Prefeitura Municipal, tendo que
ser adotadas as técnicas de conservação do solo recomendadas pelos órgãos oficiais
de extensão agrícola.
A ocupação do solo rural, dentro da APA BM, dependerá da licença especial da
Prefeitura, que exigirá:
✓ Adequação com o zoneamento.
✓ Estudos de impacto ambiental ou plano de controle ambiental para abertura de
vias de acesso, com revegetação de cortes e aterros com espécies nativas;
✓ Que a área destinada, em caso de loteamento rural, em cada lote, a reserva
lega, fique concentrada num só lugar.
4.6.5 Atividades Minerárias
Não serão permitidas, na APA BM, as atividades de terraplanagem, mineração,
dragagem e escavação que venham a causar danos ou degradação ao meio ambiente
e/ou perigo para as pessoas ou para a biota;
As atividades acima referidas, num raio mínimo de 1.000 (mil) metros ao entorno
das corredeiras, cachoeiras, testemunhos ecológicos e outras situações semelhantes,
dependerão de prévia aprovação de estudo de impacto ambiental e de licenciamento

especial pelo órgão competente e pela Prefeitura Municipal de Santa Rita de
Jacutinga, que exigirá do empreendimento:
✓ Adequação do zoneamento;
✓ Plano de recuperação de áreas degradadas;
✓ Uso futuro das áreas mineradoras como zona de conservação da vida silvestre.
4.6.6 Atividades Industriais
A instalação, operação, ampliação de atividades industriais, na área da APA BM,
capazes de afetar os recursos naturais, dependerão do licenciamento ambiental,
conforme a lei vigente, e da licença especial data pela Prefeitura Municipal, que exigirá
do empreendimento:
✓ Adequação ao zoneamento da área;
✓ Cumprimento das normas e procedimento previsto nas posturas municipais.
4.6.7 Atividades Poluidoras
Qualquer atividade industrial, potencial capaz de causar poluição, além da
licença ambiental, deverá também ter uma licença especial emitida pela Prefeitura
Municipal de Santa Rita de Jacutinga - MG.
4.6.8 Zona de Uso Agropecuário
Considera-se Zona de Uso Agropecuário da APA BM, as áreas previstas no
zoneamento ecológico–econômico correspondentes àquelas onde existam atividades
agrícolas ou pecuárias nas quais são regulados os usos ou práticas capazes de
causar sensível degradação do meio ambiente;
Essa Zona possui uma área de 1.808,00 ha, ou seja, 21,23% da APA BM;
Nestas áreas é proibido o uso de agrotóxico e outros biocidas que ofereçam
riscos sérios na sua utilização, inclusive no que se refere ao seu poder residual. O
cultivo da terra, será feito de acordo com as práticas de conservação do solo,
recomendadas pelos órgãos oficiais de inspeção agrícola. Também não será
permitido o pastoreio excessivo, considerando como tal, aquele capaz de acelerar
sensivelmente os processos de erosão.
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4.6.9 Zona de Vida Silvestre
As Zonas de Vida Silvestre da APA BM, são destinadas a proteção da biota
nativa, para garantir a reprodução das espécies e proteção do habitat, isto é, a
manutenção dos ecossistemas naturais. Suas áreas compreendem 78,77% do
território da APA, ou seja, 6.707,00 ha e subdividem-se em duas categorias:
✓ Zonas de Preservação da Vida Silvestre;
✓ Zonas de Conservação da Vida Silvestre;
Considera-se Zonas de Preservação da Vida Silvestre da APA BM as áreas
assim previstas no zoneamento ecológico-econômico sendo estas áreas de
Preservação Permanente, nas quais são proibidas as atividades que importem na
alteração antrópica da biota;
Esta Zona possui uma área de 2.817,00 ha, ou seja, 33,08% da área da APA
BM;
Consideram-se Zona de Conservação da Vida Silvestre da APA BM as áreas
assim previstas no zoneamento ecológico–econômico, nas quais poderá ser admitido
o uso moderado e autossustentado da biota, regulado de modo a assegurar a
manutenção dos ecossistemas naturais;
Esta Zona possui uma área de 3.890,00 ha, ou seja, 45,69% da área da
APA BM.
4.7
PLANEJAMENTO POR ÁREA DE ATUAÇÃO E ENQUADRAMENTO DAS
ÁREAS DE ATUAÇÃO POR TEMAS
O planejamento e pesquisa de campo para o plano de manejo da APA BM foi
executado por equipes subdivididas e enquadradas por áreas de atuação. Cada
equipe contou com um coordenador de pesquisa especialista nas áreas de atuação:
socioeconomia, turismo, educação ambiental, geografia e biologia com o objetivo de
realizar um diagnóstico preciso da área.
Após a montagem das equipes que contaram com profissionais especializados,
além de estagiários, ajudante de campo com conhecimento da região e grupo de
suporte operacional, as áreas foram divididas e pesquisadas conforme item 4.7.

As áreas pesquisadas apresentaram dados e informações que foram
trabalhadas na fase de oficinas de planejamento. Todas as oficinas foram realizadas
com a participação dos coordenadores das equipes, representantes do CODEMA e a
população local que baseados nos desafios e potencialidades da APA BM
determinaram os programas, objetivos e metas para o plano de manejo.
4.8

ESTIMATIVA DE CUSTOS
O custo estimado da elaboração do plano de manejo da APA Boqueirão da Mira

é de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).
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4.9

PROJETOS ESPECÍFICOS
No encarte VI, item programas de manejo da APA BM, parte integrante do Termo

de Referência (TR), são apresentados os projetos das especificidades de cada
programa e subprograma, os desafios, objetivos estratégicos e metas a serem
executadas em um espaço de curto, médio e longo prazo.
Para elaboração dos projetos técnicos específicos, servidores da administração
pública e sociedade construíram a partir das oficinas de planejamento programas
baseados nos desafios encontrados e em propostas de acordo com a realidade local.
O CODEMA de Santa Rita de Jacutinga após ampla discussão definiu os programas
ações e metas para o plano de manejo.
São apresentados no encarte supracitado planos de ação para cada programa
ou subprograma em análise. O monitoramento e avaliação devem indicar o
desempenho para se verificar a consolidação das ações propostas. A gestão da APA
BM, com base nos programas aprovados neste plano de manejo, deve elaborar o
plano

operativo

administrativo

para

orientar

quais

atividades

que

serão

prioritariamente desenvolvidas e os recursos financeiros necessários.
Os

projetos

específicos

englobaram

os

itens

do

TR

Programa

de

Operacionalização com os subprogramas de consolidação territorial, administração e
manutenção e planejamento e o Programa de Integração Regional com os
subprogramas de conservação ambiental (áreas naturais protegidas, manutenção de
estradas, conflitos humanos com a fauna silvestre), de comunicação (comunidades
do entorno, divulgação e escolas).
O Programa de Operacionalização Territorial subdividido nos subprogramas de
consolidação territorial, administração e manutenção e planejamento foram
organizados pelo CODEMA de Santa Rita de Jacutinga e aprovados na seguinte
ordem numérica apresentada no encarte VI:
1 - Programa de Organização de Infraestrutura para Gestão da Área de Proteção
Ambiental Boqueirão da Mira;
2 - Programa de Garantia de Participação Popular em Parceria com a Gestão da
Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira;

5 - Programa de Revisão do Zoneamento e Infraestrutura/saneamento Básico da
APA Boqueirão de Mira;
8 - Programa de Implementação e Controle do Uso Público da APA Boqueirão
da Mira.
9 - Programas de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da APA Boqueirão da
Mira.
O Programa de Integração Regional, que abrange os subprogramas de
conservação ambiental (áreas naturais protegidas, manutenção de estradas, conflitos
humanos com a fauna silvestre) e comunicação (comunidades do entorno, divulgação
e escolas), foi organizado pelo CODEMA de Santa Rita de Jacutinga e aprovado na
seguinte ordem numérica apresentada no encarte VI:
3 - Programa de Educação Ambiental da APA Boqueirão de Mira;
4 - Programa de Prevenção a Incêndios na APA Boqueirão da Mira;
6 - Programa de Pesquisa, Monitoramento e Mitigação da Fauna;
7 - Programa Pesquisa, Monitoramento, Recomposição, Cultivo e Manejo da
Flora Nativa.
Os programas construídos foram planejados levando em consideração a
importância do planejamento em estratégico e participativo com envolvimento da
equipe técnica, administração pública e sociedade, e resultou em 85 ações com
prazos de dois, cinco, dez, quinze e vinte anos descritas o encarte VI.
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4.10 MONITORIA E AVALIAÇÃO
4.10.1 Monitoria e Avaliação Anual da Implementação do Plano
A APA BM de Santa Rita de Jacutinga tem seu primeiro trabalho de pesquisa e
planejamento realizados e documentados através do plano de manejo. O processo de
monitoramento, avaliação e educação ambiental está embasado na necessidade de
proteção, preservação, conservação e uso sustentável aprovada pelo CODEMA nos
programas deste plano.
O objetivo principal do monitoramento é promover continuidade das pesquisas,
monitorar a dinâmica natural e atividades antrópicas que influenciam os fatores
bióticos, abióticos e socioculturais da APA BM e estabelecer proposta com escala
sequencial aos estudos dos programas e ações estabelecidos do plano de manejo.
O processo de monitoramento deve considerar a localização da APA BM, sua
área de 8.515,00 ha, contígua à APA da Serra da Mantiqueira. Esta área apresenta
extensas florestas de Mata Atlântica, formando um grande corredor com proximidade
significativa com a Serra da Mira e o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira
interligada com ao Parque Estadual Serra do Papagaio e Parque Nacional do Itatiaia.
A região da Serra da Mantiqueira no estado de Minas Gerais é indicada como
área de importância biológica em diferentes graus. A APA BM é apontada com grande
importância biológica para flora e, até a elaboração do plano de manejo representava
uma lacuna de desconhecimentos sobre sua sociobiodiversidade.
O monitoramento da APA BM considera a orientação do IBAMA por meio do
Comitê de Compensação Federal Ambiental em dar continuidade propositiva ao
trabalho de pesquisa, educação ambiental, preservação, conservação e promoção
implementando o diagnóstico levantado no plano de manejo.
Para contextualizar a importância do monitoramento ressaltamos que o
levantamento de dados secundários apresentou, depositado em herbários virtuais,
333 espécies de plantas para o município de Santa Rita de Jacutinga, e após
incursões de campo do plano de manejo foram identificadas 349 espécies, outras 27
ainda não foram identificadas, na área da APA BM, mais do que o encontrado até o
momento para o município inteiro. Registrou-se uma riqueza expressiva de espécies

de plantas encontradas no diagnóstico, uma diversidade de hábitats e fitofisionomias
bem heterogênea, com espécies indicadoras e, por vezes ameaçadas de extinção.
Os danos antrópicos foram diagnosticados durante as expedições de campo,
onde foram encontrados fatores de ameaças, como gado forrageando sem área
determinada; avanço da braquiária e do capim-gordura, espécies forrageiras
invasoras que competem com as espécies nativas nas formações campestres
naturais, degradação geomorfológica por erosão natural e antrópica, abertura de
estradas para instalação das torres de transmissão, atividades turísticas e esportivas
desordenadas, e desconhecimento da importância da APA BM pela população. Estas
dentre outras situações promovem sua degradação.
Diante deste contexto constata-se a necessidade de um trabalho de
monitoramento, avaliação e educação ambiental para avaliar a riqueza, diversidade e
os serviços socioambientais proporcionados ao Município, Região, Estado e Nação
Brasileira.
4.10.2 Educação Ambiental
O diagnóstico socioambiental levantado no plano de manejo da APA BM e as
atividades de educação ambiental, realizadas durante a elaboração do mesmo,
constata que os cidadãos desconhecem a real importância do local e da necessidade
de proteção da área.
Para o monitoramento adequado a educação ambiental deve ser priorizada e
abranger toda a sociedade por meio de programas e projetos, desenvolvendo o
processo de mediação para sensibilização e envolvimento de toda comunidade para
preservação, conservação e uso sustentável da mesma.
A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a
comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade
global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com
a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas
profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o
educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um
comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade,
tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no
educando as habilidades e atitudes necessárias para dita
transformação (Conferência Sub-regional de Educação Ambiental
para a Educação Secundária – Chosica/Peru,1976)
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O monitoramento da APA BM tem os seguintes objetivo específicos:
✓ Utilizar a caracterização do plano de manejo da APA BM para determinar os
hotspots nas fisionomias para amostragem quantitativa e qualitativa;
✓ Monitorar e avaliar todas as fisionomias encontradas na área diretamente e
indiretamente afetada pela degradação;
✓ Complementar dados com pesquisas de campo em áreas ainda não
exploradas;
✓ Ampliar dados de abundância, riqueza, diversidade e estrutura das
comunidades diagnosticadas pelo estudo.
✓ Ressaltar status de conservação, endemismo, habitat preferencial e interesse
econômico das espécies registradas.
✓ Propor ações de manejo que visam minimizar e mitigar os impactos ambientais
decorrentes da manutenção das torres de transmissão Furnas e da instalação
das torres de transmissão Xingu-Rio;
✓ Propor ações para organizar o turismo na APA BM, garantindo assim a
conservação da biota a médio e longo prazo.
✓ Promover educação ambiental no ambiente escolar e com as comunidades de
forma a auxiliar na formação de professores e alunos multiplicadores da APA
BM através da educação ambiental de modo que a população de seu entorno
tenha ciência de que esta, pode se tornar um grande campo de conhecimento
sobre a natureza.
A avaliação e o monitoramento de áreas abrangem aspectos amplos
confirmados no plano de manejo que vão além da fisionomia da área estudada. Os
indicadores de monitoramento devem avaliar a recuperação visual da paisagem, a
reconstrução dos processos ecológicos, as espécies encontradas, a forma de vida e
a conservação da biodiversidade remanescente.
Os indicadores de avaliação e monitoramento devem medir a cobertura da área
da APA BM, a alteração da fisionomia e da diversidade local promovida pela
ocupação. Sendo assim, tanto a fisionomia quanto a composição e a estrutura da
comunidade, podem ser usados como indicadores de avaliação e monitoramento.

4.11 MONITORIA E AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO
A avaliação da efetividade em um processo de planejamento tem por objetivo
fazer um diagnóstico sintético das possibilidades oferecidas à UC e das fragilidades
às quais está submetida, em seus quadros interno e externo. A análise do quadro
interno (gestão) permite a identificação das forças mais atuantes e desafios mais
debilitantes. O quadro externo identifica as oportunidades mais acessíveis e as
ameaças de maiores impactos oferecidas à UC.
O planejamento da APA BM foi fundamentado com as seguintes diretrizes:
✓ Compilação dos conteúdos produzidos no Âmbito da Comunidade de Ensino e
Aprendizagem em Planejamento de UC – CEAPM, 2015;
✓ Termo de Referência;
✓ Legislação pertinente;
✓ Conhecimento fundamentado em informações secundárias disponíveis e no
conhecimento local adquirido;
✓ Discussões e conclusões da Oficina de Planejamento da APA BM promovida
Lumiar Assessoria e ou Consultoria que contou com a participação de
representantes de diversos atores envolvidos com a UC;
✓ Discussão com equipe técnica e CODEMA em reuniões.
Com base nas informações obtidas foram estabelecidos os objetivos específicos
de manejo, respeitando o zoneamento da APA BM já estabelecido na Lei Municipal
929. A definição das áreas estratégicas, das ações e normas de manejo preconizadas
para a APA BM levou em consideração, ainda, os resultados da oficina de
planejamento.
A oficina de planejamento foi desenvolvida sob o enfoque da análise dos
cenários internos e externos. A partir disso, foi possível traçar projeções que
complementaram o diagnóstico apresentado nos encartes. Combinando-se esses
dois momentos foi possível registrar os principais elementos para o planejamento
estratégico da unidade.
Considerando-se o interior da APA BM, foram identificados pontos fortes e
desafios que melhor podem levar a UC a atingir os seus objetivos de criação, bem
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como as forças restritivas (desafios) que ameaçam e/ou impedem a consecução
desses objetivos.
Considerando a região onde a UC está inserida, foram analisadas as
oportunidades (pontos fortes) e ameaças (pontos fracos) que a área oferece à
estação.
O Plano de Manejo da APA BM foi elaborado considerando, dentre outros, a
análise dos fatores internos e externos e prevê ações para superar ou minimizar os
efeitos dos pontos fracos da UC, bem como para aproveitar os pontos fortes de forma
a facilitar a consolidação da APA BM.
Partindo-se da visão que se tem sobre a unidade, os objetivos da categoria de
manejo, limitações e as metas pretendidas, o planejamento abordou:
✓ Os objetivos específicos de manejo da APA BM;
✓ O zoneamento, definindo utilizações diferenciadas para UC;
✓ Implantação da organização da gestão da UC; e
✓ As ações de manejo mais adequadas e estrategicamente sequenciadas de
forma a dotar a unidade de um instrumento de planejamento eficiente e eficaz
para os próximos anos.
4.12 AVALIAÇÃO FINAL DA EFETIVIDADE DO ZONEAMENTO, AJUSTES E
RECOMENDAÇÕES
A monitoria e a avaliação constituem-se em um instrumento que visa assegurar
a interação entre o planejamento e a execução, possibilitando a correção de desvios
e retroalimentação permanente de todo o processo de planejamento. Diferencia-se
qualitativamente de um simples acompanhamento, pois além de documentar
sistematicamente o processo de implantação do plano, identifica os desvios na
execução das atividades propostas, fornecendo as ferramentas para a avaliação
(GALANTE et al., 2002).
Segundo Sharpe (1998) a monitoria é o acompanhamento regular e contínuo do
estado dos recursos naturais de uma determinada área ou dos fatores que a afetam,
através de uma série de medições tomadas ao longo do tempo, de um ou mais
elementos particulares, chamados “variáveis”, com o propósito de orientar ações

específicas de manejo. Os processos de monitoria e avaliação possibilitam que se
obtenha informações sobre o estado geral da UC.
É importante compreender que a monitoria e a avaliação estão orientadas a um
propósito pré-determinado e que oferecem informações específicas sobre as
mudanças ambientais e o andamento da implantação dos programas, subsidiando as
tomadas de decisões. Sendo, desta forma, uma ferramenta e não um fim em si
mesmo.
Um Programa de Monitoria e Avaliação implica na realização de diversas
atividades ao longo do tempo, assim como a destinação de recursos materiais e
humanos. Portanto, é importante realizar uma planificação detalhada para que este
programa tenha êxito e que sejam coligidas informações valiosas e úteis (SHARPE,
1998).
A seguir são apresentadas as formas de monitoria e avaliação que deverão ser
utilizadas no acompanhamento da implantação e implementação do atual Plano de
Manejo da APA BM, para avaliação que permite que se executem ações corretivas
para o ajuste ou replanejamento das atividades.
4.12.1 Monitoria e Avaliação Anual da Implementação do Plano
Com o objetivo de organizar e facilitar a monitoria anual do plano e manejo
deverá ser elaborado e utilizado um formulário de monitoria e avaliação anual. Este
deverá ser preenchido com a indicação de ações previstas para aquele ano, indicando
seu grau de realização. Ações parcialmente ou não realizadas deverão ser justificadas
e replanejadas.
4.12.2 Monitoria e Avaliação da Efetividade do Planejamento
Este trabalho deverá ser executado duas vezes, a primeira após o segundo ano
e a segunda ao final de 5 anos. Tem por finalidade avaliar se o planejamento está se
mostrando eficaz e, em caso contrário, mostrar o que deve ser corrigido.
Este relatório reporta-se aos resultados esperados e respectivos indicadores que
foram registrados no planejamento das ações gerenciais e diferentes áreas
estratégicas. Estes resultados e seus indicadores deverão ser comparados com a
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situação por ocasião da monitoria e avaliação. Para a real medida da avaliação
pretendida deverão ser registradas as fontes de verificação utilizadas.
4.12.3 Avaliação da Efetividade do Zoneamento
Esta ação permitirá verificar se todas as zonas foram adequadamente
planejadas, bem como se as situações que determinaram o estabelecimento das
zonas temporárias foram modificadas. Esta avaliação deverá ocorrer ao término do
período de vigência do PM, buscando embasamento para possíveis modificações no
zoneamento por ocasião das revisões posteriores.
A avaliação do zoneamento terá como base os critérios estabelecidos para as
diferentes zonas, bem como nos usos conflitantes, estabelecendo-se uma
comparação entre o estado inicial e final de seus atributos.
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5
ENCARTE V – DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DA APA BOQUEIRÃO
DA MIRA
Neste encarte encontram-se descritos os dados gerais da APA Boqueirão da
mira, bem como os diagnósticos abióticos, bióticos, socioeconômicos e o zoneamento.
5.1

MAPEAMENTO DA LOCALIZAÇÃO
Os mapas a seguir ilustram a localização da A APA Boqueirão da Mira no

município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Os municípios vizinhos
são Bom Jardim de Minas, Passa Vinte e Rio Preto, em MG, e Valença no estado do
Rio de Janeiro. Santa Rita de Jacutinga está inserido da mesorregião da Zona da
Mata, microrregião de Juiz de fora, nos limites da Mesorregião do Sul e Sudoeste de
Minas, microrregião de Andrelândia:
Do ponto de vista ambiental, a APA BM está inserida no bioma da Mata Atlântica,
no maciço da Serra da Mantiqueira, nas proximidades de diversas Unidades de
Conservação, como a APA da Mantiqueira, o PE do Rio Preto da Mantiqueira, o PE
de Ibitipoca, o PARNA do Itatiaia e o PE da Serra do Papagaio.
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Figura 5.1 – Mapa político do estado de Minas Gerais, com indicação da mesorregião da Zona da Mata

Figura 5.2 – Mapa político da mesorregião da Zona da Mata
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Figura 5.3 – Limites da APA no munícipio de Santa Rita de Jacutinga e municípios vizinhos nos estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro

Figura 5.4 – Mapa dos biomas presentes no estado de Minas Gerais
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Figura 5.5 – Mapa com as principais Unidades de Conservação no entorno da APA Boqueirão da Mira

5.2

QUANTIFICAÇÃO DE UCS ESTADUAIS
De acordo com os dados do IEF (2019), o estado de Minas Gerais possui 335

Unidades de Conservação estaduais, das quais 92 são públicas e 243 são Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). Além do número de RPPNs, também
merecem destaque o número de Parques (n=40) e APAs (n=16). Essas 335 UCs
possuem área total de 2.393.732,41 ha, com destaque para as APAs que juntas
possuem 1.700.779,91 ha, ou seja 71% da área de todas as UCs de Minas Gerais são
APAs.
As UCs estaduais estão divididas em nove categorias e dois regimes de
proteção, sendo que seis categorias possuem regime de Proteção Integral (Parque
Estadual, Reserva biológica estadual, Refúgio da vida silvestre estadual, Monumento
Natural Estadual, Estação Ecológica Estadual e Reserva Particular do Patrimônio
Natural) e três de Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental, Reserva do
Desenvolvimento Sustentável Estadual e Floresta Estadual).
Em quantidade, no que diz respeito ao regime de proteção, 316 são de Proteção
Integral e 19 de Uso Sustentável. Já em relação a área, 627.438,30 ha são de
Proteção Integral e 1.766.294,11 ha são de Uso Sustentável. Entre as UCs de
Proteção Integral destaque para os Parques Estaduais com 40 unidades e área total
de 475.898,58 ha. Já entre as UCs de Uso Sustentável as APAs se destacam com 16
unidades e 1.700.779,91 ha.
O Quadro e as Figuras abaixo ilustram a quantidade, tamanho, categorias e
regime de proteção das UCs estaduais de Minas Gerais.
Quadro 5.1 – Categoria, quantidade, área e regime de proteção das Unidades de
Conservação estaduais de Minas Gerais
Unidade de Conservação

Quantidade

Área (há)

Parque Estadual (PAQE)

40

475.898,58

Reserva biológica estadual (Rebio)

2

10.198,95

Refúgio da vida silvestre estadual
(RVS)

6

25.610,03

Regime de
Proteção
Proteção
integral
Proteção
integral
Proteção
integral

165

Unidade de Conservação

Regime de
Proteção

Quantidade

Área (há)

Monumento Natural Estadual
(MONAE)

15

11.684,59

Estação Ecológica Estadual (EEE)

10

10.277,49

Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN)

243

93.768,66

Área de Proteção Ambiental (APA)

16

1.700.779,91

Reserva do Desenvolvimento
Sustentável Estadual (RDSE)

1

60.975,32

Floresta Estadual (FLOE)

2

4.538,88

Total

335

Proteção
integral
Proteção
integral
Proteção
integral
Uso
sustentável
Uso
sustentável
Uso
sustentável

2.393.732,41

Fonte: IEF, 2019

Figura 5.6 – Número de Unidades de Conservação estaduais de Minas Gerais
divididas por categoria
RVS; 6

FLOE; 2

APA; 16

EEE; 10
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PAQE; 40

RDSE; 1
REBIO; 2

RPPN; 243

Fonte: IEF, 2019

Figura 5.7 – Proporção da área de cada categoria de Unidade de Conservação
estadual de Minas Gerais
RPPN; 3,9%
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Fonte: IEF, 2019

Figura 5.8 – Número total e por regime de proteção das Unidades de Conservação
estaduais de Minas Gerais
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Figura 5.9 – Área total e por regime de proteção das Unidades de Conservação
estaduais de Minas Gerais
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Figura 5.10 – Área total das categorias de Unidades de Conservação estaduais com
regime de proteção integral em Minas Gerais
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Figura 5.11 - Área total das categorias de Unidades de Conservação estaduais com
regime de uso sustentável em Minas Gerais
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5.3

DIAGNÓSTICO ABIÓTICO

5.3.1 Clima
A consideração das variáveis climáticas de uma determinada região e/ou local é
de suma importância para a vida antrópica. O clima influencia a agricultura, a
sazonalidade das atividades turísticas, e no aspecto ambiental, auxilia na
compreensão mais completa acerca da biogeografia dos solos e flora, por exemplo.
Para além disso, as mensurações diárias de temperatura possibilitam planejar
quaisquer atividades que se relacione com as condições do tempo.
Em contraponto, na análise dessas variáveis climáticas e sua dinâmica se faz
necessário entender outros aspectos físicos que, em relação mútua, trazem
características regionais e/ou locais para o clima.
Dessa forma, a Serra da Mantiqueira, de maneira geral, devido suas
consideráveis variações altimétricas, influencia diretamente nas condições climáticas
regionais (Figura 5.12). De acordo com Reboita et al. (2015) tal amplitude topográfica
favorece o desenvolvimento de circulações de mesoescala, ou seja, de circulação de
brisa de vale e montanha.
Figura 5.12 - Influência do relevo no microclima local. Serra da Água Limpa, APA Boqueirão
da Mira

Fotos: Lívia Antunes

Nesse sentido, vale ressaltar que isso acontece porque o vento, sendo o
escoamento horizontal do ar, é dependente dos gradientes horizontais de temperatura
“que, por sua vez, desenvolvem gradientes horizontais de pressão” (REBOITA et al.,
2014, p.62). Uma vez que os gradientes de temperatura ocupam grandes extensões

geográficas, geram também circulações maiores influenciadas pela força de Coriolis
(DOMOLEN, 2000). Diferentemente, quando os gradientes térmicos se limitam a
extensões geográficas menores, a circulação produzida passa a ter atuação apenas
em escala regional, não tendo a força de Coriolis, aqui, influência primária. Dessa
forma o padrão de vento pode ser analisado considerando outras influências.
Assim sendo, na Serra da Mantiqueira (com algumas diferenças locais) há a
incidência da circulação de brisa de vale e montanha que, temporalmente, podem
durar de horas a dias e, espacialmente, podem alcançar até mesmo 103 quilômetros
(REBOITA et al., 2015).
Sabe-se que, em topografias de maior altitude, a atmosfera é mais afetada pelas
trocas de calor durante o período diurno, diferentemente dos vales, onde o solo se
encontra mais afastado da atmosfera. Assim sendo, as montanhas perdem calor mais
rapidamente durante a noite, o que ocasiona a geração de correntes de ar frio que
correm em direção à superfície. Esse vento, mais denso que o das partes mais baixas
exatamente por ser mais frio que as correntes das camadas inferiores, é comumente
chamado de descendente ou vento catabático. Interessante pontuar que o encontro
desses ventos com outras correntes pode mesmo ocasionar a formação de nuvens
cumulus ou cumulunimbus, o que explica, pelo menos em partes, a incidência de
eventos recorrentes de precipitação nesses ambientes.
Durante o dia o ar aquecido (e leve) ascende às porções mais altas da montanha,
resfriando à medida que alcança maiores altitudes. Esse processo pode comumente
ser observado nas regiões montanhosas em dias claros, quando é possível identificar
nuvens ao redor dos picos e/ou colinas mais altas, ocorrendo pela ascensão dos
chamados ventos anabáticos. A essa circulação dá- se o nome de brisa de vale e
montanha, fenômeno que possibilita a consolidação de diversos microclimas, a
depender das condicionantes do relevo e, sobretudo na história recente, das
interferências antrópicas nesses ambientes.
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Figura 5.13 - Brisas de vale e montanha

Extraído de: Moran et. al., 1997

Nesse sentido é importante ressaltar a relevância do tipo de uso e ocupação do
solo no clima. “Áreas florestadas tendem a usar a energia recebida do sol na
evapotranspiração, enquanto áreas de solo descoberto e urbanizadas a utilizam para
se aquecer, impactando diretamente a variação diurna da temperatura do ar”
(REBOITA, et al., 2015, p. 2). Junta-se a isso os diferentes valores de albedo das
distintas coberturas da superfície terrestre e a distância das localidades do oceano,
fatores que correlacionados, explicam variações de temperatura, velocidade e direção
dos ventos e precipitação.
As microrregiões de Andrelândia e de Juiz de Fora, recorte espacial escolhido
para análises regionais do meio físico do presente Plano de Manejo, de forma geral,
se encontram, de acordo com a classificação Köppen, no domínio climático
Subtropical úmido (Cwa) de inverno seco (temperaturas inferiores a 18°C) e verão
quente (com temperaturas superiores a 22ºC). Esse tipo de clima também é
encontrado, além das regiões serranas das microrregiões em questão, no norte nas
serras do Espinhaço e Cabral (ANTUNES, 1986).
No entanto, em alguns locais da Serra da Mantiqueira com altitudes mais
elevadas, predomina o Clima Subtropical de altitude (Cwb) de inverno também seco,
porém com verão temperado. A temperatura média do mês mais quente não
ultrapassa os 22°C.

Figura 5.14 – Gráfico da temperatura média da Serra da Mantiqueira no ano de 2017
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Fonte: climate.org

Como é possível perceber no gráfico abaixo, julho é o mês mais seco na Serra
da Mantiqueira, com precipitação de apenas 18mm, em média. Em contrapartida,
dezembro foi o ano com maior ocorrência de chuvas, alcançando uma média 301mm.
Figura 5.15 - Gráfico com a precipitação média na Serra da Mantiqueira no ano de
2017
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no entanto, trabalha ainda com
outra nomenclatura que se baseia na temperatura e quantidade de chuvas, sendo esta
basicamente dividida em: 1) quente: tem temperaturas médias superiores a 18°C em
todos os meses do ano; 2) subquente: temperatura média entre 15°C e 18° C durante
pelo menos 1 mês do ano; 3) mesotérmico brando: temperatura média entre 10°C e
25° C e; 4) mesotérmico mediano: apresenta média inferior a 10°C.
Cada um desses tipos se desmembra em uma subclassificação de acordo com
a umidade do ar, que é definida pela quantidade de chuvas: 1) superúmido – sem
seca; 2) úmido – de 1 a 3 meses de seca; 3) semiúmido – de 4 a 5 meses de seca; 4)
semiárido – de 6 a 8 meses de seca; 4) árido – de 9 a 11 meses de seca.
O município de Santa Rita de Jacutinga, no qual se localiza a APA Boqueirão da
Mira se classifica, dessa forma, como mesotérmico brando úmido, ou seja, o município
vivencia, ao ano, de 1 a 3 meses de tempo seco, em média (Figura 5.17). É possível,
inclusive, perceber que há uma variação em relação aos meses secos dentro dos
limites da APA, podendo esse fato ser relacionado às influências do relevo no
microclima local (Figura 5.18). A temperatura média anual do município é de
aproximadamente 20°C, algo que também encontra flutuações territoriais internas
(Figura 5.19).

Figura 5.16 – Mapa com a classificação climática do IBGE nas microrregiões de Andrelândia e Juiz de Fora
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Figura 5.17 – Mapa da classificação da umidade segundo IBGE das microrregiões de Andrelândia e Juiz de Fora

Figura 5.18 – Mapa da média de meses secos segundo IBGE nas microrregiões de Andrelândia e Juiz de Fora
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A precipitação média anual é de 1449 mm (climate.org), sendo julho o mês mais
seco, quando ocorrem apenas 14 mm em média. Em janeiro, o mês mais chuvoso, a
média fica em 260 mm.
Figura 5.19 – Gráfico da pluviosidade média em Santa Rita de Jacutinga
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Nos últimos anos, entretanto, os dias quentes e secos durante o inverno têm sido
cada vez mais frequentes, não raro ultrapassando a marca dos 28 °C, especialmente
entre julho e setembro (IGAM, S/D).
Figura 5.20 - Gráfico com a temperatura média de Santa Rita de Jacutinga em 2017
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Durante a época das secas são comuns os registros de queimadas em morros
e matagais, principalmente na zona rural da cidade, fato que contribui para o
desmatamento e o lançamento de foligem e fumaça no ar, resultando em uma piora
localizada na qualidade deste. Nesse sentido, é de suma importância que ações de
conscientização sejam tomadas pelo poder público local e as instituições ambientais
que atuam na região. Parcerias com as escolas e empreendimentos turísticos também
são um caminho propício à dissipação de informações acerca não somente do clima
e suas condicionantes, mas dos aspectos físicos como um todo.
Como dito anteriormente o relevo e o tipo de solo influenciam diretamente nos
microclimas, seja numa escala temporal mais curta ou até mesmo em extensões
geográficas maiores, a longo prazo. Da mesma maneira a ocorrência de eventos
climáticos extremos (seja de seca ou de chuva) impacta diretamente na morfologia do
relevo e sobre a vegetação. Na época chuvosa, ou seja, de outubro a março, é
possível observar nas dentro e fora dos limites da APA Boqueirão da Mira diversos
deslizamentos de terra, de diversos tipos (Figura 5.21). Não há relatos pelas
autoridades e/ou moradores acerca de desastres naturais na região causados por
deslizamentos ou outros tipos de movimentos gravitacionais de massa. No entanto,
tal processo, ao longo do tempo e na ausência de medidas preventivas e/ou
mitigadoras, pode originar ravinas e voçorocas e causar danos sociais e econômicos.
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Figura 5.21 - Deslizamentos, movimentos de massa e formação de ravina na APA
Boqueirão da Mira e seu entorno

A

B

C

D

Fotos: Lívia Antunes
Legenda: A) Movimento gravitacional de massa nos limites da APA. B) Deslizamento com
assoreamento de rio na estrada de Itaboca. C) Formação de ravina na trilha para a cachoeira da
Água Limpa D) Deslizamento de encosta na Serra da Água Santa.

5.3.2 Hidrografia
5.3.2.1

Caracterização da Bacia Hidrográfica do Rio Preto e Paraibuna

Com o objetivo de cumprir as exigências da Política Nacional de Recursos
Hídricos (Lei 9.433/97) e a Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 13.199/1999),
o estado de Minas Gerais definiu unidades de planejamento e gestão da água, sendo
essas unidades definidas como “o espaço territorial mineiro formado por uma área
hidrográfica, bacia, grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas com
características

naturais,

sociais

e

econômicas

homogêneas

ou

similares,

assegurando-lhe uma identidade própria” (IGAM, 2012, p.15).
Tal divisão administrativa auxilia na tomada de decisões, tanto dos Comitês de
Bacias Hidrográficas, quanto dos órgãos do poder público local e/ou regional e,
atualmente, é representada por 36 unidades.
Figura 5.22 - Mapa das unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos de
Minas Gerais

Fonte: IGAM, 2012

A Unidade PS1 corresponde à Bacia dos afluentes mineiros dos Rios Preto e
Paraibuna. Essa região abrange 30 municípios, contemplando o município de Santa
Rita de Jacutinga e, consequentemente, a APA Boqueirão da Mira (Figura 5.23). A
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PS1 tem como principal contribuinte o rio Paraibuna que nasce no município de
Antônio Carlos, na Serra da Mantiqueira, a cerca de 1200m de altitude. Seus maiores
afluentes são o Rio Cágado, Rio do Peixe e Rio Preto.
Vale ressaltar que a PS1 se trata de uma sub-bacia do Rio Paraíba do Sul, o que
representa uma complexidade diferenciada diante dos contextos de transposição
desse rio para abastecimento humano nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Nesse sentido o Rio Paraibuna e o Rio Preto possuem valor considerável (Figura
5.24).

Figura 5.23 – Mapa da bacia do Rio Preto e Paraibuna
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Figura 5.24 - Mapa de principais rios da Bacia do Rio Preto e Paraibuna, e entorno

5.3.2.2

Vulnerabilidade à erosão

A Bacia do Rio Preto e Paraibuna possui extensão de 7.481km² situada em
região de Mata Atlântica. De acordo com o Plano de Bacia do Comitê da bacia, no
entanto, boa parte da vegetação se encontra em estágio de degradação ou mesmo
foi completamente retirada.
A floresta estacional semidecidual, (vegetação de porte arbóreo sujeita
a dupla estacionalidade climática, tropical chuvosa no verão seguida
por estiagens acentuadas), que ocupava a maior parte da bacia foi a
mais destruída. Da área de abrangência da floresta ombrófila
(vegetação de porte arbóreo, com indivíduos apresentando entre 15 m
e 30 m de altura, ocorrendo lianas e epífitas em abundância) existem
ainda remanescentes mais expressivos, por situarem-se nas regiões
de relevo mais acidentado, no caso do PS1, em áreas da Serra da
Mantiqueira (AGEVAP, 2014, p. 32).

Boa parte dos municípios que compõem a bacia possuem apenas pequenas
extensões territoriais florestadas, o que acaba por comprometer e impactar a
hidrografia dessas cidades, em menor e maior grau, devido a avanço de processos
erosivos e de assoreamento nos leitos dos rios e/ou mesmo diminuição da quantidade
destes ao longo do tempo. Nesse sentido é de suma importância o planejamento para
manutenção e conservação das APPs nas nascentes e leitos de rios, como forma de
precaver e/ou remediar tais processos.
Em análise realizada em Plano de Bacia da PS1, alguns municípios
demonstraram ter consideráveis áreas em situação de alta vulnerabilidade à erosão.
Dentre eles se destacam Lima Duarte, Além Paraíba, Bias Fortes, Santa Rita de
Jacutinga e Santa Rita de Ibitipoca, como mostra o Quadro 5.2.
Tal vulnerabilidade à erosão é entendida através da relação entre as
características do relevo e do solo, a presença de vegetação em bom estágio de
conservação, características do clima e, em contraponto, o avanço de áreas de
pecuária e agricultura. Sabe-se que, nesse sentido, a bacia dos Rios Preto e
Paraibuna encontra grandes desafios a serem superados através de ações de
reflorestamento de APPs e encostas. Em termos hidrográficos tais ações auxiliam
concomitantemente

na

redução

de

processos

erosivos

com

consequente

assoreamento de rios e no controle de eventos de cheias.
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Quadro 5.2 - Vulnerabilidade à erosão de alguns municípios do Plano de Bacia PS1
Município

Alta

Média

Baixa

Além Paraíba

10.564

33.512

6.140

Bias Fortes

9.172

9.264

9.792

Lima Duarte

19.976

11.080

26.172

Santa Rita de Ibitipoca

5.928

2.180

376

Santa Rita de Jacutinga

7.388

35.856

-

Fonte: AGEVAP, 2014. Legenda: Análise dos mapas de relevo e solos do Projeto Radambrasil (1983)
e dos mapas de cobertura vegetal e uso do solo do GEROE (1995), por geoprocessamento

5.3.2.3

Estações Fluviométricas

De acordo com o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul, existem, atualmente, na sub-bacia dos Rios Preto e Paraibuna
44 estações fluviométricas em operação, o que representa por km² 0,06 estações. Em
relação às demais sub-bacias a PS1 se encontra acima da média no número de
estações, no entanto, como se sabe, esse percentual não representa uma cobertura
completamente eficiente. Os indicadores para definição de implantação de estações
fluviométricas nos rios afluentes do Paraíba do Sul dependem de uma série de fatores
tais como: necessidade de controle hidro meteorológico devido à existência de
reservatórios para abastecimento urbano, presença de grande demanda de uso e
influência do afluente no rio principal (Figura 5.25).

Figura 5.25 - Mapa de estações fluviométricas da Bacia do Rio Preto e Paraibuna
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5.3.2.4
Paraibuna

Enquadramento dos Corpos Hídricos na Bacia do Rio Preto e

O enquadramento dos corpos hídricos é um instrumento da Política Nacional de
Recursos Hídricos que tem por objetivo o estabelecimento de metas progressivas de
qualidade para as águas, a fim de assegurar os múltiplos usos dentro de uma bacia,
identificando aqueles mais restritivos, buscando a diminuição da poluição das bacias
hidrográficas.
Sendo assim, as classes de enquadramento e os usos respectivos a que se
destinam as águas superficiais (doces, salobras e salinas) foram estabelecidos pela
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente -CONAMA nº 357, de 17 de
março de 2005, sendo que, para o enquadramento das águas subterrâneas, essa
classificação é disposta pela Resolução CONAMA nº 396, de 03 de abril de 2008. No
caso das águas doces superficiais de domínio do Estado de Minas Gerais, a
classificação dos corpos de água e as diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como as condições e padrões para lançamento de efluentes,
foram estabelecidas pela Deliberação Normativa Conjunta do Conselho Estadual de
Política Ambiental – COPAM e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERHMG n.º 01, de 05 de maio de 2008 (CBH Rio Preto e Paraibuna, S/D).
Figura 5.26 - Classes de enquadramento dos corpos hídricos

Extraído de: ANA, S/D

A Bacia dos Rios Preto e Paraibuna apresenta enquadramento dos seus rios, no
entanto é importante frisar que a legislação determina que, uma vez inexistente o
enquadramento, todos os rios serão classificados como de classe 2.
De acordo com Pessoa e colaboradores (2018), a bacia conta com 20 pontos de
monitoramento da qualidade da água instalados em posições estratégicas.
Quadro 5.3 - Estações de monitoramento da qualidade da água e enquadramento de rios
das bacias dos Rios Preto e Paraibuna

Estação

Trecho do Rio

Nº de
amostras/
Ano (a partir
de 2016)

Classe

BS026

Rio Preto no município de Passa Vinte

4

2

BS027

Rio Preto a jusante da cidade de Rio Preto

4

2

4

1

8

2

4

1

BS030
BS062
BS088

Rio do Cágado a jusante de Mar de
Espanha
Rio Paraíba do Sul a jusante do Rio
Paraibuna
Rio Vermelho a montante de sua foz no Rio
do Peixe

BS090

Rio do Peixe a jusante da UHE de Picada

4

1

BS006

Rio Paraibuna na ponte da antiga BR-040
em Juiz de Fora

4

2

BS017

Rio Paraibuna a jusante de Juiz de Fora

4

2

BS018

Rio Paraibuna a jusante da UHE de
Paciência

4

2

BS024

Rio Paraibuna em Sobragi

4

2

BS028

Rio Preto a montante de sua foz no Rio
Paraibuna

4

2

BS029

Rio Paraibuna a jusante do Rio Preto

4

2

4

1

4

2

8

2

4

1

BS031
BS032
BS060
BS061

Rio Cágado próximo de sua foz no Rio
Paraibuna
Rio Paraibuna próximo de sua foz no Rio
Paraíba do Sul
Rio Paraíba do Sul a montante da foz do Rio
Paraibuna
Rio do Peixe próximo de sua foz no Rio
Paraibuna

189

Trecho do Rio

Nº de
amostras/
Ano (a partir
de 2016)

Classe

BS083

Rio Paraibuna na ponte de acesso à represa
João Penido

4

2

BS085

Rio do Peixe a jusante de Lima Duarte

4

1

BS002

Rio Paraibuna em Chapéu d´Uvas

4

2

BS052

Rio Paraíba do Sul a montante de Além
Paraíba

8

2

Estação

Fonte: adaptado de Pessoa et al. (2018)

Como se observa, os trechos dos Rios Preto e Paraibuna são encaixados na
classe 2, enquanto os demais se enquadram como classe 1. No entanto, há de se
ponderar a validade desse enquadramento uma vez que a participação social não é
contemplada nos estudos prévios, o que compromete a representatividade das metas
estipuladas a longo prazo. Além disso, é preciso considerar que há uma diferença
entre “enquadramento realizado” e “efetivado”. O Plano de Recursos Hídricos da
Bacia PS1 (AGEVAP, 2007) não considera como efetivo tal enquadramento, o que
demonstra desalinhos entre as instituições envolvidas na gestão dos recursos hídricos
na bacia em questão.
Por fim, é preciso também ressaltar que o saneamento básico é um dos maiores
entraves na gestão dos territórios em nosso país o que compromete diretamente a
qualidade das águas, sobretudo nos ambientes urbanos com grande número de
assentamentos residenciais ilegais e/ou espaços rurais isolados. Junta-se a isso uma
fiscalização deficiente dos órgãos ambientais em relação ao cumprimento das
exigências legais de lançamento de efluentes por parte das indústrias, e o que temos
é um cenário pouco propício para o atingimento das metas de enquadramento dos
corpos hídricos.

Figura 5.27 - Mapa de enquadramento dos rios da Bacia do Rio Preto e Paraibuna
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Em relação aos parâmetros de análise, a AGEVAP, em estudo acerca da
qualidade das águas da bacia do Rio Paraíba do Sul, que abrange a PS1 em Minas
Gerais, apresentou alguns resultados. Através destes é possível perceber algumas
incoerências em relação ao enquadramento.
Figura 5.28 - Tabela de parâmetros de qualidade da água

Extraído de: AGEVAP, 2012
Legenda: IQA= Índice de qualidade da água; ICE= Índice de conformidade ao enquadramento;
IET= Índice de Estado Trófico.

5.3.2.5

Disponibilidade e Demanda Hídrica

No ano de 2013 a CPRM realizou estudos acerca da vazão da Bacia Hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul, o que possibilitou a construção de uma regionalização de
vazões utilizadas para a conformação de regiões homogêneas. Nesse processo a
Bacia Hidrográfica dos Rios Preto e Paraibuna foram subdivididas em quatro regiões
homogêneas, o que dificulta a leitura acerca das vazões e seus parâmetros (Q 7,10,
QMLT, Q95, etc.). No entanto, é possível observar alguns dados das estações
monitoradas, o que auxilia na composição de alguns cenários possíveis. Dessa forma
tem-se:
Quadro 5.4 - Vazões Médias de Longo Termo (QMLT) e Vazões Médias Específicas

Rio

Área de
drenagem
(km²)

QMLT(m³/s)

Vazão
específica
média (L/s.
Km²)

Preto

356

11,8

33,1

Rio Preto

Preto

1.803

56,9

31,6

Manuel Duarte

Preto

3.119

82,2

26,4

Local
Santa
Rita
Jacutinga

de

Rio

Área de
drenagem
(km²)

QMLT(m³/s)

Vazão
específica
média (L/s.
Km²)

Paraibuna

984

21,9

22,3

Preto

3.387

87

25,7

Torreões

Do Peixe

1.714

37,2

21,7

Santa Fé

Paraibuna

8.572

186,0

21,7

Local

Juiz de Fora
Afonso Arinos

Fonte: AGEVAP, 2014

Outra fonte disponível para leituras é o mapa de isolinhas de vazões
disponibilizado pelo Instituto Prístino, no Atlas Digital Geoambiental. As isolinhas
também são construídas através de um processo de regionalização que se baseia em
interpolação matemática.
No mapa a região da APA Boqueirão da Mira se localiza nas isolinhas de vazão
com mínima de 5,60 e máxima de 9,00 m³/s.
O conhecimento da disponibilidade hídrica é de suma importância para o cálculo
das outorgas, instrumento de gestão preconizado pela Lei das Águas (Lei 9.433/97) e
implementado pelos órgãos estaduais de gestão de recursos hídricos. Em Minas
Gerais, o IGAM é obrigado, dessa forma, a disponibilizar aos usuários um serviço para
que estes peçam autorização pelo uso da água, o que depende completamente da
disponibilidade desse recurso em cada localidade. Cabe ressaltar que há a concessão
de uso dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e, no caso de os rios
cruzarem os limites dos estados a outorga é realizada pela Agência Nacional de Águas
(ANA). Na Bacia dos Rios Preto e Paraibuna as principais demandas pelo uso da água
ainda advêm do uso humano nas áreas urbanas, como demonstra a tabela abaixo.
Quadro 5.5 - Principais demandas de uso dos recursos hídricos na Bacia do Rio Preto e
Paraibuna
Demandas (m³/s)

Urbano

Rural

Irrigação
(demanda
média)

1,716186

0,027439

0,13

Uso Humano

Dessedentação
animal

Pecuária

Indústria

Mineração

0,179

0,207552

1,013925

0,188312

Fonte: AGEVAP, 2014
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Figura 5.29 – Mapa de isolinhas de vazão da Bacia do Rio Preto e Paraibuna

5.3.2.6

Águas Subterrâneas

Com relação aos aquíferos, observa-se a predominância da formação geológica
do tipo gnáissico granítico, bem como a existência de áreas constituídas pelas
formações geológicas dos tipos xistoso, quartzítico e basálticos. No trecho mineiro da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, de forma geral, há a predominância de
aquíferos fissurais, diferentemente de porções dos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, onde se encontra também aquíferos porosos influenciados pelos terrenos das
bacias sedimentares.
Por essa razão, os estudos acerca da qualidade das águas subterrâneas na
bacia dos Rios Preto e Paraibuna são escassos e pouco padronizados, o que
demonstra uma maior necessidade de investimentos dos órgãos competentes nessa
área. É de suma importância que tais estudos sejam realizados, uma vez que há
possibilidades de contaminação do lençol freático por atividades de agricultura ou
mesmo industriais através das fissuras e rachaduras das rochas.
5.3.2.7

Gestão da Bacia- Comitê do Rio Preto e Paraibuna

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros dos Rios Preto e
Paraibuna foi criado através do Decreto 44.199 de 29/12/2005 como instituição
colegiada de caráter deliberativo, tendo como sede o município de Juiz de Fora. Como
já dito anteriormente, esse Comitê abrange 30 municípios que se diferem em muitos
aspectos sociais, econômicos e mesmo ambientais. Tal fato demonstra a
complexidade da gestão a ser realizada e dos instrumentos implantados pelo órgão.
Nesse sentido, segundo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) o CBH
dos Rios Preto e Paraibuna (PS1) possui: 1) Plano de Recursos Hídricos; 2)
Enquadramento de corpos de água em classes, segundo usos preponderantes; 3)
Outorga de direito de uso dos recursos hídricos; 4) Sistema de Informações em
Recursos Hídricos. Apenas esse último ainda estaria em fase de implementação.
No entanto, em consulta ao site do Comitê, não foi possível encontrar os
documentos relativos aos instrumentos acima citados. Tal fato é um dos maiores
empecilhos para a aproximação da sociedade civil, de maneira geral, com o órgão
colegiado. Muitas pessoas ainda desconhecem a atuação dos Comitês de Bacias
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Hidrográficas e, em tempos tecnológicos, é preciso criar mecanismos de comunicação
digital para facilitação da mobilização social e aproximação das pautas.
5.3.2.8

Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira

Características Gerais
A área da APA Boqueirão da Mira se localiza em duas bacias hidrográficas
locais, identificadas através de análise de imagem de satélite, da divisão
morfoestrutural (altimetria) e da hidrografia do IGAM (Instituto Mineiro de Gestão das
Águas).
De acordo com Christofoletti (1980) as bacias hidrográficas são formadas por um
conjunto de canais de escoamento de água.
A quantidade de água que a bacia hidrográfica vai receber depende
do tamanho da área ocupada pela bacia e por processos naturais que
envolvem precipitação, evaporação, infiltração, escoamento, etc.
Também compreendida como rede hidrográfica, a mesma é uma
unidade natural que recebe a influência da região que drena, é um
receptor de todas as interferências naturais e antrópicas que ocorrem
na sua área tais como: topografia, vegetação, clima, uso e ocupação,
etc. (CAZULA; MIRANDOLA, 2010, p. 106).

Aqui trabalharemos como bacias de referência as do Ribeirão de Pirapetinga e
do Ribeirão São Claro. Após sua delimitação, conforme descrito acima, as duas bacias
foram hierarquizadas através do método de Strahler. Nessa classificação os rios de
1ª ordem são os que não recebem nenhum afluente que, quando confluem, formam
os rios de 2ª ordem. A confluência dos rios de 2ª ordem define uma 3ª ordem e assim
por diante. Dessa forma, de acordo com essa metodologia de classificação das bacias
hidrográficas, a Bacia do Ribeirão de Pirapetinga é uma bacia de 6ª ordem, enquanto
a do Ribeirão São Claro é uma bacia de 4ª ordem.

Figura 5.30 - Mapa da Hierarquia de Strahler das Bacias do Ribeirão Pirapetinga e Ribeirão São Claro
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Como já mencionado na seção geológica e geomorfológica, o município de
Santa Rita de Jacutinga e, consequentemente, a APA Boqueirão da Mira se localiza
em uma região de relevo montanhoso com escarpas íngremes e vales encaixados,
com picos que podem atingir 1.400m de altitude (CPRM, 2007). Essa formação, que
faz parte do Planalto da Mantiqueira, impacta diretamente no regime fluvial e na
formação das bacias hidrográficas regionais e/ou locais, sendo as principais
representadas pelo Rio Grande, Rio Preto e seus tributários. Em escala regional há
também a interferência considerável do Rio Paraibuna, maior afluente da margem
esquerda do Rio Paraíba do Sul, e do Rio do Peixe.
Assim sendo, a rede de drenagem da APA Boqueirão, devido às influências do
relevo, se encontra, em vários trechos, encaixada nos falhamentos de direção NE-SW
indicando um forte controle estrutural no médio e alto curso dos rios (Figura 5.31). Um
indicador de tal fato é a ocorrência em diversos pontos da APA de Níveis Locais de
Base, o que demonstra uma tentativa dos rios de encontrarem um equilíbrio fluvial do
perfil longitudinal.
Figura 5.31 - Níveis Locais de Base

Fotos: Lívia Antunes
Da esquerda para a direita: cachoeira da Água Limpa e Cachoeira do Boqueirão

No entanto há áreas onde pode-se observar redes de drenagem do tipo
dentrítica, em que as confluências lembram galhos de uma árvore. Tal padrão é
comum em terrenos sem estruturas importantes que condicionem a erosão dos vales
como terrenos graníticos maciços ou areníticos, por exemplo.

Figura 5.32 - Hidrografia da APA Boqueirão da Mira encaixada na litologia

199

No entanto há áreas onde pode-se observar redes de drenagem do tipo
dentrítica, em que as confluências lembram galhos de uma árvore. Tal padrão é
comum em terrenos sem estruturas importantes que condicionem a erosão dos vales
como terrenos graníticos maciços ou areníticos, por exemplo.
Em toda a área da APA é possível encontrar cachoeiras e corredeiras que, ao
chegarem aos vales, formam rios meandrantes. Esse formato se deve à dissipação
de energia dos rios em um processo de constante erosão e deposição.
Figura 5.33 - Médio curso do rio e meandro em vale (Queda de água na estrada da Serra da
Malacacheta e vale encaixado)

Fotos: Lívia Antunes

Aproveitamento e Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos
De forma geral, por se tratar de uma histórica região rural com considerável
influência dos ciclos econômicos coloniais e pós-coloniais, o município de Santa Rita
de Jacutinga utiliza os recursos hídricos, ainda nos dias de hoje, basicamente para
atividades pecuárias e agrícolas. Seu perímetro urbano não exerce pressões e/ou
demandas significativas e os povoados mais isolados contam com poucos agregados
residenciais.
No entanto é importante reiterar o impacto do lançamento de esgotos in natura
ou tratados incorretamente, principalmente nas fazendas que possuem algum tipo de
resíduo da atividade agropecuária, nas águas residuais. Em seu Plano Plurianual
(PPA) a Prefeitura do município dispõe um investimento orçamentário na ordem de
cerca de R$ 20.000,00 para o ano de 2017, valor simbólico perto das necessidades
de ampliação da rede de esgotamento sanitário. Sabe-se dos desafios a serem
vencidos na universalização dos serviços de infraestrutura, no entanto para um

município que tem buscado se promover através do crescimento do setor turístico,
tratar adequadamente o esgoto torna-se ação prioritária.
Nesse sentido, é válido ressaltar que a cidade realmente oferece grandes
atrativos para turistas que procuram contato direto com a natureza e rios das mais
diferentes espécies. Atualmente o trecho de rio mais visitado e com melhor acesso é
a Cachoeira do Boqueirão (Figura 5.34). No entanto, é importante ressaltar que apesar
da existência de alguma estrutura, principalmente na parte de informação das trilhas
e caminhos, não foi possível observar outros tipos de aparelhos estruturais, tais como
pontes de madeiras em áreas com vulnerabilidade à deslizamentos e erosão ou
placas de segurança. Devido à ausência de rampas ou construções que auxiliem a
mobilidade dos passantes, diversos trechos de acesso à Cachoeira do Boqueirão
apresentam ravinas e/ou áreas de erosão superficial que são aproveitadas pelos
passantes como trilhas (Figura 5.35). Tal fato contribui para o aceleramento da
degradação de trechos de rios contribuintes do rio Boqueirão e dos solos do entorno
(Figura 5.35).
Figura 5.34 - Cachoeira do Boqueirão da Mira na APA Boqueirão da Mira

Fotos: Lívia Antunes
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Dessa forma é indispensável que ações de preservação dos solos e,
consequentemente, dos leitos dos rios sejam pensadas em conciliação com medidas
de tratamento e disposição de resíduos sólidos. Apesar de, em trabalho de campo,
não ter sido encontrado lixo nos rios, o aumento do fluxo de turistas pode demandar
melhorias na ampliação de locais de coleta de resíduos sólidos.
Figura 5.35 - Ravinas aproveitadas como trilhas e assoreamento (foto da esquerda) e
Erosão em rio contribuinte do Boqueirão (à direita)

Foto: Lívia Antunes

5.3.3 Geologia
5.3.3.1

Contextualização Geológica Regional

O sudeste brasileiro possui características da evolução geológica que remontam
há aproximadamente 560 milhões de anos no Pré-Cambriano, quando o evento
tectônico denominado Ciclo Tectônico Brasiliano formou as rochas do embasamento
cristalino (FERRARI, 2012; RICCOMINI, 1989). Este evento foi o responsável pelo
choque entre a placa onde hoje está situada a América do Sul e a placa africana
resultando no metamorfismo que deu origem aos gnaisses predominantes na região,
formando uma cordilheira "semelhante ao Himalaia". Após esse período, deu-se a
“calmaria” tectônica que propiciou a ocorrência de processos erosionais que
denudaram 25 km de rocha expondo assim os mais profundos níveis do embasamento
(FERRARI, 2012).
Há 130 Milhões de anos (Ma.), a partir do Jurássico Superior, se dá início a
reativação tectônica culminando no processo de rifteamento que evoluiu para a
ruptura e separação dos continentes atualmente conhecidos como América do Sul e
África, e a respectiva formação do Oceano Atlântico Sul, levando à ocorrência de
falhamentos normais e suas respectivas margens continentais (RICCOMINI, 1989).
Novo período de “calmaria” tectônica foi responsável pela deposição sedimentar nas
bacias costeiras de Santos e Campos, p. ex. (FERRARI, 2012).
Por volta de 60 Ma. uma nova fase de atividade tectônica iniciou-se com
vulcanismo de composição intermediária alcalina e falhamentos (FERRARI, 2012).
Passados mais 10 Ma. o sudeste brasileiro sofre um soerguimento generalizado,
sendo este responsável pela reativação tectônica de antigos falhamentos de
orientação NE-SW e geração de falhas NW-SE, nos quais muitos dos cursos fluviais
estão encaixados. Todo este processo de soerguimento e rebaixamento de blocos
(Figura 1) constituiu um conjunto de horstes e grábens, como o próprio Gráben da
Guanabara, vales fluviais e bacias sedimentares, como as de Curitiba, São Paulo,
Taubaté, Resende, Macacu e Barra de São João, pertencentes ao Rifte Continental
do Sudeste do Brasil (RCSB), conceituado por Riccomini (1989).
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Figura 5.36 - Esquema resultante da reativação tectônica com formação de blocos
escalonados

Extraído de: Riccomini, 1989

Os processos geológicos regionais resultaram em litologias predominantemente
metamórficas, migmatitos e granitoides, associadas ao Cinturão de Dobramentos
Ribeira (ou Faixa Ribeira, ou Orógeno Ribeira) que integra o conjunto de orógenos da
Província Mantiqueira (RICCOMINI, 1989; CPRM, 2007). Essa Faixa é subdividida em
4 terrenos tectono-estratigráficos (Figura 2): Ocidental (Domínio Andrelândia e Juiz de
Fora), Oriental, Paraíba do Sul e Cabo Frio (CPRM, 2007).

Figura 5.37 - Mapa tectônico do Segmento central do Sistema Orogênico Mantiqueira

Fonte: CPRM, 2007

As rochas das microrregiões de Juiz de Fora e Andrelândia, que compõem o
recorte regional, são, em sua maioria, rochas metamórficas (Figura 5.38), derivadas
dos processos evolucionais de contrações, distensões e dobras tectônicas. Podem
ser oriundas de rochas sedimentares ou rochas ígneas, contudo, existem
características comuns a todas as rochas metamórficas. Por terem suportado elevado
grau de temperatura e pressão, são rochas muito resistentes, caracterizadas pela
orientação dos minerais (formando linhas e bandeamentos) e pelo dobramento das
bandas (FILHO, 1967).
Os tipos de rochas geralmente não ocorrem isolados, estando associados a
outros tipos de mineralogia. Por exemplo, Gnaisse é o tipo de rocha metamórfica mais
comum no sudeste brasileiro, podendo ser oriundos de rochas sedimentares
(paragnaisse) ou rochas ígneas (ortognaisse). Na região do entorno da APA,
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encontra-se o gnaisse associado a biotita, xisto, muscovita, entre outros (CPRM,
2014).
Na reativação tectônica pós-abertura do Atlântico Sul, a atividade vulcânica
resultante foi responsável pela intrusão de rochas ígneas como granitos e granitoides,
que são rochas alcalinas, ou seja, com alto teor de sílica, indicando serem rochas mais
resistentes. Além de rochas ultramáficas, do Complexo Alcalino Itatiaia, formado, em
suma, de sienitos, foiaítos, e pequena porção de quartzo-sienitos (FILHO, 1967).
Os sedimentos clásticos inconsolidados encontrados na região são derivados da
ação fluvial, promovendo a erosão do substrato rochoso ao longo de milhares de anos
à montante, e depositando à jusante do curso fluvial (FILHO, 1967). Contudo, não tem
grande representatividade espacial (Figura 5.38).

Figura 5.38 – Mapa Geológico Regional
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5.3.3.2

Geologia Local

A APA Boqueirão da Mira situa-se no Terreno Ocidental da Faixa Ribeira, no
Domínio Andrelândia, inserida nas cartas geológicas 1:100.000 de Santa Rita de
Jacutinga e Barra do Piraí (CPRM, 2007). Há predominância de rochas gnáissicas
bandadas, litologia dobrada e lineada com a direção NE-SW, evidenciando
correspondência com a evolução tectônica regional (Figura 5.49a e Figura 5.40).
Destaca-se também as a presença da litologia quartzito (Figura 4b) e biotita gnaisse,
com intrusões e intercalações de muscovita (Figura 5.38).
Figura 5. 39 - Foto evidenciando a litologia da APA: a) lineamento da litologia e formação de
fraturas por alívio de pressão; b) afloramento de quartzito.

Fotos: A) Lívia Antunes; B) Marina Lapenta

Figura 5.40 - Mapa Geológico da APA Boqueirão da Mira
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Os representantes da comunidade local indicaram uma antiga exploração de
malacacheta (muscovita), sendo esta, essencialmente, um silicato de potássio e
alumínio hidratado pertencente ao grupo das micas. Estes são caracterizados pela
transparência, resistência dielétrica, e plano de clivagem perfeita, podendo ser
separada em finas camadas (GUERRA, 1968). Embora essa exploração na área não
seja documentada em artigos científicos, foi identificada em empreitada de campo
(Figura 5.41).
Figura 5.41 - Fotos da empreitada de campo na APA evidenciando exploração de
malacacheta (muscovita): a) área externa da exploração; b) muscovita encontrada na área;
c) entrada da mina de exploração; d) interior da mina

Fotos: A) Marina Lapenta; B, C, D) Marcio Lucinda

Na área da APA foi possível a identificação de inúmeros Níveis de Base Locais
(NBL), exemplificados na Figura 7, sendo caracterizado como o ponto limite a partir
do qual a erosão das águas correntes não pode trabalhar, havendo o predomínio da
sedimentação (CHRISTOFOLETTI, 1981). Estas quebras ao longo do perfil
longitudinal de um rio podem indicar a presença de controle litológico e/ou estrutural,

pois tais aspectos podem se formar tanto pelo soerguimento de blocos por efeito da
tectônica, quanto pela erosão diferencial de distintas litologias.
Tal informação associada às informações geológicas da área (Figura 5.40) indica
que há um forte controle lito/estrutural, evidenciando que se encontra em constante
reajuste buscando atingir o ‘equilíbrio’ fluvial (CHRISTOFOLETTI, 1981).
Figura 5.42 - Fotos da área da APA Boqueirão da Mira evidenciando presença de
NBLs

Fotos: Lívia Antunes

5.3.4 Geomorfologia da região de Santa Rita de Jacutinga
5.3.4.1

Geomorfologia Regional

A morfologia, ou seja, a estrutura externa que dá forma aos mais diferentes tipos
de relevo, é resultado da interação entre agentes externos (clima, vegetação) e
processos geodinâmicos (litologia e tectônica) em suas características momentâneas
e evolutivas (BENTO, 2013). Sendo assim, para entendermos o relevo, faz-se
necessário relacioná-lo com os outros fatores físicos ao longo de um determinado
tempo.

211

A deposição sedimentar nas bacias costeiras de Santos e Campos ao longo de
milhões de anos, promoveu, há aproximadamente 10 milhões de anos (Ma.), um
soerguimento da região onde se localiza o Sudeste brasileiro por meio do processo
de isostasia, que é definida como o processo de compensação da sobrecarga sofrida
em uma parte da crosta terrestre que levaria a elevação de outra porção subjacente
(GUERRA, 1993). Tal processo resultou na reativação tectônica da área dos antigos
falhamentos NE-SW.
Por sua vez, essa reativação promoveu o basculamento da área e a formação
de grábens e horstes, seguindo a orientação dos antigos falhamentos e promovendo,
assim, um alinhamento geral do relevo (FERRARI, 2012; RICCOMINI, 1989). Horst é
definido como uma porção elevada do relevo em relação à área do entorno, neste
caso, derivada da existência de uma fossa tectônica (GUERRA, 1993); e Gráben (ou
fossa tectônica) “é uma depressão de forma alongada, enquadrada por uma série de
degraus produzidos por falhas paralelas” (GUERRA, 1993, p. 193).
Geomorfologicamente pode-se caracterizar a região em cinco grandes
compartimentos agrupados em três horstes, sendo estes a Serra da Mantiqueira,
Serra do Mar e Maciços Litorâneos; e dois grábens, o do rio Paraíba do Sul e o da
Guanabara (Figura 1).Tais horstes sofreram, ao longo dos anos, expressivos
processos erosionais que resultaram na carga sedimentar que preenchem os grábens,
os vales fluviais e bacias sedimentares (RICCOMINI, 1989).
O horst da Serra da Mantiqueira, localmente desdobrado em um conjunto de
serras, sendo as mais conhecidas a Serra da Bandeira, da Água Limpa e de São
Lourenço, possui altimetrias elevadas tendo como pontos mais altos o Pico das
Agulhas Negras e Pedra da Mina, ambos com, aproximadamente, 2.800m de relevos
escarpados de direção NE-SW (Figura 1). A região abrange dois principais domínios
do relevo: a de domínios serranos escarpados e domínios colinosos ou de mar de
morros (à sudeste da região) localizados nas depressões interplanáticas (CPRM,
2007).
Sendo assim, a região é composta pelos domínios de planaltos, depressão do
rio Paraíba do Sul e escarpas e reversos da Serra da Mantiqueira (Figura 5.44).
Percebe-se que, no que tange à APA BM, está se insere no compartimento do relevo
de escarpas e reversos, mais precisamente no divisor da bacia do Rio Preto, afluente
do Rio Paraibuna que deságua no Rio Paraíba do Sul.

Figura 5.43 - Mapa de Geomorfológico Regional
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Figura 5.44 - Mapa de Compartimento do Relevo Regional

Geomorfologia Local
A bacia do Rio Preto localiza-se na Zona da Mata mineira, englobando
municípios do Estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, estando a área da APA
totalmente inserida da microrregião de Juiz de Fora – MG. Assim, como colocado
anteriormente, a APA localiza-se na versão sul da Serra da Mantiqueira, onde a
paisagem é marcada pela presença de vertentes íngremes e vales encaixados, com
altitudes variando de 800m a 1700m, denominadas de Serras Escarpadas (Figura
5.46).
A

região

é

caracterizada,

segundo

Ab’Saber

(1970), como

domínio

morfoclimático dos “Mares de Morro” (Figura 5.46) composto por colinas dissecadas
que formam verdadeiros níveis, assemelhando-se a um conjunto de meias-laranjas
(GUERRA, 1993). Os “Mares de Morros” localizam-se na porção sul da APA, no
compartimento geomorfológico de Serras Reafeiçoadas (Figura 5.46), sendo estas
porções do horst da Serra da Mantiqueira que sofreram, ao longo dos anos, forte
processo erosivo, culminando na suavização da morfologia, possuindo encostas com
formas convexo-côncavas (COELHO-NETTO, 1999).
A morfologia dos vales fluviais da área da APA Boqueirão da Mira é marcada por
forte entalhe do relevo, devido às feições escarpadas, com a drenagem, muitas vezes,
em contato direto com o substrato rochoso, sendo marcante, nesse sentido, a
existência de Níveis de Base Locais (NBLs), ou knickpoints. Os NBLs podem ser
entendidos como o ponto limite a partir do qual a erosão das águas correntes não
pode trabalhar (CHRISTOFOLETTI, 1981). Em termos geomorfológicos, a existência
de NBLs gera estocagem de sedimentos à montante, com existência de área de
extravasamento do canal em períodos de cheia do rio e dissecação do canal fluvial à
jusante do mesmo.
A classificação da declividade foi feita de acordo com as classes definidas pela
EMBRAPA (2006), sendo:
1. de 0 a 3%: plano;
2. de 3 a 8%: suave-ondulado;
3. de 8 a 20%: ondulado;
4. de 20 a 45% forte-ondulado;
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5. de 45 a 75%: montanhoso;
6. e acima de 75%: escarpado
Dessa forma, como é possível observar na Figura 5.47, há a predominância de
relevo escarpado com declividade superior a 20%, com a morfologia variando de
Forte-ondulado (feições de morro) à Escarpado (frentes de cuestas, vertentes de
declives muito fortes). As poucas porções da área com declividade variando de Suaveondulado à Ondulado são relacionadas aos vales fluviais e seus processos.
Figura 5.45 - Visão da porção sul da APA onde identifica-se, ao fundo, as feições de
“Mares de Morro”.

Fonte: Lívia Antunes

Figura 5.46 - Mapa de Geomorfológico Local
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Figura 5.47 - Mapa de Declividade Local na APA Boqueirão da Mira

Processos Erosivos
A geomorfologia escarpada e declivosa, os elevados índices pluviométricos da
área e o solo pouco profundo, relativamente estável graças a presença da vegetação
de grande porte, são características que conferem vulnerabilidade à área da APA no
que toca à ocorrência de processos erosivos. Nesse contexto a precipitação constitui
elemento fundamental no entendimento desses processos, havendo uma relação
linear entre o aumento das chuvas e o aumento das taxas de erosão (COELHONETTO, 1999). Podemos classificar os processos erosivos, pelo critério de
precipitação pluvial, em dois vieses: o escoamento superficial e o efeito splash; e a
infiltração da precipitação no solo (IBGE, 2009).
Nesse sentido, a supressão da vegetação, seja para ocupação ou para
exploração mineral ou agrícola, permite a exposição do solo que, assim, se encontra
suscetível à ação da gravidade da gota da água que age diretamente sobre este,
ocasionando o efeito splash, que confere uma compactação superficial do solo
favorecendo o escoamento superficial.
O escoamento superficial, por sua vez, pode resultar em processos de erosão
distintos: fluxo laminar, quando o fluxo de escoamento é difuso; e ravinas e voçorocas,
quando o fluxo é concentrado (IBGE, 2009). O processo de ravinamento ocorre
quando o escoamento superficial concentrado passa a fazer incisões, produzindo
sulcos no relevo. A evolução desse processo produz as voçorocas, nas quais a incisão
atinge o lençol freático, sendo feições erosivas relativamente permanentes (GUERRA,
1993; IBGE, 2009).
Durante a etapa de investigação de campo foi possível a constatação de
inúmeros casos de processos erosivos por escoamento superficial como fluxo laminar
(Figura 5.48), ravinas (Figura 5.49) e voçorocas (Figura 5.50). Tais processos erosivos
são frequentemente associados às áreas nas quais a cobertura vegetal original foi
suprimida, sendo substituída por outros usos como agricultura, pecuária, exploração
mineral e cortes de estrada (IBGE, 2009).
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Figura 5.48 - Exemplos de processos erosivos por fluxo laminar identificados na área da
APA Boqueirão da Mira, em empreitada de campo

Fotos: Lívia Antunes

Figura 5.49 - Exemplos de ravinas identificadas na área da APA, em empreitada de campo

Fotos: Lívia Antunes

Figura 5.50 - Exemplo de voçoroca identificada na área do entorno da APA, em
empreitada de campo

Foto: Lívia Antunes

Os processos erosivos derivados da infiltração da água da chuva no solo
ocorrem devido à elevada saturação deste. É válido considerar que, em relevos
declivosos associados a solos pouco espessos e elevados índices pluviométricos,
esta pode se dar como um processo natural, sendo tais características deflagradoras
de ocorrência de Movimentos Gravitacionais de Massa (MGM). Entende-se MGM
como todo deslocamento encosta abaixo, influenciado diretamente pela gravidade.
Tais movimentos gravitacionais envolvem deslizamento/deslocamento de material
inconsolidado (solo) e, por vezes, fragmento rochoso (PENTEADO, 1983).
Importante ressaltar, nesse sentido, a relevância da vegetação em tal contexto,
por esta funcionar como retardador da velocidade (e consequentemente de impacto)
das gotas de chuva que atingem o solo. Sendo assim, quando esta é retirada, há uma
maior possibilidade de saturação do solo em um recorte de tempo menor. Uma vez
que o solo esteja saturado por água, não tendo as raízes da vegetação para auxiliar
em sua fixação, ele torna-se um fluído viscoso com pouca resistência ao movimento
para suportar a inclinação, vindo abaixo (VARGAS, 2015).
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O processo erosivo de Movimentação Gravitacional de Massa, embora seja um
processo natural (Figura 5.51), pode ser intensificado pela ação humana quando esta
interfere nas características que auxiliam na manutenção e preservação do solo.
Figura 5.51 - Exemplo de movimento gravitacional de massa identificado em área
vegetada na área da APA Boqueirão da Mira, em empreitada de campo

Foto: Lívia Antunes

Cabe, pois, ressaltar que a preservação da área se faz necessária não apenas
para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, como também para
manutenção das características que conferem certa estabilidade hidrodinâmica ao
sistema, evitando os processos erosivos.
Tais processos são agentes naturais que ocorrem no planeta muito antes da
existência da humanidade, sendo responsáveis, inclusive, por moldar a geomorfologia
global. No entanto, a ação antrópica funciona, muitas vezes, como deflagradora e
potencializadora destes, podendo causar desastres naturais que, em ambientes
urbanos e/ou rurais habitados, podem mesmo resultar em consideráveis perdas
materiais e imateriais.

5.3.5 Pedologia
5.3.5.1

Pedologia Regional

Sabe-se que o tipo de solo de uma determinada área configura um importante
fator, pois ao interagir com outras características físicas, influência nos processos
hidrodinâmicos como os erosivos, por exemplo. Há, portanto, uma íntima relação entre
solo e todos os demais fatores físicos, configurando exatamente os diferentes tipos
de solo.
Dessa forma é possível afirmar que as propriedades físicas e químicas do solo
são um produto da interação do clima, declividade da área, presença de
microrganismos, vegetação, geologia, interferência antrópica, entre outros fatores
que, em última instância, se relacionam todos em função do tempo.
É importante, nesse sentido, reiterar a colaboração do homem (no tempo
geológico mais recente, o quaternário) nas transformações e impactos sobre os solos
de forma geral. Sabe-se que com o advento da agricultura e, posteriormente, do
avanço das construções para as áreas mais montanhosas e das atividades
relacionadas ao desmatamento de grandes áreas, as paisagens têm se transformado
com velocidade impressionante, trazendo grandes impactos para a geomorfologia
local ou até mesmo regional (no caso de grandes obras e desastres ambientais). Da
mesma forma “sofrem” os solos pois, como exposto acima, a variável tempo é um
elemento de suma importância no amadurecimento de solos que necessitam de tempo
para inteperizar, por exemplo. Se o homem interfere nesse tempo ele modifica, por si
só, a composição do solo que ali se formará e pode mesmo ser vetor de aceleração
de processos erosivos. Junta-se a isso o uso exacerbado de agrotóxicos nas lavouras
agrícolas e a criação de gado em larga escala, que comprometem não somente a
qualidade química dos solos e lençóis freáticos como a espessura destes, no último
caso, impactada pelo constante pisar dos animais.
Segundo a EMBRAPA (2006), solo é “constituído por partes sólidas, líquidas e
gasosas, tridimensionais, dinâmicas, formados por materiais minerais e orgânicos que
ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso
planeta” (p. 32).
Quanto à pedologia do recorte regional é possível afirmar que esta é composta,
majoritariamente, por duas classes (Figura 5.52): Cambissolo Hálpico e Latossolo
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Vermelho-Amarelo (UFV, 2010). Além de outros subtipos de Cambissolo e Latossolo,
identifica-se a presença de outros grupamentos de solo, sendo estas Argissolo e
Neossolo (UFV, 2010).
A caracterização da área, portanto, será feita com base nesses quatro
grupamentos de solos encontrados. Os Argissolos são caracterizados pelo horizonte
B textural, com atividade de argila variando de baixa a alta, aliada ao caráter alítico
(teor de alumínio extraível) ou a baixa (inferior a 50%) saturação por bases
(EMBRAPA, 2006).
O Cambissolo é caracterizado pelo horizonte B incipiente, subjacente a qualquer
tipo de horizonte superficial. São solos pouco desenvolvidos, pouco profundos e com
presença de fragmentos rochosos e cascalhos (EMBRAPA, 2006; IBGE, 2015).
Já os Latossolos são solos com elevado grau de intemperismo, contendo
pequena diferenciação de horizontes, grande homogeneidade do perfil e boa
drenagem. É o tipo de solo mais comum no país e ocorre em todas as regiões,
distribuindo-se por largas extensões do território (IBGE, 2015).
Por último, os Neossolos são solos pouco evoluídos, em vias de formação, com
pouca diferenciação de horizontes. Geralmente não apresentam horizonte A seguido
do material de origem em decomposição (horizonte C) ou seguido diretamente pelo
material de origem (horizonte R) (EMBRAPA, 2006).
Além das classes de solo caracterizadas acima, identifica-se a presença de
afloramento rochoso, podendo ser explicada pela elevada declividade que não permite
uma atuação duradoura dos processos pedogenéticos.

Figura 5.52 - Mapa Pedológico Regional
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5.3.5.2

Pedologia Local

O tipo de solo predominante na área da APA Boqueirão da Mira é o Cambissolo
Hálpico, sendo o tipo mais comum de Cambissolo encontrado no Brasil (IBGE, 2015).
São solos caracterizados por estarem em início de formação, sendo definidos pelo
horizonte B incipiente, com cores diversas, rasos (raramente com mais de 1m de
profundidade) e drenagem que varia de perfeita a imperfeita (IBGE, 2015; LEPSCH,
2010). Devido ao fato de ainda estar em formação, muitas vezes são pedregosos e
cascalhentos, como exemplificado na Figura 5.53 (IBGE, 2015; LEPSCH, 2010). A
presença de argila varia de média a alta, com discreta variação de textura e presença
de minerais primários facilmente intemperizáveis, indicando o baixo grau de
intemperismo dessa classe de solo (LEPSCH, 2010).
Ocorrem, em sua maioria, em relevos mais acidentados, preferencialmente em
regiões serranas ou montanhosas onde os processos de erosão são muito atuantes,
correspondendo com a geomorfologia da área (IBGE, 2015; LEPSCH, 2010).
Figura 5.53 - Fotos de corte de estrada mostrando perfil intemperizado de Cambissolo
Hálpico

Fotos: Lívia Antunes

Nas porções mais acidentadas, identifica-se a presença de Neossolos Litólicos,
caracterizados por não apresentar horizonte B diagnóstico definido com o horizonte A
assentado diretamente sobre a rocha, como mostrado na Figura 5.54 (LEPSCH,
2010). São solos recém-formados, de origem mineral ou orgânica, pouco espessos
(com menos de 30 cm de espessura) pois, devido à declividade elevada da área,
sofrem mais intensamente com os processos erosivos, sendo necessário novo

processo pedogenético para formação de um novo solo (EMBRAPA, 2006; IBGE,
2015). Por vezes, podem apresentar horizonte B em início de formação, no entanto,
em espessura que não é suficiente para caracterizá-lo com horizonte B diagnóstico
(EMBRAPA, 2006).
Ocorrem em áreas de grande declive, acima de 75% (Figura 5.54), em porção
bem reduzida da área da APA, não constituindo representatividade espacial
expressiva (IBGE, 2015; LEPSCH, 2010).
Figura 5.54 - Foto de afloramento rochoso e presença de Neossolo Litólico no topo do
afloramento

Foto: Lívia Antunes

Outra classe de solo encontrada na área da APA Boqueirão da Mira se refere
aos Latossolos Vermelho-Amarelo, que apresentam “horizonte B latossólico
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200cm da superfície
do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150 cm de
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espessura” (EMBRAPA, 2006, p. 162), com coloração vermelho-amareladas ou
amarelo avermelhadas. São solos evoluídos com elevado grau de latolização
(ferratilização ou laterização), evidenciando intenso processo de intemperismo.
Devido a isso, se apresentam como solos muito profundos com pequena diferenciação
de horizontes, grande homogeneidade do perfil e boa drenagem (EMBRAPA, 2006;
IBGE, 2015; LEPSCH, 2010).
Em termos mineralógicos há intemperização tanto de minerais mais resistentes
quanto dos menos resistentes, onde perde-se boa parte da sílica pela lixiviação,
ocorrendo concentração de óxidos e hidróxidos de ferro e alumínio (o que dá a
característica de coloração no solo). Há predominância da fração argila caulinítica
(menor quantidade de óxidos fundentes), com pouca migração de argila ao longo do
perfil do solo (EMBRAPA, 2006; IBGE, 2015; LEPSCH, 2010).
Os Latossolos Vermelho-Amarelo são encontrados na porção do relevo mais
suave e declive menos acentuado, formados em regiões quentes e úmidas, condições
indispensáveis para o elevado intemperismo, normalmente com baixa fertilidade
natural (IBGE, 2015; LEPSCH, 2010). Esse tipo de solo é encontrado na porção ao
sul da APA, no entanto, não apresentando elevada representatividade espacial na
área (UFV, 2010).
Devido a predominância de solos pouco profundos na área da APA, a área
possui uma vulnerabilidade natural a eventos erosionais de grande magnitude,
podendo ser intensificado pela ação antrópica.

5.4

DIAGNÓSTICO BIÓTICO

5.4.1 Vegetação
Este documento apresenta um módulo sobre a caracterização da paisagem após
as expedições de campo para o Plano de Manejo do Boqueirão da Mira, no município
de Santa Rita de Jacutinga - MG, constituído nessa etapa pelo diagnóstico da
vegetação e listagem com base em dados primários e secundários.
5.4.1.1

Introdução

O Domínio Atlântico da América do Sul, que envolve tipologias vegetacionais de
floresta ombrófila e floresta estacional, além de outros ecossistemas associados,
cobria originalmente uma extensão de cerca de 100 milhões de hectares, distribuídos
por 17 estados brasileiros, correspondentes a cerca de 16% do território nacional, e
por grandes extensões do leste do Paraguai e nordeste da Argentina (CÂMARA,
2003).
A Mata Atlântica tem sido alvo de exploração desde o período colonial,
acompanhando os ciclos agrícolas e a demanda pela expansão das áreas urbanas e,
consequentemente, resta hoje menos de 8% de remanescentes e as principais áreas
preservadas estão localizadas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Espírito Santo (CÂMARA, 2003).
Devido à sua significativa contribuição para a diversidade biológica planetária e
ao seu elevado nível de degradação, ο domínio Atlântico foi eleito um dos 34 hotspots
de biodiversidade mundiais (MITTERMEIR et al., 2004).Abriga uma extraordinária
riqueza de plantas, com cerca de 15.782 espécies registradas, o que corresponde a
5% da flora mundial (STEHMANN et al., 2009).
Em Minas Gerais o domínio Atlântico está na porção leste e abrange cerca de
41% da área do estado (DRUMMOND, 2005). De modo geral a paisagem transita para
Caatinga ao norte, Cerrado ao sul e a oeste com os campos rupestres ao centro e a
Floresta Atlântica a leste, exibindo assim áreas ecotonais de difícil delimitação (Figura
5.55).
A Zona da Mata Mineira é assim denominada, por ter apresentado no passado
um quadro contínuo de florestas tropicais em áreas geológicas típicas de “mares de
morros”. A vegetação nativa corresponde a 17% da cobertura territorial, o que equivale
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a aproximadamente 616.000 hectares cobertos por vegetação típica da Mata Atlântica
em estágios sucessionais diversos.
Nas últimas décadas, a degradação das terras do estado de Minas Gerais,
associada aos ciclos econômicos que envolveram fases de extrativismo, agricultura e
pastagem reduziu este contínuo de vegetação, em boa parte, à região serrana interior,
de mais difícil acesso e com terrenos de maior declividade. Além disso, os
remanescentes da Mata Atlântica no estado de Minas Gerais encontram-se
circunscritos a fragmentos de diferentes tamanhos, em diferentes estágios de
regeneração, cujo possível isolamento pode comprometer a continuidade e
integridade desta vegetação e de seus associados recursos faunísticos, edáficos e
hídricos (FRANÇA; STEHMANN, 2004).
Figura 5.55 - Domínios fitogeográficos encontrados no estado de Minas Gerais

Extraído de: www.mg.gov.br

A fim de fortalecer as estratégias de proteção, foram indicadas áreas prioritárias
para a conservação e investigação da biodiversidade em Minas Gerais, através da
análise de diferentes grupos temáticos - fauna, flora e fatores abióticos (DRUMMOND,

2005). Dentro deste contexto, toda a região da Mantiqueira em Minas aparece
indicada como área de importância biológica em diferentes graus (Figura 5.56).
Ao mesmo tempo em que, a APA Boqueirão da Mira (APA BM) demonstra
relevância extremamente alta para conservação da Flora, ela representava uma
lacuna de conhecimentos sobre a biodiversidade. Ela está localizada no município de
Santa Rita de Jacutinga, circundado por Bom Jardim de Minas, Passa Vinte, Rio Preto
também no estado de Minas Gerais e por Valença no estado do Rio de Janeiro. Além
disto, a APA BM é contígua à APA da Mantiqueira, onde faz divisas com as Serras de
Bom Jardim de Minas e Aiuruoca e apresenta extensas florestas, formando um grande
corredor interligado com o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira.
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Figura 5.56 - Mapa com áreas prioritárias para preservação da flora na região da APA Boqueirão da Mira

5.4.1.2

Material e Métodos

Levantamento de Dados Secundários
Apesar da grande extensão de áreas ambientalmente preservadas ou em
regeneração circunscritas ou próximas da APA Boqueirão da Mira e de sua
indiscutível importância ecológica, a quantidade de pesquisas publicadas relativas à
flora da região é muito pequena.
O levantamento de dados secundários, portanto, para a flora e vegetação da
APA BM, além de outras localidades do município de Santa Rita de Jacutinga, bem
como dos municípios do entorno como Bom Jardim de Minas, Rio Preto, Passa Vinte
e Valença, consistiu na compilação de dados disponíveis em coleções virtuais no
Specieslink e dados de literatura especializada publicados para essa macrorregião.
Dentre os quais se pode citar inúmeros trabalhos de Monografia e Mestrado que foram
realizados na região da Serra Negra no município de Rio Preto, com pesquisas em
fanerógamos (MENINI-NETO et al., 2009; ABREU; MENINI NETO, 2010; ABREU et
al., 2011; FELICIANO, 2011; MATOZINHOS; KONNO, 2011; BLASER et al., 2012,
ANTUNES et al., 2013; SALIMENA et al, 2013; GONZAGA et al., 2014, AMARAL et
al., 2014; JUSTINO et al., 2016; RIBEIRO et al., 2016), Pteridófitas (SOUZA et al..
2012) e Briófitas (AMORIM, 2013). Estes têm corroborado o alto potencial de
diversidade da área. O conjunto florístico também foi estudado a partir de análises de
similaridade florística, comparando a Serra Negra com outros trabalhos no Complexo
da Mantiqueira e Zona da Mata (MATOZINHOS, 2010; ABREU et al., 2011; VALENTE
et al., 2011; ANTUNES, 2014).
Grande contribuição para o conhecimento inicial da vegetação desta região
serrana partiu de iniciativas, portanto, do grupo de pesquisa do Herbário CESJ da
Universidade Federal de Juiz de Fora, que desde o ano de 2003 fazem excursões de
coleta para a região da Serra Negra. Para o município de Santa Rita de Jacutinga e
para a APA BM, não se tem o conhecimento de grandes campanhas de exploração
científica referentes à flora.
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Levantamento de Dados Primários
A identificação das tipologias de vegetação e a diagnose de suas características
foram realizadas através da caminhada pela área, orientada por um mapa específico
da propriedade e um croqui no GPS.
Foi utilizado o método de Avaliação Ecológica Rápida (AER), que tem o propósito
de conservação em diferentes escalas, através de análises que geram informações
sobre a biota de uma área ou região. Esta metodologia é voltada para a caracterização
das distribuições da biota, dando menos ênfase à compreensão de processos
ecológicos.
De acordo com o Sayre et al. (2003) as áreas estudadas superficialmente, ou
não estudadas, são mais apropriadas para aplicação desta metodologia,
especialmente quando uma falta geral de informação sobre a biodiversidade
impossibilita um bom planejamento de conservação. Os sítios que se apresentam
como melhores candidatos são frequentemente grandes, pouco conhecidos e
altamente ameaçados.
É importante entender que uma AER não contempla o inventário florístico/fitos
sociológico completo, ou seja, dados da composição florística e estrutura da
vegetação são menos acurados do que nos levantamentos convencionais. Neste
sentido, ao final do trabalho, uma AER fornece informações básicas sobre a
biodiversidade a fim de subsidiar metas e estratégias de manejo para a conservação
de sítios, além de organizar informações básicas sobre ameaças.
Este método de levantamento é flexível, rápido e direcionado por formulários préestabelecidos (Anexo I), visando a identificação das principais espécies e
fitofisionomias da área de estudo. Para cada ponto amostrado aleatoriamente foram
observadas a fisionomia e classificação da vegetação; o status seral; a presença,
cobertura, altura e composição dos estratos herbáceo, de sub-bosque, sub-dossel e
dossel; a composição do banco de plântulas ou estrato de regeneração da
comunidade arbórea; a infestação por lianas; a altura da camada de serapilheira; a
presença de macroepífitas; e as principais fontes de distúrbio no local.
Além disso, foram estabelecidas trilhas amostradas pelo método de
Caminhamento (FILGUEIRAS et al., 1994). Esta metodologia empregada consiste
basicamente nas seguintes etapas: descrição sumária da vegetação da área a ser

amostrada; listagem das espécies encontradas em cada fitofisionomia, à medida que
o pesquisador caminha, lentamente pela área; organização e processamento dos
dados em forma de tabelas e listas (Figuras 5.57, 5.58a e 5.58b).
Figura 5.57 - Equipe percorrendo trechos da APA BM por meio do método de caminhamento

Foto: Kelly Antunes

Figura 5.58 - A) Coleta de material no dossel com ajuda do podão ergométrico; B)
Preenchimento das planilhas pré-estruturadas para a ERA

A

B

Fotos: Kelly Antunes
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Nem sempre os pontos e trilhas amostrados encontram-se circunscritos dentro
dos limites da APA, devido à falta de acesso para algumas localidades.
a) Fisionomia e classificação da vegetação: para classificação da vegetação
foram utilizadas as referências: IBGE, 2012; VALENTE et al., 2011; OLIVEIRA
– FILHO et al., 2013; SALIMENA et al., 2013.
b) Status seral: na ocasião onde a comunidade foi identificada como florestal,
existiu uma classificação adicional quanto ao status seral, sendo classificada
no caso deste levantamento, como Floresta em estádio inicial ou médio de
regeneração no processo sucessional. Esta divisão foi feita de acordo,
principalmente, com a complexidade estrutural, a diversidade de espécies de
hábito herbáceo, arbustivo e arbóreo, facilidade de caminhamento no subbosque, grau de infestação de lianas e observação de indícios de perturbações
antrópicas. Adaptados da normativa Resolução Conama no 392, de 25 de junho
de 2007.
c) Presença, cobertura, altura e composição dos estratos herbáceo, de subbosque, sub-dossel e dossel: a verificação da presença e da quantidade de
estratos presentes em cada fisionomia foi realizada a partir de estimativas de
altura, sendo o estrato herbáceo apresentando altura inferior a dois metros; o
estrato de sub-bosque foi formado pelas espécies lenhosas arbustivas e por
arvoretas, com alturas compreendidas entre 1 m e 3 m; o estrato de dossel foi
composto por espécies de hábito arbóreo, variando a altura entre 4 m e 25 m.
d) Banco de plântulas da comunidade arbórea: durante as incursões de campo
foram observadas as espécies que compunham a comunidade de
regenerantes, sendo estas diferenciadas do estrato herbáceo e de sub-bosque.
e) Infestação por lianas: foram realizadas estimativas visuais da cobertura de
lianas em cada unidade amostral, as quais resultaram na criação de 5
categorias: 0, muito pouca cobertura; 1, pouca cobertura; 2, cobertura regular;
3, alta cobertura; 4, muito alta cobertura.
f) Camada de serapilheira e presença de macroepífitas: de maneira similar ao
que ocorreu com a característica de infestação por lianas, a qualificação da
serapilheira e das macroepífitas foi realizada a partir de estimativas do aumento
dos atributos de profundidade e frequência em graus de 0 até 4.

Durante as excursões de campo, quando possível, houve a identificação das
espécies no próprio local (in loco) ou estas foram morfotipificadas para posterior
identificação por meio de consultas à literatura especializada, bancos virtuais, contato
com especialistas ou consulta às exsicatas devidamente determinadas no herbário
CESJ da Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. Nem sempre foi possível a
identificação até o epíteto específico, uma vez que muitos espécimes foram coletados
estéreis.

Os

espécimes

coletados

foram

herborizados,

segundo

técnicas

padronizadas detalhadas em Fidalgo e Bononi (1984). As exsicatas destes materiais
que se encontram em estágio reprodutivo serão incorporadas na coleção do Herbário
CESJ, com devido número de tombo e possibilidade de acesso (Figuras 5.59a, 5.59b,
5.59c, 5.59d).
O sistema de classificação utilizado segue o APG IV. A nomenclatura das
espécies foi conferida com base no arquivo de dados da Lista da Flora do Brasil
(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/). É importante mencionar que, na separação dos
hábitos, as arvoretas foram incluídas no hábito arbóreo, sendo as plantas eretas e
lenhosas distintas apenas como arbustos ou árvores. Para tal, seguiu-se a
classificação das formas de vida de Raunkiaer (1934) adaptada aos conceitos de
organografia atuais.
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Figura 5.59 - Etapas da herborização, secagem, acondicionamento e triagem do material em
herbário

A

B

C

D

Fotos: Kelly Antunes
A) Herborização do material em campo

B) Desidratação do material com estufa
montada para não mofar o material em campo

C) Acondicionamento do material no freezer para
descontaminação

D) Triagem de todo material coletado em
famílias para posterior identificação das
espécies

5.4.1.3

Resultados

Diagnose dos tipos de vegetação
Segundo Lima e Guedes-Bruni (1997), as condições climáticas refletem na
composição florística e fisionomia vegetal e se expressam nas elevadas
biodiversidades, riquezas de formas de vida e grande biomassa vegetal distribuída em
diversos estratos florestais. Contudo, diversos fatores locais contribuem para
modificar a condição climática geral propiciando heterogeneidade ambiental. Há

diferenciações mesoclimáticas decorrentes da altitude, direção da vertente, que
condiciona diferenças de exposição à radiação (insolação) e inclinação da vertente
que, por sua vez, associadamente ao substrato geológico, condiciona diferenças no
grau de desenvolvimento e profundidade dos solos e em sua capacidade de reter
umidade.
Além disto, os solos relativamente profundos dos pequenos vales e grotas são
cobertos por pujantes florestas, enquanto as encostas e cumeeiras de morros com
solos rasos geralmente abrigam uma floresta mais baixa. As condições das áreas
ribeirinhas e áreas de afloramento rochoso também conferem características
peculiares à cobertura vegetal. São ainda fatores determinantes de variações locais
da vegetação a influência antrópica e a dinâmica natural da floresta já que quedas
frequentes de indivíduos arbóreos, principalmente nas regiões mais íngremes, origina
a existência de diversos estádios de sucessão. A própria topografia se relaciona,
também, com o acesso e presença – atual e/ou pretérita - de coberturas
representativas das atividades antrópicas, como as áreas silvipastoris, incluindo-se
também os terrenos onde a floresta volta a ocupar, expressando também diferentes
níveis de regeneração (LIMA; GUEDES-BRUNI, 1997).
A região de estudo está inserida no domínio ecológico da Mata Atlântica. Apesar
da aparente homogeneidade da vegetação quando se pensa regionalmente, e
também devido às históricas alterações do ambiente original, a cobertura vegetacional
na área de estudos exibe variações muito evidentes. Um mosaico de tipos
vegetacionais pode ser encontrado, com fragmentos de fisionomias florestais,
arbustivas

campestres

e

áreas

antrópicas

(estas

últimas

representadas

principalmente por estradas, pastagens e plantações).
Historicamente a área foi utilizada para extração de madeiras, agricultura
familiar, criação de gado leiteiro e de corte, explicando, assim, a ocorrência das
pastagens com gramíneas. Esta heterogeneidade vegetacional é aparentemente
controlada por variações na profundidade e tipo do solo, associado à permanência de
água no sistema, altitude, além de constantes climáticas.
Assim como a região da Serra Negra, a região da APA Boqueirão da Mira
aparentemente atua como uma área de tensão ecológica ou ecótono, pois é possível
reconhecer em nível genérico ou específico elementos florísticos exclusivos ou
predominantemente distribuídos tanto nos Campos Rupestres, quanto nos campos de
239

altitude (SALIMENA et al., 2013). Existem, portanto, poucos resultados conclusivos
sobre esta região e, com relação às fitofisionomias.
Para definição e descrição das fitofisionomias encontradas na APA Boqueirão
da Mira, foram utilizados como referências os trabalhos do IBGE, 2012; de Valente et
al. (2011) e Salimena et al. (2013) para classificação das fitofisionomias florestais e
Oliveira-Filho et al. (2013) e Salimena et al. (2013) para fitofisionomias arbustivas e
campestres. A maioria das referências utiliza como base o sistema de nomenclatura
e classificação fisionômico-ecológico concebido por Oliveira-Filho (2009), o qual se
propõe, essencialmente a ajustar o sistema tradicional de classificação da vegetação
de IBGE 1992.
No total foram amostrados 30 pontos através do método de Avaliação Ecológica
Rápida seguindo um formulário pré-estruturado (Anexo I). Esses pontos possibilitaram
os resultados da caracterização das fitofisiomias para APA com dados primários.
Foram percorridas grandes extensões da APA através do método de caminhamento
para complementar a listagem florística da área. Algumas vezes o acesso era feito
com auxílio de uma 4x4, principalmente nas estradas abertas para manutenção das
torres de transmissão de Furnas, mas na maioria das vezes percorremos a pé trilhas
consolidadas, reabrimos trilhas antigas ou até mesmo criamos novas com a ajuda do
mateiro para termos acessos às localidades de interesse. Devido à alta declividade e
falta completa de acessibilidade em alguns trechos bem inóspitos, alguns pontos
foram amostrados bem próximos do entorno em fragmentos contíguos ao interior da
APA (Quadro 5.6, Figuras 5.60 e 5.61).
Quadro 5.6 - Localidades amostradas na APA Boqueirão da Mira, com respectivos pontos
caracterizados através da Avaliação Ecológica Rápida (Utm, Datum WGS 84)
Áreas Amostradas na APA BM
Complexo Boqueirão da Mira

Pontos Amostrados
P1 (-22.063114; -44.058904)
P2 (-22.070892; -44.080182)

Quilombo Hightec

P3 (-22.073893; -44.080245)
P4 (-22.077409; -44.079788)
P5 (-22.078056; -44.079295)
P6 (-22.082452; -44.078194)

Áreas Amostradas na APA BM

Pontos Amostrados
P7 (-22.082955; -44.079534)

Mata do Espineli

P8 (-22.102388; -44.092055)
P9 (-22.102861; -44.092222)
P10 (-22.049092; -44.061565)

Água Limpa Via Cruzeiro

P11 (-22.053154; -44.059695)
P12 (-22.056607; -44.058103)

Serra da Bandeira via Santa Rita

Estrada das Torres Furnas

P13 (-22.020885; -44.022542)
P14 (-22.02339; -44.022148)
P15 (-22.077999; -44.090174)
P16 (-22.080768; -44.091772)
P17 (-22.040145; -43.984763)

Vale encaixado do Leste

P18(-22.043324; -43.985173)
P19 (-22.044964; -43.985685)

Água Limpa via Itaboca
Fazenda Santa Clara das Palmeiras

P20 (-22.043118; -44.061281)
P21 (-22.060141; -43.998784)
P22 (-22.062046; -43.992978)
P23 (-22.021104; -44.018405)

Serra da Bandeira via Taboão

P24 (-22.021845; -44.01636)
P25 (-22.02221; -44.005499)

Serra da Água Santa

Serrote de São Lourenço
Trilha para Serra dos Gregórios

P26 (-22.077548; -44.095819)
P27 (-22.081479; -44.098309)
P28 (-22.049497; -43.961186)
P29 (-22.047086; -43.961243)
P30 (-22.060295; -44.032634)
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Figura 5.60 - Pontos amostrados na APA Boqueirão da Mira através do método de Avaliação Ecológica Rápida. Total de 30 pontos de
amostragem

Figura 5.61 - Mapa com os trechos em amarelo percorridos para realização do levantamento florístico através do caminhamento na APA
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A) Floresta Estacional Semidecidual
De acordo com IBGE (2012), as Florestas Semidecíduas são formações
vegetacionais onde aproximadamente 20% a 50% dos indivíduos componentes de
dossel perdem suas folhas nos períodos de estacionalidade definida (seca fisiológica).
Localizadas acima de 500 metros de altitude, estas fitofisionomias podem ser
subclassificadas como Montana (Figuras 5.62 e 5.63).
A composição das unidades paisagísticas em toda a área foi resultado dos
eventos relacionados a história geológica da terra e suas consequentes
características geomorfológicas, hidrológicas e pedológicas, juntamente com as
variações climáticas espaço-temporais, além dos aspectos relacionados ao histórico
do processo de uso da terra. Devido à complexidade destes eventos, as unidades
paisagísticas naturais encontram-se alteradas.
A distribuição da flora, neste contexto, pode ser classificada em sua maior
extensão em Floresta Estacional Semidecidual Montana em diversos estágios de
regeneração: Floresta em estágio inicial de sucessão (FEI) e Floresta em estágio
médio ou avançado de sucessão (FEMA), encontrada principalmente nos vales entre
encostas, margens de cursos d’água (Mata Ciliar), lugares com maior sombreamento
e concentração de umidade (Quadro 5.7).

Figura 5.62 - Perfil esquemático da Floresta Estacional Semidecidual

Extraído de: IBGE, 2012

Figura 5.63 - Vista para um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual encontrado
na Fazenda Santa Clara das Palmeiras

Foto: Kelly Antunes

Quadro 5.7 - Características da estrutura da comunidade arbórea utilizadas para classificar
os fragmentos florestais em Floresta Estacional Semidecidual Inicial (FEI) ou médios a
avançados (FEMA)
Estratos

FEIs

FEMAs

Estrato
herbáceo

Geralmente denso com
espécies heliófitas

Cobertura menor com espécies
preferenciais de áreas sombreadas

Estrato
arbustivo

Ausente e quando presente
geralmente composto por misto
de regenerantes arbóreos

Presente e com espécies típicas de
sobosque

245

Estratos

FEIs

FEMAs

Estrato de subdossel

Geralmente ausente

Presente

Estrato de
dossel

Presente, as vezes com baixa
cobertura e muita incidência
luminosa

Presente com maior porte de altura e
cobertura.

Lianas

Grande cobertura

Cobertura regular ou baixa

Epífitas

Baixa incidência

Incidência regular a alta

✓ Trecho em estágio inicial de sucessão (FEI)
As áreas amostradas no levantamento com trechos classificados como Florestas
Estacionais Semideciduais em estágio inicial de regeneração foram: Quilombo
Hightech (P6 e P7); Mata do Espineli (P8); Água Limpa via Cruzeiro (P 10 e P11) e
Fazenda Santa Clara das Palmeiras (P21).
Nessa fitofisionomia uma cenose merece especial atenção (P10 e P21), ela é
popularmente conhecida como “paliteiro” ou “varal” e é facilmente identificada por
possuir elementos arbóreos com alta densidade e baixa área basal, formando um
adensado de árvores finas e bem distribuídas vertical e horizontalmente na floresta
(Figura 12a). Muitas dessas árvores são consideradas como generalistas ou
“Supertramp” conforme Oliveira-Filho e Fontes (2000), dentre as quais se destacam
espécies da família Myrtaceae. Estas espécies compõem o estrato de dossel que não
é denso e relativamente baixo com alturas variando de 3 m a 6 m.
Na cenose de “paliteiro” o estrato herbáceo é denso correspondente ao de áreas
bem iluminadas, com grande cobertura de espécies de Cyperaceae (Figura 5.64b). O
estrato arbustivo e de sub-dossel encontram-se ausentes. No entanto, foi verificado
grande abundância de regenerantes arbóreos onde podem ser citadas: Miconia
urophylla, Myrcia splendens, Vismia magnoliifolia, Alchornea triplinervia, Cupania
vernalis e outras espécies das famílias Lauraceae e Myrtaceae. O dossel apresenta
cobertura de 75%, altura de 8 – 12 m, com espécies típicas de formações pioneiras,
como Maprounea guianensis, Vismia magnoliifolia, Myrcia splendens, Miconia

urophylla, Syagrus romanzoffiana, Miconia cinnamomifolia, Prunus myrtifolia e Clethra
scabra.
Figura 5.64 - Área de paliteiro com grande incidência de árvores de baixo calibre (A); Estrato
herbáceo denso na cenose de paliteiro (B)

B

A

Fotos: Kelly Antunes

No geral a cobertura do estrato herbáceo das Florestas Estacionais
Semideciduais em estágio inicial variou bastante (25 a 100%), com a maioria das
áreas com uma cobertura de 75% em média. Em locais bem iluminados situados na
borda da mata ou em transições para Capoeiras ou Pastagens, foram encontradas
espécies de forrageiras exóticas tais como: Urochloa decumbens (braquiária) e
Mellinis minutiflora (capim-gordura). Outras espécies ruderais podem ser citadas para
essas localidades: Lantana camara, Lantana fucata, Rubus rosifolius (amoravermelha), Rhynchospora sp, Olyra sp. Em algumas localidades ocorreram neste
estrato espécies típicas de áreas mais sombreadas, sendo comum encontrar:
Marantha sp, Heliconia sp (caeté),além de espécies das famílias Begoniaceae,
Commelinaceae e grupos de pteridófitas.
Nessas formações vegetacionais, por vezes, o estrato de sub-bosque não foi
diagnosticado e quando presente sua cobertura variou de 25 a 50%. Quando
caracterizado com a cobertura mais densa era composto por um misto de espécies
típicas desse estrato aliadas às espécies arbóreas regenerantes. Nesse contexto temse como espécies típicas de sub-bosque: Triumfetta semitriloba (carrapicho), Piper
aduncum (jaborandi-do-mato), Piper arboreum, Piper mollicomum, Myrceugenia
regnelliana (cambuí), Siparuna guianensis, Leandra carassana, Geonoma elegans,
Geonoma

shottiana

(aricanga)

e

diversas

outras

espécies

das

famílias

Erythroxylaceae, Myrtaceae, Melastomataceae, Rubiaceae e Piperaceae. Apesar
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dessas áreas serem caracterizadas como estágio inicial pelo porte, estrutura e
composição, o sub-bosque apresentou uma grande diversidade e uma composição
próxima de áreas mais maduras. Neste sentido, o fator umidade e a vertente de
exposição à luz podem estar favorecendo essa diversidade em muitos casos. Uma
espécie cultivada comumente encontrada neste estrato e regenerando naturalmente
foi Coffe sp. (café).
Como regenerantes arbóreos encontrados com frequência no sub-bosque em
crescimento pode-se citar: Protium heptaphyllum, Miconia cinnamomifolia, Caseara
sylvestris, Myrcia splendens, Siparuna guianensis, Cybistax antisyphilitica,Cabralea
canjerana, Psychotria vellosiana, Myrsine coriacea, Cupania vernalis, Matayba
elegans, Xylopia brasiliensis, Vismia guianensis, Hyeronima alchorneoides, Nectandra
oppositifolia, Lacistema pubescens, Pleroma granulosum, Sorocea bonplandii e
Schizocalyx cuspidatus.
Com exceção de um ponto amostrado (Ponto 6), todos os demais pontos não
possuem estratificação do dossel em sub-dossel, sendo um dos importantes fatores
da estrutura vegetacional que classificam esses fragmentos como estágio inicial
(Figura 5.65a). No ponto onde o subdossel é presente, ele encontra-se com baixa
cobertura (25%), sendo composto por regenerantes que ganham altura (4 – 6 m). São
encontradas as seguintes espécies: Bathysa australis, Amaioua intermedia, Matayba
elegans, Cabralea canjerana, Ocotea odorifera e outras espécies da família
Lauraceae (canelas).
O dossel das áreas em estádio inicial de sucessão (FEI) possui altura e cobertura
muito variáveis de acordo com as condições locais. No geral, há muita incidência de
luz nesse estrato com cobertura foliar de 25 a 75%, altura de 4 – 12 m, com árvores
emergentes chegando até 17 m de altura (Figura 5.65b). As espécies frequentemente
encontradas são: Cabralea canjerana, Cedrela fissilis (cedro), Anadeananthera
peregrina (Angico), Xylopia sericea (pimenta-de-macaco), Xylopia brasiliensis, Myrcia
splendens, Maprounea guianensis, Sorocea bonplandii, Cupania vernalis, Myrsine
coriacea, Miconia cinnamomifolia, Cecropia glaziovii, Virola bicuhyba, Copaifera
trapezifolia, Endlicheria paniculata e Nectandra oppositifolia.
Considerando que as trepadeiras são uma forma de vida frequente em cenoses
em estádio inicial de sucessão ou em precário estado de conservação, a infestação
por trepadeiras não foge o esperado.

As áreas em estádio inicial tiveram infestação de grau 2 - 4, na escala de
importância que vai de 0 a 4 conforme o aumento da frequência e da abundância
dessas espécies no local (Figura 5.65c).
Foram visualizadas poucas epífitas, caracterizando os graus de ocorrência 0-1.
A serapilheira apresenta cobertura variável de média para alta (Figura 5.65d).
Figura 5.65 - Ilustração das características da Floresta Estacional Semidecidual em estágio
Inicial

A

B

C

D

Fotos: Kelly Antunes
A) Vista de um fragmento em estágio
inicial mostrando a falta de estratificação entre
os estratos
C) Grau alto de incidência de lianas
lenhosas na formação em estágio inicial

B) Cobertura baixa do dossel (50%)

D) Acúmulo de serapilheria na floresta
Semidecidual
em
estágio
inicial
de
regeneração

✓ Trecho em estágio médio a avançado de sucessão (FEMA)
As áreas amostradas no levantamento com trechos classificados como Florestas
Estacionais Semideciduais em estágio médio a avançado de regeneração (FEMA)
foram: Quilombo Hightech (P5); Mata do Espineli (P9); Vale encaixado do Leste (P17
e P19) e Fazenda Santa Clara das Palmeiras (P22).
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Microclimas abióticos com grande incidência de umidade e sombreamento
podem estar influenciando a colonização de espécies preferenciais de áreas em
regeneração mais tardia, ou seja, o estabelecimento de espécies com estágio
sucessional mais avançado. Os pontos P5 e P9 foram amostrados em vertentes de
grande declividade e face de exposição voltadas ao Sul, as quais são mais iluminadas
pela manhã em temperaturas mais amenas e desfrutam por mais tempo da umidade
captada durante as noites que são mais frias. Os pontos P17 e P22 estavam
relativamente próximos à cursos d’água (Figura 5.66a).
Em todos os pontos amostrados a cobertura do estrato herbáceo das FEMAs
apresentaram cobertura de 25%, com grupos de plantas típicos de locais mais
sombreados e de alta concentração de umidade, tais como: Maranta sp, Heliconia sp
(caeté), além de espécies das famílias Begoniaceae, Commelinaceae e grupos de
pteridófitas.
Nestes tipos vegetacionais o estrato de sub-bosque foi sempre diagnosticado e
sua cobertura variou de 25 a 50%. Foram registradas espécies típicas desse estrato:
Piper aduncum (jaborandi-do-mato), Piper arboreum, Piper mollicomum, Myrceugenia
regnelliana (cambuí), Siparuna guianensis (negamina), Siparuna brasiliensis (limãobravo), Geonoma elegans, Geonoma shottiana (aricanga), Senna pendula e diversas
outras espécies das famílias Erythroxylaceae, Myrtaceae, Rubiaceae e Piperaceae
(Figura 5.66b).
A regeneração de indivíduos arbóreos, com exceção do ponto 19, pôde ser
diagnosticada como menos abundante e densa, com indivíduos mais esparsos.
Comumente neste estrato foram amostradas as espécies: Cupania vernalis, Cabralea
canjerana, Maprounia guianensis, Myrcia splendens, Sparattosperma leucanthum,
Allophylus edulis, Trichilia pallida, Xylopia brasiliensis, Zanthoxylum rhoifolium. Nos
pontos 5 (Quilombo Higtech) e P17 (Vale encaixado do Leste), foram encontrados
muitos regenerantes do palmito-juçara (Euterpe edulis), uma espécie muito explorada
na região e ameaçada de extinção.
Ao contrário dos pontos amostrados nos fragmentos em estágio inicial, todos os
pontos amostrados em estágio médio a avançado demonstraram estratificação
arbórea em sub-dossel e dossel. O sub-dossel dos pontos diagnosticados apresenta
altura de 6 – 10 m, com cobertura de 50 a 75%.

São encontradas as seguintes espécies: Euterpe edulis, Leandra carassana,
Schizocalyx cuspidatus, Sorocea bonplandii, Alchornea triplinervia, Virola bicuhyba,
Pleroma granulosum, Croton alchorneicarpus, Xylopia brasiliensis, Myrcia splendens,
Nectandra oppositifolia e diversas outras espécies de canelas (Lauraceae). Foi
comumente encontrada também uma espécie de pterifófita arbórea: Cyathea sp
(Figura 5.66c).
O dossel das áreas em estádio médio a avançado de sucessão, possui altura
superior quando comparado às formações iniciais, dentre 15 – 23 m, com cobertura
variando de 50 a 75%. Em dois pontos de amostragem as árvores de maior porte eram
compostas pela dominância de uma espécie pioneira: ponto 19 com Piptadenia
gonoacantha e no ponto 22 com Zanthoxylum rhoifoilium, que atingem até 23 m de
altura (Figura 14e). No geral podem ser também encontradas no dossel: Hyeronima
alchorneoides, Copaifera trapezifolia, Cabralea canjerana, Cedrela fissilis (cedro),
Anadeananthera peregrina (Angico), Xylopia sericea (pimenta-de-macaco), Xylopia
brasiliensis, Myrcia splendens, Maprounea guianensis, Miconia cinnamomifolia,
Cecropia glaziovii. No ponto 17, o dossel era composto pela dominância do palmitojuçara (Euterpe edulis), espécie comumente encontrada em locais mais úmidos e
próximos dos cursos d’água, como era o caso do ponto amostrado (Figura 5.66d).
As áreas em estádio médio a avançado de regeneração tiveram infestação de
lianas com cobertura muito variável (grau 1 – 4), com incidência atípica, maior que o
esperado, no P9 (Mata do Espineli) com a maior cobertura (grau 4).
Foram visualizadas poucas epífitas, caracterizando os graus de ocorrência 0-1.
A serapilheira apresenta cobertura variável de média para alta (Figura 5.66f).
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Figura 5.66 - ilustração das características da Floresta Estacional Semidecidual em estágio
médio e avançado
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Fotos: Kelly Antunes
A) Vista panorâmica para um fragmento de
Floresta Estacional Semidecidual em estágio
médio a avançado

B) Redução da cobertura do estrato herbáceo e
presença de sobosque

C) Presença de subdossel com abundância de
Euterpe edulis

D) Dossel com cobertura de 75% e
predominância de Euterpe edulis no ponto 17

E) Dominância de Zanthoxylum rhoifolium no
ponto 22, mostrando que em alguns pontos foram
encontradas árvores de grande porte

F) Serapilheira

✓ Matas Ciliares
O termo floresta ou mata ciliar tem sido usado de forma muito diversa. Pode ser
definido como a estreita faixa de floresta ocorrendo na beira dos diques marginais dos

rios, sem formar corredores fechados e com certa deciduidade. Pela legislação
brasileira é qualquer formação florestal ocorrente na margem de cursos d’água,
englobando assim as florestas de galeria, as de brejo, as ripárias entre outras. Existem
outros termos usados pela população para a vegetação que se encontra na beira de
um curso d’água, como: formação ribeirinha, sendo qualquer formação que ocorre ao
longo de cursos d’água, com drenagem bem definida ou mesmo difusa; floresta ou
mata de galeria, é de uso mais popular, e se referem às formações que ocorrem em
rio de pequeno porte; floresta paludosa ou floresta de brejo, são florestas sobre solo
permanentemente encharcados, com fluxo constante de água superficial dentro de
pequenos canais com certa orientação de drenagem, mesmo um pouco definida; e
floresta ou matas ripárias, que tem sido usado popularmente para as florestas que
ocorrem ao longo dos cursos d’água (RODRIGUES; NAVE, 2000).
As formações das matas ciliares apresentam-se com grandes variações em sua
composição florística e estrutura, que são relacionadas com as características
intrínsecas da área como relevo local, mosaico edáfico (solo), largura da faixa ciliar e
do curso d’água, flutuação do lençol freático e histórico de perturbações (DURIGAN
et al., 2000).
Deste modo, na APA BM encontram-se Matas Ciliares em diferentes estádios de
conservação em torno de diversos cursos d’água existentes, alguns explorados
turisticamente em maior grau, como o Complexo Boqueirão da Mira e outros em menor
grau, como a cachoeira da Água Limpa. Foram amostrados no presente estudo: P1
(Complexo Boqueirão da Mira), P3 e P4 (Quilombo Higtech), P20 (Água Limpa via
Itaboca). Todos estes pontos foram classificados como Floresta Estacional
Semidecidual em estágio médio a avançado, com algumas características
diferenciadas na estrutura e composição das espécies por causa da grande incidência
de umidade devido à proximidade dos cursos hídricos (Figura 5.67a).
Nos pontos de Mata Ciliares amostrados no geral, o estrato herbáceo apresenta
cobertura variável de 25 a 75%, com composição bem similar das Florestas
Estacionais Semideciduais em estágio médio a avançado por causa da grande
incidência de umidade. Podem ser encontradas: Maranta sp, Heliconia sp (caeté),
além de espécies das famílias Begoniaceae, Commelinaceae, Araceae e grupos de
pteridófitas.No ponto 4 (Quilombo Higtech) especificadamente, apesar da baixa
cobertura (25%), a composição nesse estrato teve a predominância de espécies da
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família Bromeliaceae dos gêneros Vrisea e Nidularium (Figura 5.67b). Nos pontos P3
e P20 foram encontrados afloramentos rochosos cobertos por espécies de pteridófitas
e briófitas.
Nesta fitofisionomia o estrato de sub-bosque demonstrou em todos os pontos
amostrados baixa cobertura com 25%. Foram registradas espécies típicas desse
estrato: Piper aduncum (jaborandi-do-mato), Piper mollicomum, Geonoma elegans,
Geonoma shottiana (aricanga), Guapira opposita e diversas outras espécies
principalmente das famílias Rubiaceae e Piperaceae.
A regeneração de indivíduos arbóreos com exceção do ponto 20, pôde ser
diagnosticada como menos abundante e densa, com indivíduos mais esparsos.
Comumente neste estrato foram amostradas as espécies: Cupania vernalis (camboatá
vermelho), Bauhinia ungulata, Schizocalyx cuspidatus, Siparuna guianensis,
Posoqueria acutifolia, Sapim glandulosum, Copaifera trapezifolia, Allophylus edulis,
Psychotria vellosiana, Cabralea canjerana, Myrcia splendens, Schefflera vinosa,
Bathysa australis, Dasiphyllum sp, Sorocea bonplandii e Cedrela fissilis.
Todos os pontos amostrados nas Matas Ciliares demonstraram estratificação
arbórea em sub-dossel e dossel, mas com baixas coberturas (abaixo de 25% - 50%)
e alturas de 4 – 8 m. Foram registradas as seguintes espécies: Schizocalyx
cuspidatus, Miconia inaequidens, Croton urucurana, Acnistus arborescens, Solanum
swartzianum, Sorocea bonplandii, Machaerium hirtum, Bathysa australis, Cedrela
fissilis e Tovomitopsis saldanhae. Foi encontrado no ponto 01 uma espécie de
pterifófita arbórea: Dicksonia sellowiana, também conhecida por samambaiaçu. A
exploração do seu caule para fabricação de vasos se tornou bastante comum, bem
como sua utilização em projetos de jardins e construções. O modismo do uso do
xaxim, como suporte para orquídeas e bromélias, também surgiu por ser muito mais
barato do que um vaso de barro. Essas atividades levaram o xaxim a entrar na lista
das espécies ameaçadas de extinção
O dossel nos pontos amostrados nas Matas Ciliares apresentou geralmente
baixa estatura variando de 6-12 m, com exceção do P20 que possui o estrato arbóreo
alcançando 20 m de altura. A cobertura variou de 50 chegando até 100% no P3. No
geral podem ser encontradas no dossel: Copaifera trapezifolia, Cecropia glaziovii,
Cariniana

estrellensis,

Copaifera

trapezifolia,

Byrsonima

ligustrifolia,

Andira

fraxinifolia, Posoqueria acutifolia, Croton floribundus, Croton urucurana e grande
abundância de Cabralea canjerana.
A ocorrência de lianas foi classificada de regular (grau 2) a alta cobertura (grau
3), sendo esta última a mais comum. A incidência de epífitas de forma diferenciada de
todos os outros pontos amostrados na formação Estacional Semidecidual foi
diagnosticada como regular á muito alta (grau 2 a 4). No Ponto 4 (Quilombo Higtech)
foi registrada a maior diversidade e abundância de epífitas, com várias espécies de
Araceae, Bromeliaceae e pteridófitas colonizando os forófitos. A cobertura por
serapilheira, ao contrário dos demais pontos de fitofisionomias estacionais, foi baixa à
mediana com até 3 cm de espessura (Figuras 5.67 c e d).
Figura 5.67 - Ilustração das características das Matas Ciliares
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Fotos: Kelly Antunes
A) Vista panorâmica para um fragmento de Mata
Ciliar

B) Cobertura do estrato herbáceo com presença
de bromélias no Ponto 4

C) Por causa da grande incidência de umidade
nessa formação o grau de epífitas é alto

D) Serapilheira
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B) Floresta Ombrófila Densa
Este tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos - subformas de vida macro
e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em abundância, que o
diferenciam das outras classes de formações. Porém, sua característica ecológica
principal reside nos ambientes ombrófilos que marcam muito a “região florística
florestal” (Figura 5.68). Assim, a característica ombrotérmica da Floresta Ombrófila
Densa está presa a fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de
25 OC) e de alta precipitação, bem distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos), o
que determina uma situação bio ecológica praticamente sem período biologicamente
seco (IBGE, 2012) (Figura 5.69).
Figura 5.68 - Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa

Extraído de: IBGE, 2012

Figura 5.69 - Vista panorâmica para Floresta Ombrófila Densa Montana ao fundo

Foto: Kelly Antunes

✓ Floresta Ombrófila Densa Montana (FOM)
As florestas montanas são reconhecidamente muito pouco estudadas e estão
entre as mais ameaçadas de todas as vegetações florestais dos trópicos. Elas
apresentam uma elevada biomassa de briófitas, uma alta riqueza em espécies de
pteridófitas e uma menor riqueza de angiospermas em relação às florestas localizadas
em baixas altitudes. Essa diversidade de espécies permite fisionomias e estruturas
florestais que se sucedem num gradiente montanha acima, diferenciando-se
normalmente a curtas distâncias (FRANÇA; STEHMAMM, 2004).
No Brasil, as florestas de altitude ou montanas (sensu lato) ocorrem no alto dos
planaltos ou serras, atingem até 2.200 m e têm sido subdivididas em montanas (sensu
stricto) e altimontanas, distribuindo-se em diferentes faixas de altitude dependendo da
latitude. Na região sudeste do Brasil, as florestas montanas estão situadas entre 16º
e 24º de latitude S, ocorrendo em altitudes de 500 m até 1.500 m.
Esta formação tem estrutura mantida até próximo ao cume dos relevos
dissecados, quando os solos delgados ou litólicos influenciam o tamanho dos
fanerófitos, que se apresentam menores. A estrutura florestal de dossel uniforme (em
torno de 20 m) é representada por ecótipos relativamente finos com casca grossa e
rugosa, folhas miúdas e de consistência coriácea (OLIVEIRA-FILHO, 2009).
Na APA Boqueirão da Mira foram amostrados os seguintes pontos em FOM: P15
com 1204 de altitude, P16 com 1190 de altitude, ambos na Estrada das torres de
Furnas e P28 com 1026 de altitude no Serrote de São Lourenço (Figura 5.70a).
Nos pontos de Floresta Ombrófila Densa Montana amostrados, o estrato
herbáceo apresenta cobertura variável de 25 a 75%. A composição florística do P15
é bem similar das Florestas Estacionais Semideciduais em estágio médio a avançado
por causa da grande incidência de umidade. Podem ser encontradas: Maranta sp,
Heliconia sp (caeté), espécies de Poaceae adaptadas ao sombreamento como Olyra
sp e grupos de pteridófitas.O ponto 16 situa-se em um trecho com afloramento
rochoso, a composição florística do mesmo teve a predominância de espécies da
família Bromeliaceae dos gêneros Vrisea, Nidularium e pteridófitas como, por
exemplo, Campyloneurum nitidum (Figura 5.70b). O ponto P28 apresentou o estrato
herbáceo diferenciado de todos os outros pontos amostrados na APA BM, com uma
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cobertura de 75% de uma Eriocaulaceae (Paepalanthus cf. harmsii) somada aos
musgos (Figura 5.70c).
Nesta fitofisionomia a cobertura do estrato de sub-bosque variou bastante (25 –
75%). Foram registradas espécies típicas desse estrato: Geonoma elegans, Geonoma
shottiana (aricanga), Mollinedia jorgearum, Cyathea sp e diversas outras espécies
principalmente das famílias Rubiaceae, Piperaceae com maior diversidade de
Myrtaceae, incluindo o cambuí (Myrceugenia regnelliana).
A regeneração de indivíduos arbóreos se caracterizou pela presença de
indivíduos esparsos, onde registrou-se: Byrsonima ligustrifolia, Trichilia pallida, Myrcia
splendens, Psychotria vellosiana, Maprounea guianensis, Cupania vernalis, Guatteria
australis, Matayba elegans, Euterpe edulis, Siparuna brasiliensis, Myrsine umbellata,
Myrsine coriacea, Casearia obliqua e Casearia sylvestris.
Exceto um ponto amostrado na FOM (P16), os demais demonstraram
estratificação arbórea em sub-dossel e dossel, com cobertura de 50% e alturas de 6
– 8 m (Figura 5.70d). Foram registradas as seguintes espécies: Schizocalyx
cuspidatus, Miconia urophylla, Myrciaria glazioviana, Miconia budelejoides, Myrcia
splendens, Annona dolabripetala Myrceugenia miersiana, Guatteria australis, Protium
heptaphyllum e Euterpe edulis. Foram encontradas espécies de pterifófitas arbóreas:
Cyathea sp. e Dicksonia sellowiana.
O dossel apresentou estatura variando de 8-15 m com árvores emergentes
chegando até 18 m de alt. A cobertura variou de 50 chegando até 100% no P3. No
geral podem ser encontradas no dossel: Byrsonima ligustrifolia, Posoqueria acutifolia,
Miconia cinnamomifolia, Myrsine gardneriana, Myrsine coriacea, Podocarpus sellowii,
Prunus myrtifolia, Persea venosa, Psidium catleyanum, Miconia sellowiana, Cybistax
antisyphilitica, Psychotria vellosiana, Myrcia spledens, Alchornea glandulosa, Ormosia
altimontana e Croton alchorneicarpus. No ponto 28 foram encontrados indivíduos de
Araucaria angustifolia plantados, incorporados na formação vegetacional nativa.
A ocorrência de lianas foi classificada como baixa ocorrência (grau 1) à cobertura
regular (grau 2), sendo esta última a mais comum. A incidência de epífitas foi
diagnosticada como regular á muito alta (grau 2 a 4). No Ponto 28 (Quilombo Higtech)
foi registrada a maior diversidade e abundância de epífitas, com várias espécies de
Araceae, Bromeliaceae, Orchidaceae e pteridófitas colonizando os forófitos (Figura

5.70e). A cobertura por serapilheira foi classificada como baixa a alta, com até 5 m de
espessura.
Figura 5.70 - Ilustração das características das Florestas Ombrófilas Densa Montana
encontradas na APA Boqueirão da Mira
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Fotos: Kelly Antunes
A) Vista panorâmica para um fragmento de
Floresta Ombrofila Densa Montana

B) Estrato herbáceo da FOM com ocorrência de
afloramentos rochosos

C) Cobertura do estrato herbáceo no ponto 28
com predominância Paepalanthus cf. harmsii

D) Estratificação em estrato
sobosque, subdossel, dossel

herbáceo,

E) Alta incidência de macroepífitas
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✓ Nanofloresta Nebular (Capões de Mata)
No Domínio Fitogeográfico da Mata Atlântica, as Nanoflorestas normalmente
aparecem nos limites de distribuição das fitofisionomias florestais antes de cederem
espaço a fitofisionomias arbustivas, savânicas ou campestres. Tais limites são
geralmente determinados pela transição para hábitats marginais à distribuição das
florestas, onde interferem fatores de estresse ambiental, que incluem extremos de
baixa temperatura, substratos rochosos ou arenosos, ventos fortes e alta
nebulosidade (OLIVEIRA-FILHO et al., 2013). Dessa maneira nos cumes de
montanhas do Domínio da Mata Atlântica, onde alguns desses fatores de estresse
convergem, as florestas são substituídas por um conjunto de fitofisionomias
genericamente conhecido como Campos Rupestres ou Campos de Altitude.
Nessas interfaces são encontradas as Nanoflorestas, caracterizadas pela alta
densidade de arbustos e árvores de pequena estatura, formando um dossel mais
baixo, entre 3 e 5 m de altura, embora ocorram árvores emergentes esparsas com até
10 m de altura.
Assim como no Parque Estadual do Ibitipoca e no Complexo Serra Negra, a flora
das Nanoflorestas da APA Boqueirão da Mira assemelha-se muito a da Mata Nebular.
Predomina o relevo escarpado e rochoso de forma abrupta, com a mata geralmente
situada em fundo de vale, em forma suave côncava ou platô, e o solo arenoso.
Apresenta dossel mais baixo em relação à Floresta Ombrófila Densa Montana e alta
umidade.
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abundância de epífitos, principalmente Orchidaceae, Bromeliaceae, Cactaceae e
Piperaceae (como representantes de Angiospermas) e Polypodiaceae (entre as
samambaias). Entre as árvores, arvoretas e arbustos, destacam-se os gêneros:
Eremanthus, Myrcia, Blepharocalyx, Myrceugenia, Miconia, Leandra, Ocotea,
Agarista, Myrsine e Lamanonia (OLIVEIRA-FILHO, 2013).
O perfil florístico da Nanofloresta inclui laços com a floresta nebular e denuncia
traços associados à altitude mais elevada, mas também acrescenta elementos
característicos dos campos e savanas (Figura 5.71).

Figura 5.71 - Vista panorâmica para transição do Arbustal Nebular para Nanofloresta
Nebular (ao fundo) na Serra da Bandeira

Foto: Kelly Antunes

As Nanoflorestas Nebulares foram amostradas em dois pontos: P13 a 1325 de
altitude, na trilha para Serra da Bandeira via Santa Rita de Jacutinga e P23 sob 1357
de altitude, na trilha para a Serra da Bandeira via Taboão.
O estrato herbáceo nessa formação tem muita influência da matriz onde o capão
de mata está inserido. No ponto 13 o entorno da Nanofloresta é composto por uma
matriz de áreas de pastagens, enquanto no ponto 23 a transição da Nanofloresta
amostrada parte para uma área arbustiva de candeial. A cobertura herbácea de
ambos os pontos é baixa (25 %), mas a composição florística difere por causa da
matriz no entorno. O estrato herbáceo das Nanoflorestas amostradas é composto por:
Araceae, Bromeliaceae, grupos de briófitas, pteridófitas e líquens. No entanto, no P13
também são encontradas espécies de Poaceae, forrageiras exóticas como a
braquiária e o capim-gordura no fragmento, mesmo que em baixa cobertura.
O estrato arbustivo também é esparso, com cobertura de 25%, composto por:
Eriope macrostachya e espécies típicas de sub-bosque da família Melastomataceae.
Esse estrato também apresenta uma variedade de espécies regenerantes arbóreas
em sua maior expressividade integrantes da família Myrtaceae
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Como as Nanoflorestas Nebulares colonizam áreas de neosolos pobres em
nutrientes, muitas vezes arenosos e estão expostas a vários fatores abióticos de
stress como grande exposição a insolação, ventos e geadas, o porte do estrato
arbóreo é muito mais baixo comparado as demais fitofisionomias florestais. Não há
estratificação em sub-dossel e o dossel apresenta altura de 4 – 6 m, com algumas
árvores emergentes chegando a 12 m de altura. São possíveis encontrar: Eremanthus
erythropappus, Myrcia splendens, Myrsine umbellata, Myrsine gardneriana, Clethra
scabra, Cabralea canjerana, Matayba emarginata, Weimannia pauliniflora, Alchornea
glandulosa, Pera glabrata, Roupala montana e Ficus citrifolia. Há também uma grande
diversidade de espécies correspondes à família Myrtaceae.
As lianas das Nanoflorestas Nebulares apresentam a cobertura mais baixa
comparada as demais fitofisionomias florestais aqui diagnosticadas (grau 1), sendo
muito comum a presença da espécie Fucsia regia (brinco-de-princesa). Em
compensação, as macroepífitas alcançam grau máximo de ocorrência (grau 4), com
uma diversidade imensa de espécies das famílias Araceae, Bromeliaceae,
Piperaceae, Orchidaceae, Cactaceae e grupos de pteridófitas. Pode-se citar: Hatiora
salicornioides, Tillandsia stricta, Bifrenaria aureofulva, Bifrenaria harrisoniae,
Brasiliorchis gracilis, Dichaea pendula e Gomesa cuneata.
Não foi evidenciado acúmulo de serapilheira nos pontos amostrados.

Figura 5.72 - - Ilustração das características das Nanoflorestas Nebulares amostradas na
APA Boqueirão da Mira
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Fotos: Kelly Antunes
A) Interior de uma Nanofloresta Nebular na Serra
da Bandeira

B) Estrutura da Nanofloresta Nebular com
árvores de menor porte e altura

C) Grande incidência de macroepífitas

D) Presença de orquídeas na Nanofloresta
Nebular

C) Arbustais ou Escrubes
Denominado por Arbustal Nebular pela classificação de Oliveira-Filho (2009),
caracteriza-se pela predominância do componente arbustivo na fitomassa e pela baixa
cobertura herbácea sobre o solo; ervas e subarbustos ocorrem esparsamente ou em
pequenos agregados ou tufos; podem ser encontradas árvores emergentes isoladas.
Os caules dos arbustos emaranhados formam o esqueleto do arbustal e suas copas
formam um estrato mais ou menos contínuo, em geral de 1 a 3m de altura. Como na
Nanofloresta Nebular, muitos arbustos apresentam ramificação tortuosa e abundante
cobertura de liquens em seus troncos e folhas (OLIVEIRA-FILHO, 2013).
Como representam uma transição das Nanoflorestas Nebulares para as
Savanas e Campos, os Arbustais são encontrados principalmente intercalados entre
dois conjuntos de fitofisionomias. Provavelmente representam um estágio das
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flutuações sucessionais que marcam a tensão entre ambientes florestais e savanocampestres em sítios onde ocorrem períodos de desabastecimento de água no solo
devido à menor profundidade. O perfil florístico do Arbustal se assemelha ao da
Nanofloresta, no que diz respeito aos componentes arbóreos e epifítico, e ao da
Savana, no que diz respeito aos componentes arbustivos, subarbustivo, herbáceo e
rupícola, embora bem mais pobre em espécies (OLIVEIRA-FILHO, 2013) (Figura
5.73).
Figura 5.73 - Vista panorâmica para os arbustais amostrados na APA

Foto: Kelly Antunes

No caso da APA Boqueirão da Mira, a vegetação com fisionomia arbustiva está
presente em diversas localidades da área, sobretudo nas encostas da serra, sobre
afloramentos de rochas quartzíticas e mais comumente sobre areia branca resultante
da erosão destas rochas. Foram utilizados como pontos de amostragem: P12 a 776
m de altitude na trilha para Água Limpa via Cruzeiro; P14 a 1316 m de altitude na trilha
para Serra da Bandeira via Santa Rita de Jacutinga; P18 a 877 m de altitude no Vale
encaixado do Leste, P24 a 1399 m de altitude na trilha para Serra da Bandeira via
Taboão e P29 a 1184 m de altitude no Serrote de São Lourenço. Apesar de não ter
sido amostrado, dando espaço para outros tipos fitofisionômicos encontrados, o
Arbustal Nebular também pode ser encontrado na região da Água Santa, muito
parecido em composição com o encontrado na Serra da Bandeira.

Por ser uma fitofisionomia de transição, a composição do estrato herbáceo vai
estar relacionada ao antigo uso e ocupação do solo, ao estágio de regeneração do
arbustal e da matriz do entorno de onde o ponto foi amostrado. Quando os arbustais
situam-se em áreas da Serra anteriormente utilizadas para pastagem e atualmente
abandonadas em regeneração, é comum encontrar no estrato herbáceo forrageiras
exóticas como a braquiária e o capim-gordura com coberturas variáveis, além da
pteridófita Pteridium arachnoideum. Esses elementos são comuns nos pontos P12,
P14 e P18, com cobertura do estrato herbáceo com 50 – 75%. Nos pontos 24 e 29 é
possível encontrar no estrato herbáceo também a cobertura de Araceae, pteridófitas,
líquens e briófitas, com a presença do pinheirnho-da-serra muito utilizado nas
decoraçãoes de Natal pelos moradores da região.
O estrato arbustivo apresenta a maior cobertura, chegando em até 100%, com
alturas de 2 – 3 m. Com diferentes graus de adensamento e na maioria dos pontos de
amostragem (P12, P14, P18 e P29), amplas populações entremeadas de “candeias”
(Eremanthus erythropappus) foram encontradas, o que demarca a ponte fisionômica
entre fitofisionomias florestais e savano-campestres. No P24 ocorre a maior
diversidade de espécies com a candeia em menor densidade. Podem ser comumente
encontradas: Baccharis platypoda, Myrsine coriacea, Clusia criuva, Chamaecrista
catartica, Gaultheria eriophylla, Gaylussacia fasciculata, Agarista hispidula, Agarista
chlorantha, Pleroma collinum, Trembleya parviflora, Ocotea tristis, Ilex chamaedrifolia,
Monteverdia urbaniana e Lamanonia ternata. Sendo que a maior diversidade de
espécies é voltada novamente para a família Myrtaceae, com ocorrência em maior
abundância de: Myrcia subcordata, Myrcia guianensis, Eugenia involucrata e Myrcia
rupícola, sendo que a última espécie é ameaçada de extinção.
Não há estratificação nos estratos arbóreos em sub-dossel e dossel. O dossel
nos Arbustais Nebulares é praticamente inexistente, com árvores pontuais e isoladas
de 4 a 6m de altura. Geralmente é um estrato formado pelas candeias (Eremanthus
eryotrhopappus e E. incanus), podendo ocorrer também: Myrsine umbellata, Myrsine
coriacea, Cletrha scabra, Alchornea glandulosa e Agarista glaberrima.
A incidência de lianas é muito baixa (grau 0), quando existente caracterizada
pela família Apocynaceae com: Mandevilla sellowi, Mandevilla atroviolacea e Ditassa
bimocrunata. A ocorrência de macroepífitas apresenta grau regular (grau 2), com
muitos líquens, briófitas, e bromélias resistentes a extrema insolação, como as:
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Tillandsia usneoides e Tillandsia stricta. A serapilheira é praticamente inexistente
nessa fitofisionomia, a cobertura do solo e a manutenção da umidade no mesmo se
dá muitas vezes devido a uma cobertura de líquens e musgos.
Figura 5.74 - Ilustração das características dos Arbustais Nebulares amostrados na APA
Boqueirão da Mira
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Fotos: Kelly Antunes
A) Estrutura dos Arbustais nebulares com
predominância do estrato arbustivo

B) Estrato herbáceo com grande cobertura de
bromélias

C) Estrato herbáceo com presença de espécies
exóticas forrageiras

D) Presença nos arbustais de áreas com
predominância de Eremanthus eryotropappus
formando um candeial

E) Presença de macroepífitas resistentes à
insolação como bromélias do gênero Tillandsia

F) Cobertura do solo com afloramento rochoso
e grande incidência de musgos

D) Áreas Campestres
Muitos são os esforços, estudos e artigos buscando classificar a vegetação
brasileira no geral, neste aspecto surgem vários termos e delimitações, como é o caso

da corrente tentativa de circunscrição das fitofisionomias dos Campos Rupestres e
Campos de Altitude. Entretanto, até o momento, o que predomina são conflitos sobre
a caracterização e os limites geográficos desses dois tipos de vegetação
(VASCONCELOS, 2011; CAIAFA; SILVA, 2005).
Caiafa e Silva (2005) fazem um breve levantamento histórico dos termos de
classificação empregados ao longo do tempo para as fitofisionomias de Campo de
Altitude e Campos Rupestres, são exemplos: “refúgios vegetacionais ou relíquias de
vegetação”, “complexos rupestres de quartzito” e “complexos rupestres de granito”
para a vegetação do Espinhaço, e da Mantiqueira “complexos rupestres de altitude
sobre granito” e “complexos rupestres de altitude sobre quartzito”. O que ficou notável
é que quase sempre foram feitas distinções entre os denominados Campos Rupestres
e Campos de Altitude. Estas formações são fisionomicamente semelhantes, porém,
diferem no que diz respeito à composição florística, as associações com outras
formações vegetacionais adjacentes e principalmente, quanto à litologia predominante
(ALVES; KOLBEK, 2010; VASCONCELOS, 2011; MENEZES; GIULIETTI, 2000,
BENITES et al., 2003). Além disso, diferentemente de outras formações, como a
Amazônia e o Cerrado, não apresentam uma área nuclear de distribuição, ocorrendo
em áreas disjuntas, separados por vales florestados, planaltos e bacias hidrográficas
(CAIAFA, 2005; ALVES; KOLBECK, 2010).
Falando de forma geral e conceitual, portanto, Campo Rupestre seria um
complexo vegetacional brasileiro azonal, que forma um mosaico em altitudes acima
de 600-800 m; se limita à presença de afloramentos rochosos (especialmente
quartzito, arenito ou minério de ferro), ácidos, pobres em nutrientes, (ALVES et al.,
2007;BENITES et al., 2003, 2007). Já os Campos de Altitude são típicos dos pontos
mais elevados de montanhas que se soergueram principalmente durante o Terciário
(Serras do Mar e da Mantiqueira), estando geralmente situados acima de 1.500 m de
altitude e associados a rochas ígneas ou metamórficas, como granito, gnaisse e, no
caso particular de Itatiaia, nefelino-sienito, (CAIAFA; SILVA, 2005; ALVES et al.,
2007). Essas cadeias de montanhas são extremamente importantes no sentido geoambiental (BENITES, 2007) e relevantes centros de endemismo da flora neotropical
(ALVES; KOLBECK, 1994; RAPINI et al., 2008; ECHTERNACHT et al., 2011).
No caso das localidades que parecem abrigar ambos os tipos de vegetação, a
exemplo dos altos picos da Serra do Caraça e da Serra do Ibitipoca, devem ser
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realizados estudos mais detalhados, a fim de se refinar o conhecimento sobre suas
afinidades biogeográficas (VASCONCELOS, 2011).
Segundo Salimena e colaboradores(2013), a região da Serra Negra no município
de Rio Preto aparentemente atua como uma área de tensão ecológica ou ecótono,
pois é possível reconhecer em nível genérico ou específico elementos florísticos
exclusivos ou predominantemente distribuídos nos Campos Rupestres ao norte da
Serra, compartilhados por exemplo, com a Serra do Ibitipoca, Serra de São José ou
em Campos Rupestres da Cadeia do Espinhaço (GIULIETTI et al., 1987; ALVES;
KOLBEK, 2009; FORZZA et al., 2013). Quanto nos Campos de Altitude ao sudoeste
e leste da área, com extensas populações de Chusquea, além de elementos florísticos
compartilhados com os ambientes campestres ou áreas florestais associadas na
região Sudeste do Brasil, como Serra do Brigadeiro, Macaé de Cima e Itatiaia
(BRADE, 1956; LIMA; GUEDES-BRUNI, 1996; LEONI; TINTE, 2004).
Considerando a interconexão com a Serra Negra através do Serrote de São
Lourenço, a mesma matriz rochosa com formações quartizíticas, neste item
assumimos para a APA Boqueirão da Mira que a mesma também se comporta como
uma área de tensão com características florísticas que permeiam as formações
rupestres e de altitudes. Devido à falta de consenso na classificação da vegetação
campestre da região, assim como Salimena et al. (2013); Blaser et al. (2012); Souza
et al. (2012); Gonzaga et al. (2014); consideraremos que a vegetação da região é um
mosaico de formações vegetacionais florestais, arbustivas e de Campos Rupestres.
No entanto, com a ressalva de que a paisagem possui características distintas e
precisa ser mais bem estudada (Figura 5.75).

Figura 5.75 - Vista panorâmica para os Campos Rupestres encontrados na Serra da
Bandeira na APA Boqueirão da Mira

Foto: Kelly Antunes

Na APA BM foram amostrados dois pontos de Campos Rupestres: P25 a 1602
m de altitude na trilha para a Serra da Bandeira via Taboão, bem próximo ao Cruzeiro
e P26 a 1240 de altitude em um lajeado de afloramento rochoso na trilha para a Água
Santa.
A fitofisionomia de Campo Rupestre, diferente das demais descritas aqui, tem a
predominância do estrato herbáceo. O estrato arbustivo geralmente é ausente ou
esparso e o estrato arbóreo ausente. Espécies que podem ser encontradas no estrato
arbustivo quando presente são: Cuphea sp., Byrsonima variabilis, Ouratea
semiserrata, Eremanthus erythropappus, Agarista hispidula, Baccharis platypoda,
Croton splendidus, Myrcia subcordata, Microlicia cordata, Lavoisiera imbricata e
Lantana fucata.
O estrato herbáceo varia de cobertura de 50 a 75%, competindo com a porção
de afloramento exposto. São comuns espécies nativas da família Poaceae como as
do gênero Chusquea, além de Cyperaceae, Bromeliaceae, Orchidaceae e
Velloziaceae, a qual é uma família indicadora de Campos Rupestres. Foram
registradas: Vellozia albiflora, Oncidium warminii, Chusquea sp, Mandevilla tenuiflora
e Piticairna flava.
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Em alguns pontos ocorrem a ressurgência de água nesses campos,
possibilitando o encharcamento do solo em períodos mais longos durante o ano e a
colonização por espécies preferenciais de áreas úmidas, formando verdadeiras
turfeiras com musgos do gênero Sphagnum e espécies de Iridaceae, Cyperaceae,
Droseraceae, Lentibulariaceae, Melastomataceae e Xyridaceae, tais como: Drosera
villosa, Utricularia reniformis, Lagenocarpus sp., Sisyrinchium sp. e Trimezia juncifolia.
Não foram diagnosticadas lianas, macroepífitas e a serapilheira era praticamente
inexistente.
Figura 5.76 - ilustrando características dos Campos Rupestres amostrados na APA
Boqueirão da Mira
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Fotos: Kelly Antunes
A) Campo Rupestre do P25 na Serra da Bandeira

B) Campo Rupestre do P25 na Serra da
Bandeira

C) Campo rupestre do P26 na Água Santa

D) Predominância de espécies da família
Velloziaceae típica dos Campos Rupestres

E) Áreas Antropizadas
✓ Pastagem
Em suma, as pastagens são representativas na APA Boqueirão da Mira e por
essa razão devem ser tratadas não como áreas já degradadas, mas sim como áreas
capazes de fornecer elementos primordiais para as medidas de compensação e
mitigação dos planos de ações. Na APA esta formação, devido a sua homogeneidade,
foi representada apenas pelo ponto 30 a 903 m de altitude, amostrado na trilha para
a Serra dos Gregórios, mas ela ocorre em diversas outras localidades da APA com
características similares.
Essas áreas apresentam a vegetação original descaracterizada com baixa
diversidade vegetal. Não se observa mata ciliar, Floresta Semidecídua Montana,
apenas áreas ecotonais, sendo a parte não urbanizadas deste biótipo dominada por
forrageiras como a braquiária e o capim-gordura, as quais formaram densos
aglomerados nos locais onde houve supressão da vegetação florestal, caracterizando
assim o processo de sucessão primária. Ainda neste contexto, é possível observar
espécies preferenciais de áreas abertas e impactadas, como ervas e arbustos
ruderais, que ocorrem espaçados na pastagem (Figura 25).
Nestas áreas, o estrato herbáceo é denso com altura inferior a 1,5 m onde foi
possível observar a ocorrência de: Urochloa decurrens., Melinis minutiflora,
Stachytarpehta cayennensis, Lantana fucata, Lantana camara, Vernonia sp., Sida sp.
e Borreria verticillata.
Já o estrato arbustivo apresentou poucos indivíduos espaçados, sempre
caracterizado por regenerantes arbóreos, com altura de até 3 m, podem ser citados:
Vernonanthura phosphorica, Solanum lycocarpum, Miconia bimocrunata, Machaerium
aculeatum, Machaerium hirtum e Sparattosperma leucanthum.
O estrato arbóreo é esparso demais, podendo ser considerado como árvores
pontuais, a maioria pioneiras. Assim destacam-se: Solanum lycocarpum, Cecropia
pachystachya, Machaerium aculeatum e Machaerium hirtum como as principais
espécies encontradas. Sobre elas cabe dizer que não são madeiras nobres e que,
portanto, foram poupadas exclusivamente pelo sombreamento oferecido ao gado.
Mesmo assim, essas árvores funcionam como “stepping stones” e por tal razão devem
ser tratadas como escalas fundamentais para muitas espécies de pássaros que
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transitam de um fragmento a outro. A ausência dessas faz com que o fluxo gênico de
inúmeras espécies seja potencialmente comprometido.
Obviamente, não foram encontradas epífitas nessas subáreas, a serapilheira e
a infestação de trepadeiras foram ausentes (0).
Figura 5.77 - Vista panorâmica para uma área de pastagem na APA Boqueirão da Mira

Foto: Kelly Antunes

✓ Brejo
Os brejos são ecossistemas que ocupam principalmente as zonas baixas que
separam os terraços arenosos internos dos externos, e os vales dos rios e riachos.
No primeiro caso, se trata de áreas anteriormente ocupadas por lagunas, enquanto
no segundo, estão associados às planícies de inundação dos rios e riachos. Estes
ambientes são áreas permanentemente inundadas ou sujeitas às inundações
sazonais, podendo permanecer secos em períodos de estiagem prolongada
(ANDRADE; DOMINGUEZ, 2002). Os brejos são, de acordo com a legislação
ambiental (o artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), áreas de
preservação permanente (APP’s).
Na APA BM está fisionomia foi amostrada apenas por um ponto devido sua
homogeneidade, o Ponto 02 a 972 m de altitude, na propriedade do Quilombo Hightec,
mas foi visualizada em diversas outras localidades com características similares
(Figura 5.78).

O estrato herbáceo geralmente é denso, inferior a 2,0 m de altura com
monodominância de espécies de capim e do lírio-do-brejo (Hedychium coronarium).
O estrato arbustivo esparso com predomínio de espécies pioneiras: Solanum sp. 1,
Triunphetta sp., Lantana camara e Vernonanthura phosphorica.
O epifitismo, infestação de trepadeiras e acúmulo de serapilheira apresenta grau
(0).
Figura 5.78 - Vista panorâmica para uma área brejosa amostrada na APA Boqueirão
da Mira

Foto: Kelly Antunes

F) Áreas de Tensão Ecológica
✓ Capoeira
Segundo Odum (1998), regiões de transição ou ecotonais são áreas
consideradas de tensão ecológica, onde são encontradas condições ambientais
favoráveis à coexistência, e à competição entre espécies de duas ou mais fisionomias.
A transição entre fisionomias pode ocorrer de forma abrupta, passando de um
ambiente florestal para uma formação savânica, ou de forma gradual, como ocorre na
transição entre mata ciliar e as formações florestais que a contornam (RIBEIRO;
WALTER, 1998).
Na APA Boqueirão da Mira os ambientes ecotonais são áreas de tensão entre o
pasto e a floresta, sendo possível observar espécies de ambas fisionomias ocorrendo
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simpatricamente. Devido às perturbações antrópicas constantes em toda a APA, o
efeito de borda nas áreas florestais é intenso e refletido na composição dessa
fisionomia sendo possível caracterizá-la como uma formação aberta muito mais
próxima estruturalmente de uma capoeira, muitas vezes, do que de uma área florestal
(Figura 5.79b).
Assim, o estrato herbáceo das áreas amostradas nesta sinúsia é denso, não
ultrapassando 1 m de altura com predominância de: Urochloa decurrens., Melinis
minutiflora, Stachytarpehta cayennensis, Lantana camara, Lantana fucata, Vernonia
sp., Sida sp., Borreria verticillata, Ananas bracteatus e Pteridium aracnoideum, ou
seja, uma composição muito parecida a das pastagens acima caracterizadas (Figura
5.79a).
O estrato arbustivo pode ser composto por várias espécies esparsas ou por um
aglomerado de espécies de Melastomataceae, conhecidas popularmente por mexirico
(Leandra aurea). Muitas espécies de regenerantes arbóreos podem estar compondo
este estrado também. No geral é possível encontrar: Solanum cernuum,
Vernonanthura phosphorica, Miconia albicans, Sapium glandulosum, Machaerium
hirtum e Solanum sp. 1. Espécies cultivadas, como limão (Citrus sp.) e goiaba
(Psidium guajava), também estão presentes.
O estrato arbóreo é representado por árvores pontuais e bastante desconexas
com destaque para: Miconia urophylla, Miconia cinnamomifolia, Stryphnodendron
polyphyllum, Aegiphila integrifolia, Myrsine coriacea, Machaerium nictitans, Cecropia
glaziovii, Maprounea guianensis, Solanum swartzianum e Acnistus arborescens,
Myrcia splendens, Pleroma granulosum, Lacistema pubescens, Dalbergia nigra,
Dalbergia frutescens, Andira fraxinilifolia e Sparattosperma leucanthum. (Figura
5.79c).
O grau de ocorrência de lianas é alto (grau 3), com predominância do cipócaboclo (Davila rugosa). O de macroepítitas é baixo (grau 1), como também a
cobertura de serapilheira, geralmente com o solo coberto pelas forrageiras do estrato
herbáceo.

Figura 5.79 - Ilustrando características das Capoeiras amostradas na APA Boqueirão da
Mira
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Fotos: Kelly Antunes
A) Presença do Pteridium no estrato herbáceo

B) Transição de área abandonada de pastagem
para uma Capoeira

C) Árvores pontuais na Capoeira

5.4.1.4
Mira

Ações Antrópicas Que Interferem na Flora da APA Boqueirão da

Independente da formação vegetacional o que fica cada vez mais evidente é que
a maioria destes ecossistemas é instável sob a condição climática atual, e a
intervenção antrópica é um fator de aceleração do processo de degradação (BENITES
et al., 2007). Os solos desenvolvidos sobre quartzito, por exemplo, são em média mais
pobres em carbono e nutrientes, mostrando feições de maior degradação que indicam
uma maior fragilidade destes biomas (CAIAFA; SILVA, 2005).
Nestes ambientes as atividades humanas podem ter lugar em grandes áreas, e
incluem a agricultura, forragem para animais domésticos, introdução e cultivo de
espécies exóticas (por exemplo , Pinus sp., Eucalyptus sp., Uruchloa sp. e Melinis
sp.), o desmatamento , a queima , extração ilegal de espécies de plantas, mineração
e turismo predatório (CHAVERRI-POLINI; HERRERA, 1996; MARTINELI, 2007).
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A cobertura vegetal funcionalmente diversificada proporciona estabilidade do
solo, reduz a erosão, a ocorrência de deslizamentos de terra e contribui para a
manutenção de propriedades hidrológicas (KORNER, 2002). Ecossistemas de
montanha saudáveis fornecem produtos cultiváveis, formam a base para a proteção
do solo, bacias hidrográficas e qualidade da água, são cada vez mais procuradas
como alvo para o turismo e recreação, e possuem um rico património natural e cultural
(KORNER; OHSAWA, 2005).
Nos trinta pontos amostrados na APA Boqueirão da Mira foram diagnosticados
os distúrbios antrópicos. No geral, os impactos encontrados para a flora foram: o
pastoreio de gado sem delimitação de áreas, o que acarreta no pisoteamento e danos
aos regenerantes; no transporte de propágulos de capim exótico como a braquiária e
capim-gordura para áreas de campos nativos. O cultivo de espécies exóticas como
eucalipto e a braquiária, que são inibidores fortíssimos da colonização e crescimento
de mudas nativas. Supressão da vegetação para abertura de novas áreas de
pastagens e supressão das matas ciliares, que protegem os cursos hídricos do
assoreamento e carreamento de sedimentos. Retirada de espécies de interesse
ornamentais e alimentícios sem manejo adequado, o que é muito comum para
espécies “vistosas” de Cactos, bromélias e orquídeas, grupos geralmente ameaçados
e que dependem de cuidados especiais e microclimas muito específicos para o cultivo,
sendo muito comum a retirada da planta sem a certeza de que a mesma brotará na
nova localidade. Abertura das estradas para acesso às torres de transmissão, que
carreiam sedimentos soterrando plantas, fragmentam a paisagem e criam efeitos de
borda. Por último temos as queimadas acidentais, que podem não ser contidas em
determinadas épocas do ano com o grande aporte de biomassa nos campos e sem
um plano adequado de incêndio e queimadas criminosas, utilizadas para manejo da
terra e áreas de pastagens, com utilização de materiais inflamáveis dificultando seu
controle (Figura 5.80).
Considerando a alta fragilidade dos ecossistemas montanos, a dificuldade de
acesso nas localidades em questão, a complexidade em circunscrever os tipos
vegetacionais encontrados em uma zona ecotonal como a APA Boqueirão da Mira e
sua ameaça pelos diversos danos antrópicos é imprescindível o desenvolvimento de
pesquisas futuras, além de programas de avaliação e monitoramento contínuos para
área.

Figura 5.80 - Ilustração os danos antrópicos amostrados na APA Boqueirão da Mira
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Fotos: Kelly Antunes
A) Presença de gado

B) Desmatamento de Áreas de Preservação
Permanente em beiras de curso d’água

C) Queimadas

D) Cultivo de espécies exóticas como Eucalipto
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E) Abertura de estradas

F) Abertura de estradas com supressão da
vegetação

G) Soterramento de plantas e assoreamento de
cursos d’água

H) Erosão de trilhas por causa do motocross

5.4.1.5

Espécies Endêmicas e Ameaçadas

De acordo com o Livro Vermelho da Flora do Brasil (MARTINELLI; MORAES,
2013) e portaria MMA número 443 de 17 de dezembro de 2014, 10 espécies que foram
encontradas na APA Boqueirão da Mira se encontram ameaçadas de extinção
(Quadro 5.8). E quatro espécies estão na categoria de quase ameaçadas: Xylopia
brasiliensis, Mandevilla sellowii, Nematanthus sericeos e Vellozia albiflora.
Quadro 5.8 - - Lista com as espécies ameaçadas encontradas na APA Boqueirão da Mira,
onde: EM = em perigo e VU = vulnerável
Espécie

Status de
ameaça

Localidade na APA BM

EN

Serrote
São
Lourenço,
Quilombo Higthec

Cedrela fissilis Vell

VU

Serrote
São
Lourenço,
Quilombo Higthec, Fazenda
Santa Clara das Palmeiras,
Vale encaixado do Leste

Cedrela odorata L.

VU

Trilha para Água Limpa via
Cruzeiro

Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth

VU

Trilha para Cachoeira da
Água Limpa via Cruzeiro

VU

Complexo Boqueirão da
Mira, Quilombo Higthec,
Estrada das torres de
Furnas, Mata do Espineli

Euterpe edulis L.

VU

Vale Encaixado do Leste,
Estrada das torres de
Furnas,
Serrote
São
Lourenço, Fazenda Santa
Clara das Palmeiras

Myrcia rupícola D.Legrand

EN

Trilha
para
Serra
Bandeira via Taboão

Ocotea odorífera (Vell) Rohwer

EN

Complexo Boqueirão da Mira

Araucaria angustifolia (Bertol) Kuntze.

Dicksonia sellowiana Hook

da

Status de

Espécie

ameaça

Localidade na APA BM

Virola bycuhyba (Schott ex Spreng) Warb

EN

Mata do Espineli

Zeyheria tuberculosa (Vell) Bureau ex
Vell

VU

Trilha para Cachoeira da
Água Limpa via Itaboca

Não foi encontrada nenhuma espécie endêmica para a APA Boqueirão da Mira,
mas a ocorrência de uma espécie encontrada anteriormente somente para o Parque
Estadual do Ibitipoca e a Serra Negra foi ampliada (Drosera villosa).
Figura 5.81 - Drosera villosa encontrada na Serra da Bandeira, APA Boqueirão da Mira

Foto: Kelly Antunes

A seguir são apresentadas as espécies ameaçadas de extinção encontradas na
APA BM:
✓ Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
Classificada na categoria Em Perigo de extinção é uma espécie madeireira de
grande valor comercial, que sofreu redução populacional muito severa ao longo do
último século. Esse período é inferior ao tempo de geração da espécie, que varia de
120 a 166 anos. As estimativas sobre o desmatamento das Florestas com Araucária
oscilam consideravelmente, mas todas apontam uma redução superior a 80%.
Observações diretas, dados de estrutura populacional e níveis tanto atuais quanto
potenciais de exploração corroboram tal declínio no número de indivíduos maduros.
Hoje, a espécie ainda sofre com a exploração madeireira, apesar de ser protegida por
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lei, e é ameaçada pela construção de usinas hidrelétricas na Região Sul, o que vem
causando o desaparecimento de importantes remanescentes de Floresta com
Araucária. Ademais, vários fragmentos são bastante impactados pela presença de
animais exóticos, como javalis e gado bovino. Todos esses fatores permitem suspeitar
que a espécie tenha sofrido uma redução populacional de pelo menos 80%
(MARTINELLI; MORAES, 2013, p 185) (Figura 5.82).
Figura 5.82 - Mapa de ocorrência da espécie ameaçada Araucaria angustifolia

Extraído de: Martinelli e Moraes, 2013

✓ Cedrela fissilis Vell.
Considerada como Vulnerável a extinção, Cedrela fissilis é amplamente
distribuída em todo o Brasil, sendo particularmente frequente nas regiões Sul e
Sudeste. A espécie historicamente vem sofrendo com a exploração madeireira ao
longo de toda a sua ocorrência, o que levou muitas das subpopulações a extinção.
Além disso, grande parte dos seus habitats foi completamente degradada, tendo sido
convertida em áreas urbanas, pastagens, plantações, entre outros. Suspeita-se,
devido a esses fatores, que C. fissilis tenha sofrido um declínio populacional de pelo
menos 30% ao longo das últimas três gerações (MARTINELLI; MORAES, 2013, p
697) (Figura 5.83).

Figura 5.83 - Mapa de ocorrência da espécie ameaçada Cedrela fissilis

Extraído de: Martinelli e Moraes, 2013

✓ Cedrela odorata L
Cedrela odorata é considerada Vulnerável a extinção, espécie madeireira de alto
valor comercial que vem sendo francamente explorada ao longo de toda a sua
distribuição há dois séculos. As informações disponíveis apontam para um altíssimo
ritmo de extração da espécie ainda hoje e por isso suspeita-se que a população de C.
odorata já tenha declinado ao menos 30% ao longo de três gerações (MARTINELLI;
MORAES, 2013, p 698) (Figura 5.84).
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Figura 5.84 - Mapa de ocorrência da espécie ameaçada Cedrela odorata

Extraído de: Martinelli e Moraes, 2013

✓ Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth
Considerada como Vulnerável a extinção, a espécie tem valor econômico
extremamente alto, tendo sido considerada a melhor madeira do Brasil para
construção civil e fabricação de móveis finos e instrumentos musicais. Apesar de
amplamente distribuída pelo país, Dalbergia nigra é considerada rara em floresta
primária. E com frequência encontrada em áreas com algum nível de perturbação,
onde há estimativas de 28 indivíduos por hectare, mas geralmente estes não são de
grande porte e a madeira é de qualidade inferior. Além disso, estudos conduzidos
mostram que a fragmentação das subpopulações e do habitat está diminuindo a
diversidade genética da espécie. A extração de sua madeira no passado foi muito
intensa e estima-se que pelo menos 30% da população da espécie tenham sido
perdidas. Uma redução populacional de 30% pode ser projetada caso o declínio do
tamanho e da qualidade do seu habitat não seja refreado. Além disso, a extração ilegal
da madeira é uma realidade, principalmente de raros indivíduos de grande porte
remanescentes em áreas de floresta primaria, e para que a espécie possa
restabelecer sua população será necessário o controle das suas áreas de ocorrência,
assim como estudos que comprovem a variabilidade genética da população
(MARTINELLI; MORAES, 2013, p 524) (Figura 5.85).

Figura 5.85 - Mapa de ocorrência da espécie ameaçada Dalbergia nigra

Extraído de:Martinelli e Moraes, 2013

✓ Dicksonia sellowiana Hook
Espécie considerada Em Perigo de extinção, Dicksonia sellowiana foi muito
explorada para a confecção de vasos e placas de xaxim, sendo muito comum em
floriculturas e em residências como substrato para o cultivo de orquídeas. Com a
restrição da comercialização do xaxim proveniente de D. sellowiana, substratos
alternativos começaram a ser colocados no mercado. Apesar disso, o xaxim ainda é
bastante extraído da natureza. Isso se deve ao fato de ser uma planta relativamente
comum em florestas tropicais úmidas. Atualmente, são estimados três milhões de
indivíduos adultos de D. sellowiana na natureza. Entretanto, considerando o histórico
de extração, acredita-se que cerca de 75% deles tenham sido retirados da natureza
nos últimos 10 anos apenas no Estado do Paraná. Extrapolando para os demais
Estados, suspeita-se que mais de 50% dos indivíduos tenham sido transformados em
substrato nesse mesmo período. Sabe-se que D. sellowiana é uma espécie de
crescimento lento e que indivíduos adultos podem ter mais de 200 anos. Portanto, a
recuperação populacional não acompanha o ritmo da sua extração. Além disso, essa
espécie ocorre em áreas sob intensa pressão por desmatamento, em que a
diminuição na qualidade do hábitat reduz a variabilidade genética das subpopulações
(MARTINELLI; MORAES, 2013, p 475) (Figura 5.86).
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Figura 5.86 - Mapa de ocorrência da espécie ameaçada Dicksonia sellowiana

Extraído de:Martinelli e Moraes, 2013

✓ Euterpe edulis Mart.
Espécie Vulnerável a extinção, Euterpe edulis é uma palmeira amplamente
distribuída, ocorrendo de forma contínua ao longo de toda a Mata Atlântica e em parte
do Cerrado. Em áreas de Florestas Úmidas bem preservadas, E. edulis geralmente
apresenta uma elevada abundância, podendo formar grandes subpopulações.
Entretanto, diversos fatores indicam que se trata de uma planta ameaçada de
extinção. E. edulis é uma espécie não cespitosa, de crescimento lento, sem
capacidade de rebrota e dependente de florestas bem preservadas; além disso, vem
sendo sistematicamente submetida a uma intensa exploração para a extração do
palmito em praticamente toda a sua área de distribuição. A extração ocorre por meio
da derrubada dos indivíduos adultos, preferencialmente aqueles de maior porte, e a
subsequente retirada do meristema apical, levando a morte das plantas. Em vários
remanescentes de Mata Atlântica, e possível encontrar claros vestígios da extração
irresponsável da espécie, como muitos indivíduos derrubados. Em muitos casos,
todos os indivíduos adultos de uma área são explorados, levando a extinção da
subpopulação. Além disso, e possível suspeitar que a drástica redução na extensão
da Mata Atlântica e o elevado grau de degradação de grande parte dos

remanescentes de floresta tenham contribuído para uma redução no tamanho
populacional e na Área de Ocupação (AOO) da espécie.
Vários estudos demográficos apontam para uma baixa taxa de crescimento dos
indivíduos, que podem levar vários anos (>10) para atingir a maturidade; assim, a
idade média dos indivíduos adultos em uma subpopulação e estimada em 20 anos.
Devido a isso, e possível suspeitar que E. edulis tenha sofrido um declínio
populacional de pelo menos 30% ao longo de três gerações, que correspondem a um
período de 60 anos (MARTINELLI, MORAES, 2013, p191) (Figura 5.87).
Figura 5.87 - Mapa de distribuição de Euterpe edulis

Extraído de: Martinelli e Moraes, 2013

✓ Myrcia rupicola D.Legrand
É uma espécie classificada Em Perigo de extinção, encontrada principalmente
nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, mas com subpopulações severamente
fragmentadas em São Paulo e Rio Grande do Sul. Apesar do grande número de
coletas, sua distribuição restrita reflete em uma pequena área de ocupação (AOO=72
km²). É encontrada em uma área sob intensa pressão antrópica, com perda de cerca
de 80% de vegetação nativa. Suspeita-se, portanto, que tenha havido um declínio
populacional maior do que 50% nos últimos 30 anos, considerando o tempo de
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geração de dez anos para espécie arbórea (MARTINELLI; MORAES, 2013, p 735)
(Figura 5.88).
Figura 5.88 - Mapa de distribuição de Myrcia rupicola

Extraído de:Martinelli e Moraes, 2013

✓ Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer
Encontra-se Em Perigo de extinção e ocorre nas regiões Nordeste, Sudeste e
Sul, com AOO de 968 km2. A canela-sassafrás vem sendo muito explorada para a
extração do óleo e é apreciada também pela sua madeira de boa qualidade para uso
em construção civil. Além da exploração, a espécie possui fatores de reprodução e
dispersão que dificultam a sua regeneração natural, como a produção irregular de
sementes; dificuldade na germinação devido a oxidação do óleo; grande
distanciamento entre árvores isoladas; diminuição, cada vez maior, dos agentes
polinizadores; predação dos frutos e sementes por roedores, pássaros e insetos;
podridão de sementes por fungos e, soma-se a estes fatores, um número cada vez
menor de matrizes na floresta, devido a persistente exploração madeireira
(MARTINELLI; MORAES, 2013, p 601) (Figura 5.89).

Figura 5.89 - Mapa de distribuição de Ocotea odorifera

Extraído de: Martinelli e Moraes, 2013

✓ Virola bycuhyba (Schott ex Spreng.) Warb
Virola bicuhyba está Em Perigo de extinção, conhecida popularmente como
bicuíba, representa um endemismo brasileiro, com ocorrência em Florestas
Ombrófilas e Estacionais associadas ao domínio fitogeográfico Mata Atlântica. Tem
preferência por florestas em estágio avançado de regeneração ou clímax, com
registros efetuados em unidades de conservação ao longo de sua distribuição.
Dispondo de registros de coleta desde o sul do Estado da Bahia até o norte do Rio
Grande do Sul, V. bicuhyba é considerada uma espécie de uso estratégico para
agricultura familiar no Brasil, sendo uma das madeiras mais utilizadas pela construção
civil. Além disso, o potencial medicinal desta planta começa a ser explorado pela
indústria farmacêutica, e seus extratos vêm sendo utilizados na medicina popular de
diversas localidades onde ocorre.
Desempenha papel ecológico importante nos ambientes florestais em que
ocorre, fornecendo alimentos para uma grande variedade de pássaros. Apesar de
apresentar uma densidade de indivíduos relativamente alta para espécies arbóreas
(em média, 25 indivíduos/ha em áreas pouco alteradas e que não sofreram corte
seletivo), V. bicuhyba vem enfrentando redução populacional severa e histórica, não
cessada até os dias atuais e prevista para o futuro. Estimativas empreendidas durante
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este trabalho evidenciam uma perda de mais de 65% de cobertura florestal potencial
para a ocorrência de V. bicuhyba, dentro de sua conhecida EOO; a partir desses
dados, verificou-se uma redução populacional bruta maior que 60% nas últimas três
gerações do táxon (estimada em cerca de 30 anos), causada principalmente por
extrativismo seletivo e conversão de hábitat, fatores que continuarão a causar declínio
futuro se nada for feito a fim de se reduzir ou cessar as ameaças descritas. Por esses
motivos, V. bicuhyba foi considerada “Em perigo” (EN), demandando a criação de
áreas protegidas para garantir sua sobrevivência e o desenvolvimento de legislação
específica que regulamente e controle o seu uso de maneira apropriada, uma vez que
a espécie tem grande importância para diversos segmentos da economia e sua
integral restrição poderá causar impactos (MARTINELLI; MORAES, 2013, p 708)
(Figura 5.90).
Figura 5.90 - Mapa de distribuição de Virola bicuhyba

Extraído de: Martinelli e Moraes, 2013

✓ Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl.
Zeyheria tuberculosa é classificada como Vulnerável a extinção, conhecida
popularmente como buxo-de-boi, culhões-de-bode e ipê-branco, é uma árvore
terrícola, perene, heliófita e hermafrodita, com síndrome de dispersão anemocórica.
Não é endêmica do Brasil, ocorrendo também na Bolívia. Está protegida por diversas

unidades de conservação. Trata-se de uma espécie pioneira bastante rústica, que se
desenvolve em pastagens e coloniza áreas degradadas. Tem madeira de ótima
qualidade, utilizada na construção civil, na fabricação de cercas e ferramentas. Suas
sementes têm valor comercial, e a espécie também é utilizada na recuperação de
áreas degradadas. Nos últimos 30 anos, a espécie sofreu um declínio populacional
superior a 30%, devido à sobre-explotação, considerada a principal ameaça à espécie.
É necessária a elaboração de um plano de manejo adequado (MARTINELLI;
MORAES, 2013, p 312) (Figura 5.91).
Figura 5.91 - Mapa de distribuição de Zeyheria tuberculosa

Extraído de: Martinelli e Moraes, 2013

5.4.1.6

Levantamento de Espécies com Base em Dados Secundários

No banco de dados de herbários virtuais (Specieslink) foram baixadas todas as
espécies registradas para os municípios de Santa Rita de Jacutinga, Passa Vinte,
Bom Jardim de Minas, Valença e Rio Preto. Foram levantadas 1.802 espécies de
plantas, após a verificação e validação de cada nome no site da Flora do Brasil 2020,
excluindo todas as sinonímias e dados duvidosos esses municípios em conjunto
totalizaram 1658 registros de coletas botânicas (Santa Rita de Jacutinga com 333
espécies; Bom Jardim de Minas com 206 espécies; Valença com 86 espécies, Passa
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Vinte com 89 espécies e Rio preto com 1318 espécies, apresentando a maior riqueza
em disparado comparado com os demais municípios).
Com base neste levantamento secundário foram encontrados 68 registros de
coleta para a APA Boqueirão da Mira, sendo 45 deles registros de pteridófitas
realizadas pelo especialista no grupo do Herbário CESJ da UFJF. Um Dos registros
corresponde à ocorrência de Dicksonia sellowiana, espécie com status de ameaça de
extinção.
Das 1658 espécies registradas, 1317 são de Angiospermas, 260 de Pteridófitas,
80 de Briófitas e 01 de Gimnosperma. Considerando as famílias botânicas, foi
encontrado um número de 189, onde as dez maiores representantes foram:
Orchidaceae (118 espécies); Asteraceae (98 espécies); Melastomataceae (95
espécies);Myrtaceae (67 espécies) Poaceae (65 espécies); Fabaceae (65 espécies);
Rubiaceae (54 espécies); Solanaceae (50 espécies); Polypodiaceae (49 espécies) e
Bromeliaceae (48 espécies). O somatório destas representam 709 espécies do total
de registros (Figura 5.92).
Figura 5.92 - Famílias botânicas mais representativas no levantamento de dados
secundários

Número de famílias

120
100
80
60
40

20
0

Famílias

Com o levantamento de dados secundários ficou evidente e indiscutível que a
grande riqueza encontrada para o município de Rio Preto com 1318 espécies, devese aos projetos de pesquisa realizados pela Universidade Federal de Juiz de Fora ao

longo de dez anos. Esses números mostram a potencialidade de coletas para a região
da APA Boqueirão da Mira e toda região, bem como incentiva às pesquisas contínuas
nessa localidade, uma vez que a mesma apresenta fisionomias semelhantes,
complexas e heterogêneas como as encontradas na Serra Negra em Rio Preto.
5.4.1.7

Levantamento de Espécies com Base em Dados Primários

Foram encontradas 349 espécies na APA Boqueirão da Mira, distribuídas em 98
famílias botânicas e 245 gêneros (Anexo III). Além destas, outros 27 espécimes não
foram identificados, o que reflete a necessidade de estudos mais aprofundados no
que tange a determinação de famílias complexas na área (Anexo III). A família mais
rica foi Fabaceae (31 espécies) seguida por Myrtaceae (29 espécies), Orchidaceae
(27 espécies), Melastomataceae (26 espécies), Rubiaceae (19 espécies), Asteraceae
(14 espécies), Lauraceae (13 espécies) e Euphorbiaceae (10 espécies) (Figura 5.93).
O gênero mais rico foi Miconia (12 espécies), seguido por Myrcia (7 espécies),
Asplenium (7 espécies) e Solanum (6 espécies).

Número de espécies

Figura 5.93 - As famílias mais representativas encontradas no levantamento de dados
primários da APA Boqueirão da Mira
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5.4.2 Fauna
O diagnóstico da fauna foi realizado com base na metodologia da Avaliação
Ecológica Rápida (AER), conforme detalhado no Manual para AER da The Nature
Conservancy (SAYRE et al., 2003). Foram conduzidas expedições de campo para
cada grupo faunístico de vertebrados terrestres nos meses de outubro e novembro
com duração de cinco e dez dias respectivamente. Foram elaboradas listagens de
espécies da herpetofauna, avifauna e mastofauna. As listas foram comparadas com
as de espécies ameaçadas ou em perigo de extinção segundo COPAM (2010),
ICMBio (2018), e IUCN (2018) para verificar o atual status de conservação bem como
identificar os táxons mais importantes no estudo.
Apresentação
A obtenção de listas de espécies constitui-se no primeiro passo para a
elaboração de planos de manejo adequados em unidades de conservação, para o
monitoramento da fauna em determinadas regiões e para a definição de estratégias
de conservação compatíveis com a realidade de cada local estudado. A falta de
conhecimento sobre a diversidade, riqueza e composição das comunidades da fauna
na região da APA Boqueirão da Mira é um fator limitante para o planejamento e
tomada de decisões sobre estratégias de conservação das espécies. A realização de
inventários é considerada prioritária na pesquisa com herpetofauna, mastofauna e
avifauna no Brasil, principalmente nas áreas de serra da Mata Atlântica.
O Plano de Manejo em tela tem por objetivo fornecer uma listagem de espécies
de répteis, anfíbios, mamíferos e aves da APA Boqueirão da Mira, destacando as
espécies raras, ameaçadas ou com distribuição restrita na Mata Atlântica, informar os
ambientes em que foram encontradas e identificar as ameaças a estes grupos
faunístico na área da APA.
A seguir são apresentados os relatórios da Herpetofauna, Avifauna e
Mastofauna registradas por meio dos dados secundários e primários para a APA BM.

5.4.2.1

Introdução

Herpetofauna
✓ Anfíbios
Diversas populações de anfíbios apresentam declínio nos últimos anos
(VERDADE et al., 2010). Estudos relacionados à conservação de espécies apontam
ações antrópicas como o principal agente causador desse declínio devido à
degradação e perda de hábitat (BROOKS et al., 2002; GARDNER et al., 2007;
VERDADE et al., 2010). No entanto, não são produzidos estudos suficientes para
acompanhar a velocidade com que as populações são afetadas (VERDADE et al.,
2010).
A Mata Atlântica é uma das diversas ecorregiões ameaçadas e classificadas
como hotspots mundiais da biodiversidade (MYERS et al., 2000). Possui mais de 400
espécies de anfíbios, onde destas, mais de 340 são endêmicas deste domínio
(HADDAD et al., 2013). Essas espécies são diretamente prejudicadas pelo forte
desmatamento da área para o agronegócio e a construção civil, atingindo a
integridade da floresta e das espécies que nela habitam (MYERS et al., 2000;
HADDAD et al., 2013).
Dentro do domínio da Mata Atlântica, existem regiões montanhosas com
altitudes elevadas e matas preservadas. Esses picos serranos formam áreas isoladas
em relação ao intercâmbio genético entre populações favorecendo a especiação e,
assim, contribuindo para a alta diversidade de espécies e um elevado grau de
endemismo. No sudeste do Brasil, o Complexo da Serra da Mantiqueira se destaca
como uma região importante na composição da anurofauna (CRUZ; FEIO, 2007).
Contudo, trabalhos de inventários são necessários e essenciais para revelar os
padrões de diversidade e endemismo desses animais (SILVANO; PIMENTA, 2003).
A APA Boqueirão da Mira está inserida no Corredor Ecológico da Mantiqueira,
que engloba 42 municípios (VALOR NATURAL, 2005). O corredor já contempla
importantes áreas de preservação como a APA Fernão Dias, APA Serra da
Mantiqueira, Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, Parque Estadual do
Ibitipoca, Parque Estadual da Serra do Papagaio e o Parque Nacional do Itatiaia.
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Pesquisas sobre a composição faunística são fundamentais para a compreensão
da biodiversidade e, consequentemente, para o planejamento de estratégias de
conservação (HADDAD, 1998; PROVETE, 2015). A escassa quantidade de dados
disponíveis sobre os anfíbios dificulta a compreensão e o estabelecimento de padrões
e tendências gerais (e.g. padrões reprodutivos, tróficos e termais; padrões de
diversidade) para as espécies de áreas tropicais (PROVETE, 2015). Dessa forma,
neste estudo, apresentamos um inventário das espécies de anuros da APA Boqueirão
da Mira, Zona da Mata de Minas Gerais, Brasil.
✓ Répteis
Os répteis formam um grupo proeminente em quase todas as taxocenoses
terrestres, com mais de 10.793 espécies conhecidas em todo o mundo (UETZ, 2018)
e 795 espécies de répteis que ocorrem naturalmente e se reproduzem no Brasil
(COSTA; BÉRNILS, 2018), ocupando o segundo lugar em relação a outros países
(PAGLIA et al., 2010). No entanto, aproximadamente uma em cada cinco espécies de
répteis está ameaçada e a mesma quantidade é classificada como deficiente em
dados. Os resultados reforçam a necessidade de atenção e pesquisa em áreas
tropicais que exibem as taxas mais dramáticas de perda de habitat (BÖHM et al.,
2013). Sendo a Mata Atlântica reconhecida como "hotspots" para estudo e
conservação da diversidade mundial, as maiores ameaças à herpetofauna brasileira
concentram-se nesse domínio fitogeográfico e resultam principalmente da perda e
degradação de habitat, situações críticas para lagartos e cobras na savana
remanescente e campos rochosos de São Paulo e Minas Gerais.
Estudos apontam para a necessidade de maiores esforços na realização de
trabalhos sobre padrões de diversidade e distribuição de répteis, pois mostraram que
ainda existem grandes lacunas no conhecimento sobre a composição da fauna
mineira (BÉRNILS et al., 2009). Entre as 112 definidas como áreas prioritárias para a
conservação da biodiversidade em Minas Gerais (DRUMMOND et al., 2005), a região
de Bom Jardim de Minas, Parque Estadual do Ibitipoca, cercas da APA Boqueirão da
Mira, são consideradas áreas de prioridade alta para a conservação da natureza no
estado. Os remanescentes de Mata Atlântica no estado de Minas Gerais foram
identificados como de interesse para conservação devido à alta pressão antrópica
causada pela urbanização e pelo desmatamento (DRUMMOND et al., 2005).

Avifauna
Os estudos mais recentes das comunidades faunísticas têm demonstrado que é
possível reconhecer grupos de espécies intimamente relacionadas com as condições
ambientais de determinadas áreas. Essas espécies, denominadas geralmente de
bioindicadores, são largamente utilizadas em estudos ambientais, permitindo a análise
sobre as condições de preservação dos habitats (LANDRES et al., 1988).
As aves são um dos grupos de animais mais distintos e bem estudados em
termos de biologia, ecologia, comportamento, distribuição geográfica e conservação,
sendo um dos grupos mais eficientes de indicadores de qualidade ambiental
(VERNER, 1981; MORRISON, 1986; STOTZ et al., 1996). A estrutura e a composição
de uma comunidade de aves sofrem mudanças quando ocorre alguma alteração na
vegetação, seja ela natural ou provocada por atividades humanas (ALEIXO, 1999). As
aves se impõem, ainda, por sua quase onipresença, ocupando um inigualável número
de habitat, até mesmo nos centros urbanos. São, ainda, mais numerosas que os
demais vertebrados terrestres. Alia-se a isso a relativa facilidade de observação em
função de grande parte de suas espécies serem diurnas.
O Brasil abriga uma das mais diversas avifaunas do mundo com 1.919 espécies
reconhecidas até o momento (CBRO, 2015). Destas, 278 são endêmicas do Brasil
(CBRO, 2015), 175 encontram-se em alguma categoria de ameaça na Lista Vermelha
da União Internacional para a Conservação da Natureza (BIRDLIFE, 2018) e 236,
entre espécies e subespécies, estão na Lista Vermelha das espécies da fauna
brasileira ameaçada de extinção (ICMBIO, 2018), perfazendo deste o país com maior
número de espécies ameaçadas do mundo. A maioria dessas espécies de aves está
distribuída em cinco grandes regiões naturais; Amazônia, Floresta Atlântica, Caatinga,
Cerrado e Pantanal (SILVA et al., 2003).
No domínio da Mata Atlântica ocorrem diferentes formações vegetais de acordo
com o tipo de solo, clima e relevo, como a Floresta Ombrófila Densa e a Floresta
Ombrófila Mista nas encostas, vales e planaltos; a Floresta Estacional Decídua e
Semidecidual no interior; os manguezais e restingas próximas ao mar; e os Campos
de Altitude nos cumes de serras altas. A Mata Atlântica brasileira, que originalmente
ocorria do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, vem sofrendo uma regressão
histórica durante os últimos séculos (FONSECA, 1985). Atualmente, a Mata Atlântica
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encontra-se reduzida a remanescentes isolados de diferentes tamanhos que,
somados, atingem apenas entre 8,5% e 12% da sua extensão original (RIBEIRO et
al., 2009). Não obstante, ela é apontada como uma das regiões mais ameaçadas do
planeta, estando no topo das listas de prioridade global de pesquisa e conservação
da biodiversidade (MYERS et al., 2000). No domínio da Mata Atlântica vivem 891
espécies de aves, chegando a 1035 táxons considerando espécies e subespécies,
das quais 213 espécies e 162 subespécies são endêmicas (MOREIRA-LIMA, 2013) e
120 são ameaçadas de extinção (ICMBIO, 2018).
A Serra da Mantiqueira, localizada nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, está englobada na “EBA 076 Mata Atlântica Montana”, ou seja, um
importante centro de aves endêmicas da Mata Atlântica que contempla paisagens
montanas e subtropicais elevadas. Nessa EBA estão 23 espécies endêmicas e com
distribuição geográfica restrita (<50,000 km2), das quais 16 estão presentes na Serra
da Mantiqueira (BENCKE; MAURÍCIO, 2006)
A Área de Proteção Ambiental (APA) Boqueirão da Mira, localizada no munícipio
de Santa Rita de Jacutinga-MG, faz parte do Corredor Ecológico da Mantiqueira que
abrange 42 municípios do sul de Minas Gerais e já conta com Unidades de
Conservação (UCs) de grande importância (MOUSINHO, 2005), como o Parque
Nacional (PN) do Itatiaia, Parque Estadual (PE) da Serra do Papagaio, PE da Serra
Negra da Mantiqueira, PE de Ibitipoca, APA Serra da Mantiqueira, APA Fernão Dias
e a Floresta Nacional (FLONA) de Passa Quatro.
As UCs possuem importante papel na manutenção de ecossistemas naturais e
preservação das espécies, uma vez que seu principal papel é o da proteção da
natureza, sua biodiversidade e os seus processos ecológicos. Sendo que esse papel
é mais efetivo quando a UC está integrada em sua região e num sistema de unidades
de conservação (MARETTI, 2001).
Não existem levantamentos disponíveis da avifauna que ocorre na APA
Boqueirão da Mira (doravante APA BM). Dessa forma, neste estudo, apresentamos o
primeiro inventário das espécies de aves presentes na APAB.

Mastofauna
A Mata Atlântica é um dos maiores hotspots de biodiversidade do mundo
(MYERS et al., 2000) e abriga mais de 290 espécies de mamíferos, das 701 que
ocorrem no Brasil (PAGLIA et. al., 2012). Esse bioma apresenta um alto grau de
endemismo, tendo 90 espécies exclusivas, principalmente de primatas e roedores
(COSTA et al., 2005; PAGLIA et. al., 2012).
Estima-se que o estado de Minas Gerais abrigue, atualmente, cerca de 236
espécies de mamíferos, representando 32% das espécies de mamíferos do Brasil.
Dessas, 44 espécies estão ameaçadas no estado, sendo sete na categoria “CR –
criticamente ameaçada”, 21 na categoria “EN – em perigo” e 16 na categoria “VU –
vulnerável” (COPAM, 2010).
A fragmentação e redução do habitat natural são uns dos principais causadores
da diminuição da biodiversidade. Os mamíferos apresentam importante papel na
estrutura das comunidades da biota, em especial nas inter-relações e no equilíbrio
dinâmico das espécies (REIS et al., 2011). De modo geral são bons indicadores do
grau de conservação dos ambientes nos quais ocorrem (UMETSU; PARDINI, 2007;
SOULÉ; WILCOX, 1980).
Os pequenos mamíferos participam da cadeia trófica, da dispersão de espécies
vegetais, servem como presa para os predadores e contribuem para a manutenção
do equilíbrio populacional de espécies de menor porte (invertebrados, outros
mamíferos, répteis e aves) (GRANZINOLLI; MOTTA JUNIOR, 2006). Espera-se que
animais de menor porte, com baixa capacidade de deslocamento e pequenas áreas
de vida, sejam mais restritos a determinados tipos de florestas, apresentando maiores
taxas de endemismos (COSTA et al., 2005). Ressalta-se ainda que muitas espécies
de pequenos mamíferos são sensíveis à fragmentação e perda de habitat (PARDINI
et al., 2005). De acordo com Pires e colaboradores (2002), as taxas de dispersão de
pequenos mamíferos entre fragmentos de Mata Atlântica, que estão isolados e
inseridos em matriz de ambiente aberto, são bastante baixas, indicando que é
frequente a ocorrência de populações isoladas em paisagens muito fragmentadas. Os
pequenos mamíferos, presentes em matriz de áreas abertas são espécies invasoras
e/ou generalistas e diferem das espécies presentes no interior dos fragmentos, que
são espécies florestais (UMETSU; PARDINI, 2007).
297

Os primatas, assim como os pequenos mamíferos, também possuem altas taxas
de endemismos e são espécies com restrições de habitat (COSTA et al., 2005). Ao
contrário dos primatas e dos pequenos mamíferos, os mamíferos de médio e grande
porte possuem amplas distribuições geográficas e ocorrem em uma grande variedade
de habitat, de florestas úmidas a vegetações abertas, ocorrendo na maioria dos casos
por todo o Brasil. Para essas espécies, a importância ecológica não está relacionada
com distribuições geográficas restritas, mas sim com a função ecológica que
desempenham no ambiente. Os carnívoros, principalmente os predadores de topo de
cadeia controlam as populações de herbívoros e frugívoros.
Este relatório apresenta a caracterização de mamíferos de pequeno porte nãovoadores (marsupiais da Família Didelphidae, e roedores das Famílias Cricetidae e
Echimyidae) e de mamíferos de médio e grande porte para o diagnóstico da APA
Boqueirão da Mira, no Município de Santa Rita de Jacutinga, MG. As atividades de
campo foram realizadas em outubro e novembro de 2018, com um total de 15 dias de
campo.
5.4.2.2

Material e Métodos

Herpetofauna
✓ Área de Estudo
A APA Boqueirão da Mira (APA BM) situa-se na região da Zona da Mata de
Minas Gerais, no município de Santa Rita de Jacutinga. Pertencente ao complexo da
Serra da Mantiqueira e inserida no Corredor Ecológico da Mantiqueira (COSTA et al.,
1998;

VALOR NATURAL,

2005), a

APA

BM possui

uma

extensão

de

aproximadamente 20 km e está próxima à divisa do estado do Rio de Janeiro (6 km)
e ao Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira (6 km). Sua altitude varia de 450 a
1746 metros (m).
✓ Dados Secundários
Para os dados secundários foram utilizados quatro estudos e trabalhos
realizados em duas Unidades de Conservação próximas à APA Boqueirão da Mira: o
Levantamento de répteis do Parque Estadual do Ibitipoca e do Parque Estadual Serra
Negra da Mantiqueira (dados pessoais de pesquisas científicas), o estudo de anfíbios

do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira feito por Neves et. al. (2017) e o
estudo dos anfíbios do Parque Estadual do Ibitipoca feito por Feio (1990).
✓ Dados Primários
Foi realizado inventário em 15 pontos amostrais distribuídos em diferentes
ambientes na APA BM (Quadro 5.9;Figura 5.94), sendo eles: (1) Mata do Espineli, (2)
Serra da Água Santa, (3) Estrada Torres Furnas, (4) Brejos da Figueira, (5) Brejos
Complexo Boqueirão da Mira, (6) Quilombo Hightech, (7) Complexo Boqueirão da
Mira, (8) Fazenda Santa Clara das Palmeiras, (9) Mata Santa Clara das Palmeiras,
(10) Brejos estrada para Serra da Bandeira 1, (11) Brejos estrada para Serra da
Bandeira 2, (12) Ribeirão Santa Clara, (13) Lagoa temporária Serra do Chora, (14)
Serra da Bandeira e (15) Serrote São Lourenço (Quadro 5.9). Foram utilizados
também registros ocasionais nos percursos entre pontos amostrais e dados
secundários de espécimes depositados na Coleção Herpetológica do Museu de
Zoologia João Moojen da Universidade Federal de Viçosa (MZUFV).
As coletas foram realizadas em duas campanhas em estações chuvosas, cinco
dias consecutivos em outubro e 10 dias consecutivos em novembro de 2018.
Coletamos a herpetofauna por meio de busca ativa diurna e noturna, e Armadilhas de
Interceptação e Queda. Os exemplares coletados foram eutanasiados sob o processo
de imersão em água com hidrocloreto de benzocaína 250 mg/l, seguindo a Portaria
CFBio Nº 148/2012. Posteriormente, fixamos os espécimes com formalina 10%, os
acondicionamos em álcool 70%, e depositamos os exemplares na Coleção
Herpetológica da Universidade Federal de Juiz de Fora (Licença de Coleta ICMBio
65519-1, Anexo XIV).
Para cada espécie registrada na área de estudo, verificamos o status de
conservação segundo a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Estado de
Minas Gerais (DRUMMOND et al., 2008), Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas do
Ministério do Meio Ambiente (ICMBIO, 2018) e Lista Vermelha de Espécies
Ameaçadas da União Internacional para Conservação da Natureza e Recursos
Naturais (IUCN, 2018).
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Quadro 5.9 - Pontos amostrais da APA Boqueirão da Mira, com suas respectivas altitudes, coordenadas geográficas (em graus decimais) e
breve descrição da área
No

Local

Altitude

Latitude

Longitude

Descrição

1

Mata do Espineli

900

23 k 7556046

592948

Floresta no pé da Serra Água Santa com riachos,
lagoas e brejos em área aberta e fechada

2

Serra da Água Santa

1500

23 k 7557567

592882

Área de altitude com presença de Campos
Rupestres

3

Estrada Torres Furnas

1250

23 k 7558017

594024

Área de Florestas de altitudes úmidas impactadas
por quatro linhas de transmissão de energia

4

Brejos da Figueira

900

23 k 7557258

594634

Área de brejos perenes, tendo água em quase todos
os meses do ano

5

Brejos Complexo Boqueirão da
Mira

600

23 k 7558622

597875

Área de brejo seco, tendo água apenas em poucos
meses da estação chuvosa

6

Quilombo Hightech

1000

23 k 7557986

594905

Área de florestas com riacho de interior de mata e
brejos de área fechada

7

Boqueirão da Mira

800

23 k 7560270

597146

Área de baixada com rio pirapitinga, presença de
matas, pastos, brejos de área aberta

8

Fazenda Santa Clara das
Palmeiras

680

23 k 7558718

603381

Área de baixada com o Ribeirão Santa Clara,
presença de matas, pastos, brejos de área aberta e
fechada

No

Local

Altitude

Latitude

Longitude

Descrição

9

Mata Santa Clara das
Palmeiras

900

23 k 7559342

603381

Grande fragmento de Floresta Estacional, presença
de riachos e brejos de área aberta e fechada

10

Brejos estrada para Serra da
Bandeira 1

800

23 k 7559583

605607

Área de brejo na borda de grande fragmento de
floresta

11

Brejos estrada para Serra da
Bandeira 2

900

23 k 7562604

602549

Área de brejo em locais abertos

12

Ribeirão Santa Clara

900

23 k 7561640

604280

Floresta Estacional com o Ribeirão Santa Clara

13

Lagoa temporária Serra do
Chora

1300

23 k 7564191

601196

Lagoa de altitude temporária bordeada de Floresta
úmida

14

Serra da Bandeira

1730

23 k 7564195

603649

Área de campo rupestre, com cachoeiras, brejos,
bromélias e florestas nebulares

15

Serrote São Lourenço

1200

23 k 7562037

606822

Área de floresta úmida, cachoeiras e brejos de área
fechada
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Figura 5.94 - Pontos amostrais da herpetofauna na APA Boqueirão da Mira

Para a captura dos espécimes utilizamos três métodos de amostragem: (1)
busca ativa, (2) encontros ocasionais, (3) armadilhas de funil (Funnel trap), conforme
Hudson et al. (2006) e Hudson (2007), e armadilhas de queda (Pitfall trap), segundo
Cechin e Martins (2000).
a) Busca Ativa
Esta metodologia consiste na procura ativa dos animais em locais propícios a
ocorrência: sob troncos e pedras, ocos de árvores, serapilheira ao longo das trilhas e
sítios reprodutivos de anfíbios (brejos e cursos d’água). Cada ponto amostral foi alvo
de ao menos uma expedição de busca ativa noturna e uma diurna (Figura 5.95).
Figura 5.95 - Busca Ativa noturna no ponto amostral Brejos da Figueira

Foto: André Yves

b) Armadilha de Interceptação e Queda
Os conjuntos de armadilhas de Funil e Queda foram instalados juntamente com
cerca direcionadora (ou de interceptação) em três pontos amostrais na APA Boqueirão
da Mira, sendo que cada ponto foi constituído por 80 m de cerca direcionadora com
três funis e sete baldes de 60 litros (Figuras 5.96 e 5.97). Os três pontos amostrais
são: Estrada Torres Furnas, Quilombo Hightech e Ribeirão Santa Clara.
As Armadilhas de Interceptação e Queda (AIQ) permaneceram abertas durante
sete noites consecutivas, totalizando 168 horas de AIQ abertas. As inspeções das
armadilhas foram realizadas diariamente no período matinal e vespertino.
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Figura 5.96 - Armadilha de Funil

Foto: Lucio Lima

Figura 5.97 - Armadilha de Balde (Pitfall)

Foto: Lucio Lima

c) Encontro Ocasional
O Encontro Ocasional consistiu na coleta/captura dos animais na APA Boqueirão
da Mira quando as metodologias de Busca Ativa e Armadilha de Interceptação e
Queda não estiverem sendo aplicadas ou os animais foram registrados por outros
membros da equipe do estudo de biodiversidade.

✓ Análise dos Dados
A abundância de espécies foi analisada somente para a metodologia de captura
por Armadilha de interceptação e Queda, visando avaliar a suficiência e a eficiência
do método empregado.
Para avaliar os dados e a eficiência do levantamento da herpetofauna, foi obtida
uma curva cumulativa de espécies e analisada a riqueza de espécies por ponto
amostral. A curva do coletor e o estimador de diversidade Bootstrap foram realizadas
por meio do software EstimateS Versão Win 9.1.0. (COLWELL, 2013). A curva de
acumulação (ou curva de rarefação) considera o número de espécies observadas em
função do esforço amostral, medido geralmente em número de indivíduos. Suficiência
amostral será medida através do ponto de estabilização da curva de acumulação de
espécies.
Avifauna
✓ Dados Secundários
O escopo espacial para a busca bibliográfica das espécies de provável
ocorrência na área de estudo ocorreu na região da Serra da Mantiqueira, sobretudo
nas regiões mais próximas da APA BM. A busca foi feita em bases de dados on line
(Scielo, Google Scholar) por estudos de levantamentos e/ou Planos de Manejo
realizados dentro da região. Para complementar a lista de espécies de provável
ocorrência foi feito uma busca por espécies no banco de dados on line wikiaves nos
municípios de influência direta da APA e em munícipios próximos com listas
representativas de aves.
✓ Dados Primários
O levantamento da avifauna em campo foi realizado por meio de censos
quantitativos utilizando uma adaptação do método das "20 species lists" ou
“listas MacKinnon” (POULSEN et al., 1997; FJELDSÅ, 1999), adequado para
amostragens de curta duração. O método controla o tamanho das amostras,
permitindo comparações mais confiáveis entre diferentes locais ou de um mesmo local
em diferentes épocas (RIBON, 2010), uma vez que a unidade amostral é o número de
listas e não as horas ou os dias amostrados. Assim, ao contrário de buscas aleatórias
onde a curva acumulativa é feita em horas ou dias, nas listas de MacKinnon a curva
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é construída a partir das listas de espécies, ou seja, quanto maior o número de listas
maior será a unidade amostral, independentemente do tempo de amostragem
(RIBON, 2010).
Embora MacKinnon tenha proposto listas de 20 espécies (MACKINNON, 1991),
Herzog e colaboradores (2002) propõem que sejam feitas listas de 10 espécies, o que
aumenta o número de unidades amostrais para uma mesma área. Não obstante,
fazendo-se listas de 10 espécies diminui-se o risco de uma mesma espécie ser
marcada mais de uma vez em uma mesma lista (RIBON, 2010). Esse método consiste
na elaboração de listas de 10 espécies diferentes de aves registradas, de modo que
não contenha espécies iguais na mesma lista e tomando-se o cuidado de não incluir
indivíduos já contados em listas anteriores; ou seja, cada lista só pode conter espécies
diferentes entre si e indivíduos que ainda não foram contados. Nota-se que,
independentemente de quantos indivíduos de cada espécie se veja ou se ouça,
somente a informação sobre a presença ou ausência da espécie em cada lista é que
será usada nas análises seguintes (RIBON, 2010). Após o preenchimento das 10
espécies na primeira lista inicia-se uma nova lista com mais 10 espécies e, assim,
sucessivamente. No final do levantamento para obter a frequência relativa das
espécies divide-se o número de listas que uma espécie esteve presente pelo número
total de listas. Assume-se que quanto mais comum for uma espécie, mais vezes ela
será ouvida ou visualizada (RIBON, 2010).
Quando necessário foi utilizada a técnica de playback (CATCHPOLE; SLATER,
1995), que consiste na reprodução do canto das aves, para que as mesmas se
aproximem, favorecendo o contato visual e identificação precisa das espécies. O
mesmo método foi utilizado para facilitar a detecção de espécies de hábito noturno
(Ordens Strigiformes, Nyctibiiformes e Caprimulgiformes).
As amostragens ocorreram nos períodos de maior atividade das aves, ou seja,
madrugada-manhã e no final da tarde e início da noite (SICK, 1997), em trilhas e
estradas pré-existentes nos diferentes ambientes da APA BM (Quadro 5.10). O
levantamento foi realizado em duas campanhas de campo, entre os dias 09 e 13 de
outubro e 8 e 17 de novembro, totalizando 15 dias de amostragem e cerca de 100
horas de amostragem. Ao final do período de amostragem foram contabilizadas 393
listas de Mackinnon.

Para auxiliar a detecção de aves durante as amostragens de campo foram
utilizados binóculos Nikon® Monarch 10 X 42, gravador digital ZOOM® H4N com
microfone embutido e Câmera Digital Nykon® P900. Adicionalmente, foi utilizado
tocador digital de áudio acoplado a caixa de som. As espécies foram identificadas em
campo ou, quando necessário, a partir de comparações com gravações e fotos
arquivadas.
Quadro 5.10 - Transecções amostrais para a Avifauna na APA Boqueirão da Mira, com suas
respectivas altitudes, coordenadas geográficas (UTM / Datum WGS84 / zona 23k) e breve
descrição da área
No

1

Local

Quilombo
Hightech

Altitude

780/1110

Latitude

595107/
594608

Longitude

7557581/
7559354

2

Complexo
Boqueirão
da Mira

630/900

595786/
597610

7561076/
7559005

3

Mata do
Espineli

710/880

592801/
593198

7555385/
7556018

4

Serra de
São
Lourenço

5

Estrada
Cruzeiro/F
azenda
Sta. Clara
das
Palmeiras

750/900

590/750

605937/
604555

598817/
604119

7558501/
7562551

7557737/
7557960

Descrição
Fragmentos
de
Floresta
Estacional,
matas
ciliares,
ambientes
de
brejos
e
ambientes abertos antrópicos,
com pastagem e instalações
rurais.
Área de baixada com rio
pirapitinga,
presença
de
Floresta
Estacional
em
diferentes
estádios
de
regeneração, matas ciliares,
brejos e ambientes antrópicos
com pastagem e instalações
rurais.
Bloco de Floresta Estacional
com matas ciliares e brejo com
taboa. Ambientes antropizados
com plantações de Eucalipto,
pastagem
para
gado
e
instalações rurais.
Grande bloco de Floresta
Estacional com curso d’água,
ambientes úmidos de brejo e
áreas de pastos.

Fragmentos
de
Floresta
Estacional em área de baixada
inseridos numa matriz antrópica
com pastagens, brejos com
taboas, instalações rurais e
habitações.
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No

Local

6

Santa
Clara das
Palmeiras

7

Água
Limpa

8

9

Altitude

Longitude

710/890

603755/
603354

7558622/
7560054

760/970

595388/
596916

7562025/
7562164

Estrada
das Torres
de
1030/126
Furnas/Ser
0
ra da Água
Santa

Serra da
Bandeira

Latitude

1150/165
7

594033/
593369

7557462/
7559008

602852/
601409

7564259/
7563791

Descrição

Grande bloco florestal de
Floresta Estacional com cursos
d’água, ambientes de brejos,
pastagem e instalações rurais.

Floresta
Estacional
em
diferentes
estádios
de
regeneração, cursos d’água e
ambientes abertos antrópicos.

Floresta
Ombrófila
Densa
impactada por quatro linhas de
transmissão de energia e
ambiente de Campos Rupestres
na Serra da Água Santa.

Nanofloresta
Nebular
com
cursos d’água e Campos de
Altitude e Rupestres no topo da
serra

✓ Análise dos Dados
Os dados obtidos durante o levantamento de campo foram organizados em uma
base de dados contendo a lista de espécies e o número de listas que que cada espécie
foi registrada. A partir dessa base de dados, todas as espécies amostradas foram
caracterizadas por seu endemismo quanto aos biomas brasileiros (SILVA, 1995;
STOTZ et al., 1996; MOREIRA-LIMA, 2013; CBRO, 2015) e aos topos das montanhas
do Leste do Brasil (VASCONCELOS, 2009); à presença em listas oficiais de espécies
ameaçadas de extinção do estado de Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2008; COPAM,
2010), do Brasil (ICMBIO, 2018) e global (IUCN, 2018); o grau de sensibilidade das
espécies as perturbações ambientais (STOTZ et al., 1996); a preferência alimentar
(baseado em WILMAN et al., 2014);e o habitat preferencial (STOTZ et al., 1996;
MOREIRA-LIMA, 2013). Também foram classificadas as espécies exóticas,

colonizadoras, de interesse comercial (cinegéticas e / ou xenibabos) (SICK, 1997) e
migratórias (SICK, 1997; NUNES, 2004; ALVES, 2007; PACHECO et al., 2008;
MOREIRA-LIMA, 2013; CBRO, 2015; CEMAVE, 2016). A classificação taxonômica e
nomenclatura das espécies seguem o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos
mais recente (CBRO, 2015).
Os habitats preferenciais das espécies foram definidos da seguinte forma:
Florestal -espécies dependentes de ambientes florestais e que utilizam tanto o interior,
como as bordas de diferentes tipos florestais; Borda Florestal - espécies que utilizam
bordas florestais, mas dificilmente utilizam o interior das florestas, podendo utilizar
ambientes abertos com árvores esparsas adjacentes a ambientes florestais;
Campestres - espécies que utilizam ambientes abertos, naturais ou antrópicos, como
pastagens, campos com árvores esparsas, campos de altitude e capoeiras, podendo
utilizar bordas florestais; Aquático – espécies que utilizam ambientes aquáticos, lóticos
ou lênticos; Florestal/Campestre – espécies que sobrevoam ambientes florestais e
campestres; Antrópico – espécies sinantrópicas.
Para avaliar a suficiência amostral empregada no inventário da avifauna foi feita
uma curva de acúmulo de espécies. Essa curva foi construída a partir das listas de
MacKinnon, sendo que cada lista foi considerada uma unidade amostral (RIBON,
2010). Para estimar a riqueza esperada (S) para a área foi utilizado os estimadores
Jackknife de primeira ordem e Bootstrap (COLWELL et al., 2012). O estimador de
Jackknife estima a riqueza total somando a riqueza observada a um parâmetro
calculado a partir de espécies raras e do número de amostras, enquanto o Bootstrap
é baseado na incidência das espécies, não diferenciando espécies raras (SANTOS,
2003). A curva e os estimadores de Jackknife de primeira ordem e Bootstrap foram
aleatorizadas com 1000 permutações no programa EstimateS 9.1.0 (COLWELL et al.,
2012).
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Mastofauna
✓ Dados Secundários
Para os dados secundários foram utilizados cinco estudos e trabalhos realizados
em três Unidades de Conservação próximas à APA Boqueirão da Mira: o Plano de
Manejo do Parque Nacional do Itatiaia, O Plano de manejo e mais dois estudos
específicos no Parque Estadual do Ibitipoca e um estudo específico no Parque
estadual do Rio Preto.
Foram consideradas apenas as espécies registradas diretamente nos trabalhos,
sem incluir os dados de entrevistas ou dados secundários citados nestes.
✓ Dados Primários
O Quadro 5.11 apresenta os pontos de amostragem com a utilização de
armadilhas para pequenos, médios e grandes mamíferos.
Quadro 5.11 - Pontos amostrais da mastofauna na APA Boqueirão da Mira, com tipos de
armadilhas e suas respectivas coordenadas geográficas
Tipo
Armadilha

de

Latitude

Longitude

Esforço
Local
(armadilha/noite)

AF1

23k 593951

7557980

6

Estrada Torres
Furnas

AIQ1

23k 593800

7557967

42

Estrada Torres
Furnas

Sh1

23k 593798

7557982

50

Estrada Torres
Furnas

AF2

23k 604316

7561571

6

Ribeirão Santa
Clara

AIQ2

23k 604310

7561618

36

Ribeirão Santa
Clara

Sh2

23k 604305

7561557

50

Ribeirão Santa
Clara

AF3

23k 602236

7557794

8

Quilombo
Hightech

AIQ3

23k 594976

7557704

54

Quilombo
Hightech

Tipo
Armadilha

de

Latitude

Longitude

Esforço
Local
(armadilha/noite)

Sh3

23k 594219

7552145

79

Quilombo
Hightech

AF4

23k 604567

7561388

5

S. Bandeira via
S.R. Jacutinga

Sh4

23k 604570

7560838

36

S. Bandeira via
S.R. Jacutinga

AF5

23k 604103

7559289

4

Faz. Sta Clara
das Palmeiras

AF6

23K 594979

7558320

4

Quilombo
Hightech

AF7

23K 597215

7560184

4

Boqueirão
Mira

da

a) Pequenos Mamíferos Não Voadores
Armadilhas Shermans e tomahawks: armadilhas de contenção viva foram
distribuídas em quatro linhas de diferentes ambientes e espaçadas a cada 10m no
solo e no sub-bosque (quando possível, para cobrir os diferentes estratos da
vegetação). As armadilhas ficaram abertas para captura durante noites variadas em
cada linha, num esforço total de 215 armadilhas-noite e foram iscadas com uma
mistura de sardinha em lata, creme de amendoim, banana e farinha de milho.
Armadilhas de Interceptação e Queda (Pitfall): Os mamíferos não voadores de
pequeno porte também foram monitorados com o uso de armadilhas de interceptação
e queda (pitfalls), instalados no interior das áreas de amostragem. As armadilhas
foram dispostas em três áreas, utilizando-se o formato de linha ou de “Y”, quando
possível. Foram utilizados baldes de 60L, enterrados a cada 10 m com sua abertura
no nível da superfície do solo e interligados por cerca-guia com 50 cm de altura. Os
baldes foram instalados em locais com maior sombreamento, e foram furados para
não acumular água. Além disso, foram colocadas placas de isopor no interior, para
oferecer abrigo aos animais capturados, e flutuação em caso de chuva. As armadilhas
foram vistoriadas diariamente e mantidas abertas durante noites variadas em cada
área, totalizando um esforço de 132 baldes-noite. Foram utilizadas as mesmas
armadilhas para a amostragem de herpetofauna.
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Os pequenos mamíferos capturados tiveram os dados biométricos anotados,
foram marcados na orelha e posteriormente soltos. As capturas só ocorreram na
segunda campanha (novembro de 2018), após a emissão da licença de captura e
coleta.
b) Médios e Grandes Mamíferos
Busca ativa e encontros ocasionais: Os mamíferos foram inventariados por meio
de observações diretas e/ou indiretas, por procura de vestígios, como registros de
pegadas, tocas, fezes e outros. As pegadas constituem indicadores importantes da
presença de espécies visualmente difíceis de serem detectadas (PARDINI et al.,
2003). Carcaças, fezes e demais vestígios encontrados ao acaso foram registrados
como indicativo da presença das espécies. Os manuais de Oliveira e Cassaro (1999),
Emmons e Feer (1997), Becker e Dalponte (1999) e Borges e Tomás (2004) foram
utilizados para auxiliar nas identificações.
Dados confiáveis e confirmados, feitos por outros membros da equipe de
diagnóstico foram utilizados, e esses registros foram feitos tanto na campanha de
outubro, quanto em novembro de 2018.
Armadilhas fotográficas: As armadilhas foram colocadas a 40 cm do solo em
localidades potenciais de acesso a recursos alimentares e fontes de água. Iscas como
banana, manga, abacaxi, “sazon”, ração úmida para cães ou gatos, calabresa, milho
verde em espiga e canela em pó foram usadas e colocadas a 1 m de distância da
armadilha fotográfica. As armadilhas foram vistoriadas a cada dois dias para reposição
de iscas. As câmeras foram instaladas em dois locais na campanha de outubro e em
cinco outros lugares na campanha de novembro, e ficaram expostas por noites
variadas, num total de 47 armadilhas-noite (Figura 5.98).
Entrevistas: De forma complementar, moradores locais foram entrevistados.
Para não influenciar os resultados obtidos, no início das entrevistas, os moradores
foram incentivados a falar sobre as espécies de mamíferos mais comuns ou mais
avistadas na região. No final da entrevista, foram feitas perguntas mais diretas sobre
as espécies esperadas para a região, mas não citadas pelos moradores. Somente
foram consideradas as espécies reconhecidas por descrição detalhada e que foram
avistadas recentemente pelos entrevistados, sendo desconsideradas espécies
duvidosas ou que foram relatadas ao entrevistado por terceiros.

Figura 5.98 - Mapa de distribuição dos métodos de amostragem da mastofauna

313

✓ Análise dos Dados
Os mamíferos foram analisados quanto ao número de espécies, número de
indivíduos (pequenos mamíferos) e número de registros (médios e grandes
mamíferos) observados nas áreas de amostragem. As espécies amostradas foram
caracterizadas por seu nível de endemismo em relação aos biomas brasileiros
(PAGLIA et. al., 2012) e à presença em listas oficiais de espécies ameaçadas de
extinção (COPAM, 2010, IUCN, 2018; ICMBIO, 2018). A classificação taxonômica e
nomenclatura das espécies seguem Winson e Reeder (2005), Gardner (2008), Reis
et al. (2011) e Patton et al. (2015).
Na avaliação da mastofauna foram utilizados os seguintes índices:
a) Índice de Diversidade de Shannon-Wiener

e
Onde: H’ = Índice de Diversidade de Shannon-Wiener, em bit.ind.-1; pi =
abundância relativa; n = número de indivíduos coletados da espécie; N = total de
indivíduos coletados no ponto
b) Índice de Equitabilidade
Equitabilidade se refere à distribuição dos indivíduos entre as espécies, sendo
proporcional à diversidade e inversamente proporcional à dominância. A medida de
equitabilidade (uniformidade) compara a diversidade de Shannon-Wiener com a
distribuição das espécies observadas. Este índice é obtido pela equação:
J=H'/H'máximo
Onde: H’ = índice de Shannon; J = equitabilidade; H'máximo = logaritmo
neperiano de S.
Os resultados de equitabilidade variam de 0 a 1, sendo que valores mais
próximos a 1 indicam que os indivíduos estão bem distribuídos entre as diferentes
espécies, condição normalmente detectada em ambientes preservados; o inverso
ocorre quando se obtêm valores próximos a 0, mostrando ambientes mais alterados.
Os índices de equitabilidade de Shannon foram calculados utilizando o programa
Past.

c) Curva de Rarefação e Riqueza Estimada (Chao 1)
O número de espécies é influência do número de indivíduos capturados, e
quanto mais indivíduos são capturados, maior pode ser o número de espécies
registrado. De acordo com Gotelli e Colwell (2001), para minimizar esse problema, o
aumento do número de espécies é ilustrado por meio de uma curva de rarefação, a
qual representa expectativa estatística de uma curva de acúmulo de espécies. A curva
de acúmulo de espécies inclui o número total de espécies observadas, durante o
processo de coleta de dados, conforme são adicionados indivíduos ou amostras ao
conjunto total de dados. De forma simplificada, a curva de rarefação é produzida por
repetidas reamostragens, ao acaso, desse conjunto total de dados, a fim de se obter
uma média do número de espécies encontradas nas reamostragens (CHAO, 2004).
Foram realizadas 500 aleatorizações e computado o número de espécies adicionadas
por dia, somando todas as áreas amostradas. Chao1 é um estimador de riqueza que
calcula o número de espécies esperado para um grupo de dados, com base na riqueza
observada. A suficiência da amostragem e os cálculos dos estimadores foram
realizados com o programa EstimateS Win 8.20 (COLWELL, 2009).
5.4.2.3

Resultados

Herpetofauna
✓ Dados Secundários
De acordo com trabalhos realizados na região da APA BM, foram registradas 37
espécies de répteis, pertencentes a 13 famílias e 54 espécies de anfíbios, distribuídos
em 10 famílias. Totalizando uma lista potencial de 91 espécies para herpetofauna da
APA Boqueirão da Mira (Anexos IV e V).
Entre as espécies registradas, Hydromedusa maximiliani (cácado pescoço de
cobra) é a única considerada vulnerável a extinção pela IUCN (2018). As espécies de
anfíbio Ischnocnema izeckshoni e Leptodactylus jolyi estão classificadas como Dados
Deficientes pela lista da IUCN (2018), Hylodes perere classificada como Dados
Deficientes pela lista do ICMBIO (2018) e as espécies Bokermannoyla ibitipoca e
Physalaemus rupestris estão classificadas como Dados Deficientes nas listas estadual
(COPAM, 2010), nacional (ICMBIO 2018) e internacional (IUCN 2018).
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Neves et al. (2017) registraram sete espécies não identificadas até ao epítoto
específico para o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira. Destas, duas
espécies, o Brachycephalus sp. e o Dendrophryniscus sp., estão sendo alvo de
estudos para descrição de novas espécies. Apesar de não terem sido encontradas no
presente estudo, as características ambientais e vegetacionais da APA Boqueirão da
Mira fornecem condições perfeitas para a ocorrência destes dois gêneros.
Das 91 espécies registradas secundariamente neste estudo 60 são endêmicas
do domínio morfoclimático da Mata Atlântica. No levantamento da herpetofauna
realizado para o Plano de Manejo da APA Boqueirão da Mira apenas sete espécies
não estão presentes na lista secundária, foram as espécies identificadas somente até
o gênero e as com dificuldade de resolução taxonômica.
✓ Dados Primários
Nós registramos um total de 59 espécies de anuros, répteis e tartarugas para a
APA BM (Anexo VI). Dentre elas, uma encontra-se categorizada com vulnerável à
extinção pela IUCN, o cágado Hydromedusa maximiliani. As 43 espécies de anuros
estão distribuídas em doze famílias (Figura 5.99): Brachycephalidae, Bufonidae,
Centrolenidae, Craugastoridae, Phylomedusidae, Hemiphractidae, Cycloramphidae,
Hylidae, Hylodidae, Leptodactylidae, Microhylidae e Odontophrynidae. A família
Hylidae apresentou a maior riqueza (41%), seguida pela família Leptodactylidae
(23%). As 16 espécies de répteis estão distribuídas em oito famílias (Figura 5.100):
Chelidae, Gymnophthalmidae, Gekonidae, Leiosauridae, Teiidae, tropiduridae,
Dispadidae e Viperidae. A maior riqueza foi de Dipsadidae com sete espécies,
representando 44% dos répteis registrados.

Figura 5.99 – Gráfico com a riqueza das famílias de anfíbios
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Figura 5.100 - Gráfico com a riqueza das famílias de répteis
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Considerando os dados das duas campanhas de diagnóstico da Herpetofauna
para o Plano de Manejo da APA Boqueirão da Mira os pontos amostrais Estrada
Torres Furnas e Quilombo Higtech foram os mais ricos (19 e 18 espécies
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respectivamente)

e

apresentaram

maior

número

de

espécies

registradas

exclusivamente no ponto amostral (cinco e quatro respectivamente). Estes resultados
demonstram a relevância dos ambientes encontrados nestes pontos amostrais quanto
à riqueza, endemismo e ocorrência de espécies exclusivas com alta intolerância às
ações antrópicas, exemplificado pela presença exclusiva dos lagartos Heterodactylus
imbricatus, Placosoma glabelum, a serpete Echinanthera melanostigma e os anfíbios
Adenomera sp., Ololygon aff. cosenzai e Bokermannohyla lutuosa. No entanto é
importante salientar que estes resultados foram potencializados pelas Armadilhas de
Interceptação e Queda, responsáveis por cinco registros exclusivos nestes pontos; as
serpentes E. malanostigma, Elapomorphus quinquelineatus; os lagartos P. glabelum
e H. imbricatus; e a perereca B. luctuosa. O ponto amostral Serra da Bandeira merece
ser destacado como o terceiro ponto mais rico de espécies, reservando ainda a
presença de duas espécies exclusivas do ambiente de interesse conservacionista, a
rãzinha Ischnocnema sp. e a perereca de bromélia Ololygon sp.

Figura 5.101 – Gráfico com a riqueza e exclusividade de espécies da Herpetofauna registradas por pontos amostrais
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Ao final das duas campanhas de amostragem o método de Busca Ativa foi mais
eficiente com 50 espécies registradas, enquanto a Armadilha de Interceptação e
Queda capturou 11 espécies. No entanto a AIQ obteve cinco registros exclusivos do
método,

Placosoma

glabelum

(Pitfall),

Heterodactylus

imbricatus

(Pitfall),

Echinanthera melanostigma (Pitfall), Elapomorphus quinquelineatus (Funil) e
Bokermannohyla luctuosa (Pitfall) (Figura 5.102).
Figura 5.102 – Gráfico com a eficiência dos métodos de amostragem da Herpetofauna
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A AIQ instalada no ponto amostral Quilombo Higtech obteve abundância e
riqueza superiores aos demais pontos, enquanto o ponto amostral Ribeirão Santa
Clara foi o menos rico e abundante. Importante ressaltar que a AIQ instalada no ponto
amostral Ribeirão Santa Clara teve dois Pitfall’s afetados pelas chuvas e não
participaram das amostragens por quatro noites (Quadro 5.12).
Quadro 5.12 - Abundância e riqueza das espécies da herpetofauna registradas nas AIQs
durante o estudo de Fauna da APA Boqueirão da Mira
Quilombo
Higtech
1

Estrada Torres
Furnas
0

Ribeirão Santa
Clara
0

Elapomorphus quinquelineatus

0

1

0

Enyalius perditus

12

4

5

Placosoma glabelum

1

0

0

Espécies
Echinanthera melanostigma

Quilombo
Higtech
0

Estrada Torres
Furnas
2

Ribeirão Santa
Clara
0

Leptodactylus furnarius

1

0

0

Bokermannohyla luctuosa

0

1

0

Haddadus binotatus

2

1

3

Rhinella ornata

1

0

0

Rhinella ictérica

3

2

2

Ischnocnema izekcshonii

3

2

0

Abundância

24

13

10

Riqueza

8

7

3

Espécies
Heterodactylus imbricatus

A frequência de espécies de répteis foi maior para Enyalius perditus (22
indivíduos). Foram capturados em sua maioria na AIQ do Quilombo Higtech, formando
uma população bem estabelecida neste ponto, com ambientes propícios para
alimentação e reprodução da espécie.

Frequência em Porcentagem

Figura 5.103 – Gráfico com a frequência das espécies capturadas nas AIQ
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A espécie Heterodactylus imbricatus foi capturada por duas vezes na AIQ do
ponto amostral Estrada Torres Furnas. Por ser uma espécie endêmica da Mata
Atlântica e exclusiva de interior de mata evidência a importância ecológica desta área
da APA Boqueirão da Mira. Neste mesmo ponto amostral foi registrada por meio de
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busca ativa a presença de Ololygon aff. cosenzai, espécie de perereca de bromélia
que habita matas com alto grau de preservação.
A curva de suficiência amostral das campanhas da herpetofauna no estudo
realizado tendeu a estabilização, sugerindo que o levantamento das espécies da
herpetofauna foi bem-sucedido. No entanto o fato das duas campanhas terem sido
realizadas na época chuvosa fez com que a curva do gráfico tendesse a estabilizar,
pois mesmo a época chuvosa sendo notoriamente mais rica em espécies tanto em
anfíbios como em répteis, levantamentos na época seca obtém resultados com
espécies diferentes, o que aumentaria a lista produzida neste estudo. O estimador de
diversidade Bootstrap calculou 61,1 de riqueza para o estudo, número que coincide
com o intervalo de confiança calculado para a curva de acumulação geral, validando
desta maneira os resultados estatísticos calculados (Figura 5.104).
Figura 5.104 – Gráfico com a curva acumulativa de espécies da herpetofauna
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O Quadro 5.13 apresenta as espécies ameaçadas e com deficiência de dados
registradas da Herpetofauna registradas durante o levantamento de campo.

Quadro 5.13 – Espécies ameaçadas da Herpetofauna registradas durante a coleta de dados
primários na APA Boqueirão da Mira
Grau de ameaça
Táxon

Ponto amostral
MG

BR

IUCN

ANURA
Brachycephalidae
Ischnocnema izecksohni

DD

1, 2, 3, 4, 6, 14, 15

DD

13

Hylidae
Bokermannohyla ibitipoca

DD

Hylodidae
Hylodes aff. perere

DD

6, 14, 15

Leptodactylidae
Leptodactylus jolyi
Physalaemus rupestris

DD

DD

DD

3

DD

8, 14

VU

7

TESTUDINES
Chelidae
Hydromedusa maximiliani

O estudo da herpetofauna destacou que não há publicação formal sobre a
composição de espécies na área da APA Boqueirão da Mira, o que torna comum a
observação de espécies ainda desconhecidas pela ciência e ampliação de distribuição
de outras espécies. Bokermannohyla ibitipoca, Physalaemus rupestris, Ololygon
cosenzai e Hylodes perere tiveram suas distribuições ampliadas para a APA
Boqueirão da Mira. Os táxons Ischnocnema sp., Ololygon sp. e Adenomera sp. são
espécies ainda desconhecidas pela ciência: espécies candidatas. O número de
espécies endêmicas de anfíbios na Mata Atlântica é elevado – cerca de 60% das
espécies observadas. Foi identificada apenas uma espécie vulnerável, o cágado
Hydromedusa maximiliani. Das 91 espécies com potencial ocorrência na região, foram
observadas em campo 59, sendo que oito não puderam ser classificadas por
dificuldades taxonômicas, evidenciando novamente a falta de conhecimento científico
sobre a fauna da APA Boqueirão da Mira.
Apesar da maioria das espécies de anfíbios e répteis registradas apresentarem
ampla distribuição na Mata Atlântica, a ocorrência de espécies de distribuição restrita
323

somada à presença de espécies incluídas em listas de fauna ameaçada de extinção
reforça a necessidade de conservação da região APA Boqueirão da Mira.
Avifauna
✓ Dados Secundários
A partir da busca pelos dados secundários foram encontrados três estudos
realizados na proximidade da APA. Dois realizados no Parque Estadual do Ibitipoca e
áreas adjacentes (ANDRADE,1997; PACHECO et al., 2008), nos municípios de Lima
Duarte, Santa Rita de Ibitipoca, Andrelândia e Bom Jardim de Minas, todos municípios
de Minas Gerais, e um no PE da Serra Negra da Mantiqueira (IEF, 2017), nos
municípios mineiros de Olaria, Lima Duarte, Rio Preto e Santa Bárbara do Monte
Verde. Pela proximidade desses municípios com a área de estudo, esses são os
levantamentos que melhor representam a avifauna de possível ocorrência para a APA
BM.
No levantamento realizado por Andrade (1997) foram registradas 226 espécies
de aves para o PE do Ibitipoca e arredores, com levantamentos realizados por meio
de observações em campo e cerca de 250 horas de capturas com redes de neblina,
entre 1981 e 1989. O estudo de Pacheco et al. (2008) registrou 262 espécies para o
PE de Ibitipoca e áreas adjacentes em diversos levantamentos realizados entre 1993
e 2006 (dos quais inclui os levantamentos realizados para o Plano de Manejo do PE
de Ibitipoca), num total de 28 dias de amostragens.
Já o levantamento realizado na APA da Serra Negra da Mantiqueira (IEF, 2017)
resultou em 118 espécies de aves em quatro dias de levantamento. Esse estudo
rápido foi utilizado para a proposta de Criação do PE Serra Negra da Mantiqueira.
Das 226 espécies registradas por Andrade (1997) para o PE de Ibitipoca,
Pacheco e colabores (2008) consideraram 14 como registros equivocados para o
Parque, por serem espécies confundíveis com outras espécies regulares de aparência
semelhante ou ausência de registros documentados pelo estudo (ver PACHECO et
al., 2008). Seguindo a mesma premissa, das 14 espécies, o presente estudo
desconsiderou oito delas por terem ocorrência improvável para a região
(Myrmotherula axillaris; Trogon viridis; Chlorestes notata; Ramphastos vitellinus;
Drymophila squamata; Tachyphonus rufus; Drymophila squamata; Chamaeza

campanisona). Das outras seis espécies, cinco foram consideradas por terem
registros documentados das mesmas para a região na plataforma de dados on line
wikiaves (Thamnophilus ambiguus; Dysithamnus stictothorax; Philydor lichtensteini;
Tachyphonus rufus; Trogon rufus) e uma (Elaenia parvirostris) por ser uma espécie
migratória, que possui registros esparsos no estado de Minas Gerais, sendo seu
registro plausível. Ainda, a espécie identificada apenas até gênero, Cypseloides sp.,
por Andrade (1997) não foi considerada nesse estudo, uma vez que as outras duas
espécies do gênero com ocorrência para a região foram registradas em outros estudos
utilizados nos dados secundários.
Considerando esses três estudos foram registradas 302 espécies de provável
ocorrência para a APA BM, das quais 49 espécies são endêmicas da Mata Atlântica,
11 são consideradas quase endêmicas (MOREIRA-LIMA, 2013) e 10 são
consideradas ameaçadas de extinção, sendo que quatro estão ameaçadas em âmbito
federal e global (ICMBio, 2018; IUCN, 2018) e 10 são consideradas ameaçadas para
o estado de Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2008; COPAM, 2010).
Das 302 espécies, 68 não foram registradas durante o presente levantamento
de campo na APA BM. Destas, 21 só foram registradas durante os levantamentos
realizados na década de 80 (ANDRADE,1997), e podem representar algumas
extinções locais, como o araçari-banana (Pteroglossus bailloni) e o uru (Odontophorus
capueira), ambas ameaçadas de extinção para Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2008;
COPAM, 2010). Outras 17 espécies são nômades e realizam movimentações não
relacionadas necessariamente à época do ano (PACHECO et al., 2008), das quais
três, normalmente, só ocorrem na região durante o inverno/outono (Alopochelidon
fucata; Milvago chimango; Tyranniscus burmeisteri). Ainda, mais três espécies
registradas exclusivamente no levantamento secundário estão ameaçadas de
extinção (Hydropsalis forcipata; Culicivora caudacuta; Coryphaspiza melanotis)
(Anexo VII).
Já no que concerne às espécies registradas durante o levantamento de campo,
das 264 espécies, 29 não estão presentes na lista desses três estudos utilizados nos
dados secundários. Destas, sete são endêmicas da Mata Atlântica (MOREIRA-LIMA,
2013), das quais duas espécies merecem destaque; a catirumbava (Orthogonys
chloricterus), espécie endêmica com distribuição geográfica restrita (<50,000 km 2) e
considerada com deficiência de dados para Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2008); e
325

a trovoada-de-bertoni (Drymophila rubricollis), que apesar de não constar da lista de
espécies ameaçadas de Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2008; COPAM, 2010), é
pouco conhecida no estado (TORGA et al., 2012). Entretanto, 72,3% (n= 235) das
espécies ocorrem tanto nos dados primários como nos secundários, demonstrando
grande similaridade entre os levantamentos (Anexo VII).
Para complementar as listas de espécies dos dados secundários foram utilizados
mais dois levantamentos. Um realizado por Vasconcelos (2009), que compilou as
espécies registradas em Campos Rupestres e de Altitude do Leste do Brasil. Desse
estudo só foram utilizados os registros da Serra da Mantiqueira, que totalizaram 126
espécies de aves. O outro estudo é proveniente do banco de dados on line wikiaves
para o município de Santa Rita de Jacutinga, município que está inserida a APA BM,
com um raio de 50 km onde estão inseridos os munícipios de Minas Gerais, além do
município sede, Arantina, Bom Jardim de Minas, Bocaina de Minas, Carvalhos, Lima
Duarte, Liberdade, Olaria, Passa-Vinte, Rio Preto e Santa Bárbara do Monte Verde, e
do Rio de Janeiro, Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Valença
e Volta Redonda. Nessa compilação estão presentes 407 espécies de aves.
Assim, considerando esses dois estudos, juntamente com os três supracitados,
foram compilados um total de 436 espécies de aves de provável ocorrência para a
APA BM. Essas 436 aves estão divididas em 25 ordens e 69 famílias. Em relação ao
endemismo, 82 são endêmicas da Mata Atlântica e 13 são consideradas quase
endêmicas (MOREIRA-LIMA, 2013). Ainda, das sete espécies endêmicas ou quase
endêmicas dos topos de morro do sudeste brasileiro (VASCONCELOS, 2009), três
estão presentes nos dados secundários; a garrincha-chorona (Asthenes moreirae), o
papa-moscas-de-costas-cinzentas (Polystictus superciliaris) e o rabo-mole-da-serra
(Embernagra longicauda) (Anexo VII).
As 436 espécies compiladas podem ser consideradas representativas da
avifauna local e representam 49% das 891 espécies que ocorrem na Mata Atlântica
(MOREIRA-LIMA, 2013). Não obstante, as 82 espécies endêmicas da Mata Atlântica
representam 38,5% das 213 espécies endêmicas do bioma. Esses números
demonstram a importância da região para conservação da avifauna da Mata Atlântica.
Outras 23 espécies são consideras ameaçadas de extinção, das quais oito estão
ameaçadas em âmbito federal, sendo três consideradas Em Perigo e cinco
Vulneráveis a extinção (ICMBIO, 2018). As mesmas oito espécies estão ameaçadas

em âmbito global, duas Em Perigo de extinção e seis Vulneráveis (IUCN, 2018). Já
pela lista estadual de Minas Gerais estão ameaçadas 23 espécies, três na categoria
de Criticamente ameaçadas, 12 Em Perigo de extinção e 8 Vulneráveis
(BIODIVERSITAS, 2008; COPAM, 2010). Além disso, 11 espécies são consideradas
quase ameaçadas globalmente pela IUCN (2018), duas para o estado de Minas
Gerais, além de 13 com deficiência de dados para definir o status de ameaça
(BIODIVERSITAS, 2008) (Anexo VII).
Das espécies ameaçadas merecem destaque: o gavião-pombo (Pseudastur
polionotus), o tovacuçu (Grallaria varia) e o curió (Sporophila angolensis), por serem
Criticamente ameaçadas no Estado; a águia-cinzenta (Urubitinga coronata), Em
Perigo de extinção nas três listas consultadas; o andarilho (Geositta poeciloptera) e o
tico-tico-de-máscara-negra (Coryphaspiza melanotis), Vulneráveis globalmente e Em
Perigo de extinção em âmbito federal e estadual; e o papagaio-de-peito-roxo
(Amazona vinacea), Em Perigo de extinção globalmente e Vulnerável em escala
federal e estadual.
No que diz respeito a exclusividade das espécies registradas por dados primários
e secundários, 175 espécies foram registradas exclusivamente nos dados
secundários, e três exclusivamente nos dados primários; a trovoada-de-bertoni
(Drymophila rubricollis), a catirumbava (Orthogonys chloricterus), já supracitados, e o
sabiá-ferreiro (Turdus subalaris), todas com registros documentados por foto ou
gravação da voz. Assim, 439 espécies foram registradas nesse estudo, considerando
os dados primários e secundários (Anexo VII).
✓ Dados Primários
Durante o levantamento de campo, foram registradas 264 espécies de aves nas
393 listas de Mackinnon confeccionadas. A espécie Streptoprocne sp., registrada
apenas até gênero não foi considerada nas análises, pois as outras duas espécies do
gênero com ocorrência para a região foram registradas em campo.
As 264 espécies estão divididas em 23 ordens e 55 famílias (Anexo VIII). As
ordens com maior número de espécies foram dos Passeriformes (n=170; 64,4%),
Apodiformes (n=16; 6,1%), Piciformes (n=10; 3,8%) e Accpitriformes (n=9; 3,4%)
(Figura 5.105). Os passeriformes compreendem cerca de 5.800 espécies de aves em
todo o mundo, correspondendo a aproximadamente 60% do total de aves vivas,
327

portanto, a dominância desta ordem (e de suas famílias) nas estações de amostragem
condiz com um padrão observado em uma escala mais ampla. Além disso, outra razão
para sua concentração na região tropical, na qual se encontra a área de estudo, é que
os Passeriformes se originaram na Gondwana, o paleocontinente que deu origem a
América do Sul e parte da África (SICK, 1997). A ordem Apodiformes inclui os
apodídeos (andorinhões), que possuem ampla distribuição no planeta, e os
troquilídeos (beija-flores), de ocorrência restrita ao Novo Mundo, principalmente na
região Neotropical, onde estão adaptados a uma grande variedade de habitats (SICK,
1997; SCHUCHMANN; BONAN, 2016).
A ordem Piciformes é composta pelas famílias Capitonidae, Ramphastidae e
Picidae, sendo as duas últimas as mais representativas (CBRO, 2015). O Brasil é a
região com maior riqueza de ranfastídeos do planeta, popularmente conhecidos como
tucanos e araçaris e a família Picidae é considerada quase que cosmopolita, estando
ausente apenas na Oceania e na Antártida (SICK, 1997). Já os Accipitriformes são
um grupo altamente diversificado, formado por gaviões e águias e possuem, na sua
maioria, comportamentos predatórios. Estão globalmente distribuídas e ocupam uma
imensa variedade de habitats, que incluem desde desertos, savanas, tundras, centros
urbanos e florestas tropicais (GILL; DONSKER, 2013).

Figura 5.105 – Gráfico com a proporção das ordens com maior número de espécies da
avifauna registradas por meio dos dados primários na APA Boqueirão da Mira
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Já em relação às famílias, a Tyrannidae com 43 espécies (16,3%) obteve a maior
riqueza, seguida da Thraupidae com 33 (12,5%), Furnariidae com 14 (5,3%) e
Trochilidae com 13 (4,9%) espécies (Figura 5.106). Da mesma forma que nesse
estudo, a família Tyrannidae costuma ser a mais representativa em levantamentos da
avifauna (e.g. WILLIS; ONIKI, 1981; ALEIXO; VIELLIARD, 1995; TELINO-JÚNIOR et
al., 2005; PACHECO et al., 2008). Essa é a maior família de aves da região neotropical
e se adaptaram aos mais variados nichos ecológicos, inclusive vilas e cidades (SICK,
1997), demonstrando grande capacidade em ocupar diferentes ambientes,
características que justificam o maior registro dessas espécies na maioria dos
estudos. A família Thraupidae é representada por um grande número de espécies que
se adaptam facilmente as áreas secundárias, são na sua maioria onívoras e algumas
espécies desempenham importante papel na dispersão de frutos (SICK, 1997).
Furnariidae é uma das famílias de maior riqueza da região Neotropical, com um
total de 333 espécies (REMSEN, 2018), das quais 106 ocorrem no Brasil (CBRO,
2015). Ocupam uma grande diversidade de ambientes, podendo ocorrer desde
regiões montanhosas, onde são mais comuns nas altitudes mais altas (BLAKE;
LOISELLE, 2000), até áreas costeiras, passando por florestas, desertos e planícies,
entre outros, demonstrando alta flexibilidade ecológica (REMSEN, 2018). Já a família
Trochilidae (beija-flores) possui ocorrência restrita ao Novo Mundo, principalmente na
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região Neotropical, onde estão adaptados a uma grande variedade de habitats,
desempenhando papel importante na polinização das plantas, das quais se alimenta
do néctar (SICK, 1997; SCHUCHMANN; BONAN, 2016).
Figura 5.106 – Gráfico com a proporção das famílias com maior número de espécies
da avifauna registradas por meio de dados primários na APA Boqueirão da Mira
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Em relação a abundância das espécies é possível verificar que o trinca-ferro
(Saltator similis), presente em 174 listas e com frequência relativa (FR) de 0,44, foi a
espécie mais abundante, seguida do pula-pula (Basileuterus culicivorus), 161 listas e
FR de 041, do pitiguari (Cyclarhis gujanensis), 149 listas e FR de 0,38 e do tico-tico
(Zonotrichia capensis), presente em 123 listas e FR de 0,31. A Figura 5.107 apresenta
as 10 espécies mais frequentes nas listas de Mackinnon durante o levantamento.
Destas, o tangará (Chiroxiphia caudata), o verdinho-coroado (Hylophilus poicilotis) e
o teque-teque (Todirostrum poliocephalum) são endêmicos da Mata Atlântica. Quatro
espécies ocorrem preferencialmente em ambientes florestais, o pula-pula (B.
Culicivorus), o tangará (C. caudata), o bico-chato-de-orelha-preta (Tolmomyias
sulphurescens) e o verdinho-coroado (H. poicilotis); quatro são mais comuns em
bordas florestais, o trinca-ferro (S. similis), o pitiguari (C. gujanensis), o teque-teque
(T. poliocephalum) e a juruviara (Vireo chivi); e duas são típicas de ambientes mais
abertos, o tico-tico (Z. capensis) e a corruíra (Troglodytes musculus) (STOTZ et al.,
1996; MOREIRA-LIMA, 2013).

O trinca-ferro, o pula-pula, o tangará, o bico-chato-de-orelha-preta, o verdinhocoroado e o pitiquari foram abundantes em todas as fisionomias florestais amostradas.
A juruviara e o teque-teque foram mais abundantes nas Florestas Estacionais,
estando ausente, ou em baixa abundância, nas Florestas Ombrófilas. Já o tico-tico e
a corruíra foram mais abundantes em ambientes antropizados, como pastagens e
ambientes abertos com árvores esparsas. Entretanto, o tico-tico foi uma das espécies
mais abundantes nas bordas da Nanofloresta Nebular da Serra da Bandeira e nos
ambientes arbustivos na Serra da Água Santa.

Frequência relativa

Figura 5.107 – Gráfico com a frequência relativa das 10 espécies da avifauna mais
frequentes no levantamento de dados primários na APA Boqueirão da Mira
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A suficiência amostral do levantamento de campo foi apresentada por meio da
elaboração de uma curva de acúmulo de espécies (Figura 5.108). Os estimadores de
riqueza Jackknife de primeira ordem e bootstrap apresentaram valores para a riqueza
total da área amostrada de 309 e 285 espécies, respectivamente. Portanto, os dados
primários representam 85,4% da riqueza estimada por Jackknife e 92,6% da estimada
por bootstrap. É possível observar que a curva não atingiu uma assíntota, indicando
que mais espécies devem ser registradas com novos levantamentos (MAGURRAN,
2011). Este é um resultado comum em levantamentos de curta duração e o número
de espécies irá aumentar conforme aumente o esforço (REMSEN, 1994). O maior
número de espécies esperadas pelo estimador de riqueza Jackknife de primeira
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ordem, quando comparado com o bootstrap, indica que existem muitas espécies raras
na amostra, uma vez que esse estimador é modulado pela raridade das espécies.

Número acumulado de espécies

Figura 5.108 – Gráfico com a curva de acúmulo de espécies da avifauna registradas
no levantamento de dados primários na APA Boqueirão da Mira
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✓ Espécies Ameaçadas, Endêmicas e Migratórias
Em relação às espécies presentes nas Listas Vermelhas de Espécies
Ameaçadas, das 264 espécies registradas em campo, uma está presente na lista
estadual de espécies ameaçadas (BIODIVERSITAS, 2008; COPAM, 2010); o gaviãopega-macaco (Spizaetus tyrannus) considerado Em Perigo de extinção (Quadro 5.14).
Nenhuma espécie registrada está presente na lista federal (ICMBIO, 2018) ou global
(IUCN, 2018) de espécies ameaçadas. Entretanto, quatro espécies registradas são
consideradas quase ameaçadas de extinção em âmbito global; o pica-pau-dourado
(Piculus aurulentus), a maracanã (Primolius maracana), a choquinha-de-dorsovermelho (Drymophila ochropyga) e o piolhinho-serrano (Phyllomyias griseocapilla).
Além disso, uma espécie registrada é quase ameaçada para o estado de Minas
Gerais, o pavó (Pyroderus scutatus), e outras três são consideradas como deficientes
de dados; o urubu-rei (Sarcoramphus papa), a catirumbava (Orthogonys chloricterus)
e o pintassilgo (Spinus magellanicus) (BIODIVERSITAS, 2008) (Quadro 5.14).

Os padrões de distribuição geográfica de espécies endêmicas podem ser
empregados

na

identificação

de

áreas

prioritárias

para

conservação

(STATTERSFIELD et al., 1998). Não obstante, a presença de espécies endêmicas é
importante para auxiliar na escolha de estratégias de manutenção de biodiversidade
(PIMM et al., 1995). Ao todo foram registradas 25 (9,5%) espécies que só ocorrem em
território brasileiro (CBRO, 2015) e 41 (15,5%) endêmicas do bioma Mata Atlântica
(MOREIRA-SILVA, 2013) (Quadro 5.13). Ademais, outras nove espécies são
consideradas quase endêmicas do bioma Mata Atlântica. Uma espécie, o papamoscas-de-costas-cinzentas (Polystictus superciliaris), registrada nos Campos de
Altitude da Serra da Bandeira, apesar de não ser endêmica de nenhum bioma, é
considerada endêmica dos Campos Rupestres e de Altitude do Leste do Brasil
(VASCONCELOS, 2009). Outra espécie registrada, a gralha-do-campo (Cyanocorax
cristatellus), é endêmica do Cerrado (SILVA, 1995). Apesar da região sofrer influência
biogeográfica do Cerrado (PACHECO et al., 2008), a presença dessa espécie não
pode ser usada como comprovação dessa influência, uma vez que a mesma tem
aumentado sua área de distribuição devido ao desmatamento, sendo encontrada até
em ambientes costeiros (obs. pess.).
Quadro 5.14 – Espécies registradas por meio dos dados primários endêmicas e/ou
ameaçadas e quase ameaçadas registradas na APA Boqueirão da Mira
Espécie

Local de Registro

Endemismo

Ameaça

Sarcoramphus papa

2, 8, 10

DD (MG)

Spizaetus tyrannus

1

EN (MG)

Aramides saracura

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

MA

Pulsatrix koeniswaldiana

8

MA

Phaethornis eurynome

9

MA

2, 3, 6, 8

MA

2, 7

MA

Piculus aurulentus

7

MA

Campephilus robustus

6

MA

Thalurania glaucopis
Ramphastos dicolorus

Primolius maracana

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

QA (IUCN)

QA (IUCN)

Mackenziaena leachii

2, 8, 9

MA

Pyriglena leucoptera

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

MA

Drymophila rubricollis

9

MA
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Espécie

Local de Registro

Endemismo

Ameaça

Drymophila ochropyga

1, 8

MA

QA (IUCN)

Drymophila malura

2, 6

MA

Synallaxis ruficapilla

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

MA

Chiroxiphia caudata

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

MA

Pyroderus scutatus

6

Hemitriccus diops

QA (MG)

2, 4, 5, 6

MA

Phyllomyias virescens

3

MA

Phyllomyias griseocapilla

8

MA

Polystictus superciliaris

9

AR

Muscipipra vetula

8

MA

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

MA

Cyanocorax cristatellus

3, 8, 10

CE

Orthogonys chloricterus

9

MA

1, 2, 3, 6, 7, 10

MA

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10

MA

2, 5, 6

MA

2, 3, 4, 6

MA

Hylophilus poicilotis

Tangara ornata
Tachyphonus coronatus
Saltator fuliginosus
Habia rubica
Spinus magellanicus

1, 2, 6

Euphonia pectoralis

1, 3, 5

QA (IUCN)

DD (MG)

DD (MG)
MA

Legenda: Endemismo (Silva, 1995; Stotz et al. 1996; Cavalcante, 2009; Moreira-Lima, 2013): MA –
Mata Atlântica; AR –Campos de Altitude e Rupestre; CE –Cerrado; Local de Registro: 1 - Quilombo
Hightec; 2 – Complexo do Boqueirão da Mira; 3 - Mata do Espineli; 4 - Serra de São Lourenço; 5 Estrada Cruzeiro/Fazenda Sta. Clara das Palmeiras; 6 - Santa Clara das Palmeiras; 7 - Água Limpa; 8
- Torres/Serra da Água Santa; 9 - Serra da Bandeira; 10 – espécies registradas em outros locais não
contemplados nos locais anteriores. Ameaça: IUCN (2018); MG (Biodiversitas, 2008; COPAM, 2010);
EN - em perigo de extinção; QE – quase ameaçado; DD – deficiente de dados.

Por outro lado, foi registrada uma espécie exótica durante o levantamento, o
pardal (Passer domesticus). Espécie originária do Oriente Médio que foi introduzido
no Brasil no início do século 20, proveniente da Europa (SICK, 1997). Espécie
considerada sinantrópica, nesse estudo só foi registrada nos arredores da Vila do
Cruzeiro. Outras duas espécies, a casaca-de-couro-da-lama (Furnarius figulus) e a
lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta), são considerados invasores recentes do
sudeste brasileiro, uma vez que originalmente, no Brasil oriental só ocorriam na região
Nordeste (PACHECO, 1988; WILLIS, 1991; PACHECO et al., 2008). A casaca-decouro-da-lama pode ser considerada uma espécie incomum na APA, uma vez que só

foi observada em seis oportunidades, enquanto a lavadeira-mascarada é uma espécie
comum. Todos os registros, de ambas as espécies, ocorreram em ambientes abertos
antrópicos, frequentemente próximo de ambientes úmidos.
Outra característica importante da ecologia das aves é a migração. Na América
do Sul, as aves migratórias são divididas em dois grupos: os migrantes setentrionais
(Neárticas), que se deslocam do Hemisfério Norte em direção ao Hemisfério Sul; e os
migrantes meridionais (Austrais) que se deslocam para o norte a partir do hemisfério
sul, havendo dentro do continente diversas migrações a partir da parte meridional em
direção ao Norte (SICK, 1983).
Segundo o CBRO (2015), 66 espécies migrantes setentrionais chegam ao Brasil
após seus verões reprodutivos na América do Norte. Destas, 36 espécies chegam até
a Mata Atlântica, das quais a maioria (n=25) pertence a ordem Charadriiformes,
principalmente da família Scolopacidae (maçaricos e narcejas) (MOREIRA-LIMA,
2013). Entretanto, nenhuma espécie migrante setentrional foi registrada no
levantamento de campo. A ausência dessas espécies pode ser justificada pela
ausência de grandes áreas alagadas na APA BM, uma vez que a maioria dessas
espécies aves são limícolas e vivem próximos de ambientes aquáticos (GWYNNE,
2010).
Entre os migrantes meridionais foram registradas 19 (7,2% do total) espécies
durante os levantamentos de campo na APA BM (Anexo VIII). Algumas dessas
migrações, ao contrário das setentrionais, ocorrem totalmente ou quase totalmente
dentro do território nacional. Entretanto, muitas dessas migrações não são totalmente
entendidas, sendo que em algumas espécies a migração não ocorre em toda a
população. De forma geral, essas espécies chegam a partir do final de agosto e
permanecem até o final de março, quando migram para invernarem em latitudes
menores, normalmente na Amazônia.
Entre essas espécies podem ser citadas o sovi (Ictinia plumbea), onde as
populações do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste, deslocam-se para o Norte do
continente após o período reprodutivo, entre o final de janeiro e início de fevereiro. Em
agosto as populações começam a retornar, com maior pico de chegada ao final de
setembro (MENQ, 2015); e o sabiá-ferreiro (Turdus subalaris), espécie com rotas
migratórias pouco conhecidas, mas que após o período reprodutivo, aparentemente
restrito a Mata Atlântica, migra para o Norte atingindo o extremo Sul da Amazônia
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(MOREIRA-LIMA, 2013). Durante o retorno para a Mata Atlântica repousa em
fragmentos florestais, onde permanece por alguns dias vocalizando, como já
observado no estado de São Paulo (SICK, 1997) e no Triângulo Mineiro em ambientes
de vereda e em fragmento de cerradão (obs. pess.).
Além das espécies migratórias supracitadas, outras 41 (15,5% do total)
dispersam-se sem um padrão definido e foram consideradas nômades (Anexo VIII).
Tais deslocamentos podem estar associados à sazonalidade de recursos hídricos,
tróficos (tais como florações e frutificações), ou de dormitório, que incluem
movimentos regionais, locais ou parciais (SICK, 1983). Um exemplo são as espécies
aquáticas que realizam deslocamentos em busca de ambientes com níveis d’água
adequados para forragearem (e.g. Amazonetta brasiliensis, Tachybaptus dominicus e
Ardea alba) (PACHECO et. al., 2008).
As aves são os animais mais encontrados no comércio ilegal, pelo fato de serem
os preferidos pelos comerciantes e pela riqueza da avifauna (RENCTAS, 2001). No
Brasil, mais de 80% das espécies apreendidas são do grupo das aves (RENCTAS,
2001), com destaque para espécies das ordens Columbiformes, Psittasiformes e
Passeriformes. Além da pressão do tráfico, para abastecimento do mercado nacional
e internacional, muitas espécies de aves sofrem pressão da caça para alimento, com
destaque para as famílias Tinamidae, Anatidae, Cracidae e Columbidae. Entre as
espécies registradas em campo que sofrem pressão da captura ilegal e tráfico estão
as do gênero Sporophila spp., o pintassilgo (Spinus magellanicus), espécie com
deficiência de dados para o estado de Minas Gerais, o azulão (Cyanoloxia brissonii) e
o trinca-ferro (Saltator similis). Não obstante, o trinca-ferro foi a espécie mais
observada nas gaiolas na Vila do Cruzeiro (obs. pess.)
Já entre as espécies de valor cinegético merecem destaque as de maior porte
por serem mais perseguidas por caçadores, como o jacuguaçu (Penelope obscura), o
inambuguaçu (Crypturellus obsoletus) e a perdiz (Rhynchotus rufescens). O
jacuguaçu e o inambuguaçu são espécies encontradas com certa frequência nos
ambientes florestais da APA, principalmente o inambuguaçu. Já a perdiz, é uma
espécie de ambientes abertos que se beneficia com o desmatamento (MOREIRALIMA, 2013), entretanto ela só foi registrada na APA uma única vez, num ambiente de
pastagem com brejos.

✓ Sensibilidade, preferência alimentar, habitat e distribuição das espécies
Espécies bioindicadores apresentam sensibilidade a determinados atributos do
ambiente, e informações, como presença/ausência e abundância dessas espécies
podem ser usadas como medidas para diagnosticar a qualidade ambiental
(HELLAWELL, 1986). O uso de mais de uma espécie, ou grupo de espécies, é
importante para facilitar o diagnóstico de possíveis mudanças no ambiente, pois
fatores que afetam determinada espécie podem, muitas vezes, não causar impactos
em outras espécies indicadoras (JAFFE; MCDONOUGH, 2012). As aves são boas
indicadoras ambientais, uma vez que algumas espécies são sensíveis a alterações do
habitat, enquanto outras se beneficiam com tais alterações (STOTZ et al., 1996).
Utilizando a análise de sensibilidade das espécies as perturbações ambientais
proposta por Stotz e colaboradores (1996) é possível verificar que 55,9% (n=147) das
espécies possuem baixa sensibilidade, 41,8% (n=110) possuem média sensibilidade
e 2,3% (n=6) são altamente sensíveis (Figura 5.109). Das espécies com alta
sensibilidade, o tiê-de-bando (Habia rubica), o arapaçu-escamoso (Lepidocolaptes
squamatus), o arapaçu-rajado (Xiphorhynchus fuscus), o vira-folha (Sclerurus
scansor) e o murucututu-de-barriga-amarela (Pulsatrix koeniswaldiana) podem ser
consideradas espécies raras ou incomuns na APA BM durante o levantamento,
enquanto a pomba-amargosa (Patagioenas plumbea) foi uma espécie comum, tanto
nos ambientes de menor altitude, como nos topos de morro nas Serras da Bandeira e
Água Santa.
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Figura 5.109 – Gráfico com a proporção das espécies da avifauna registradas por
dados primários de acordo com o grau de sensibilidade às alterações ambientais (STOTZ et
al., 1996) na APA Boqueirão da Mira
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Em relação à preferência alimentar das espécies as que possuem dieta
preferencialmente insetívora (45,1%) foram dominantes, seguida das onívoras
(24,2%), frugívoras (9,5%), carnívoras (7,2%), granívoras (6,1%), nectarívoras (4,9%),
detritívoras (1,5%) e piscívoras (1,5%) (Figura 5.110).
Entre as espécies insetívoras merecem destaque as típicas de sub-bosque
florestal, como as pertencentes a família Thamnophilidae; a borralhara-assobiadora
(Mackenziaena leachii), a trovoada-de-bertoni (Drymophila rubricollis), a choquinhade-dorso-vermelho (Drymophila ochropyga) e a papa-taoca-do-sul (Pyriglena
leucoptera). Os insetívoros de sub-bosque são considerados altamente sensíveis a
alterações do habitat, sendo uma dos primeiras grupos a desaparecerem com a perda
e fragmentação de habitats (BIERREGAARD; LOVEJOY, 1989; RESTREPO;
GOMES, 1998; STRATFORD; STOUFFER, 1999; LAURANCE et al., 2004). Outro
grupo de espécies insetívoras que merecem destaque são os escaladores de tronco
e galhos das famílias Dendrocolaptidae, como arapaçu-de-garganta-branca
(Xiphocolaptes albicollis), Picidae, como o pica-pau-rei (Campephilus robustus) e
Furnariidae, como o limpa-folha-de-testa-baia (Philydor rufum). Esse grupo é um dos
mais estreitamente relacionadas a florestas e são sensíveis a alterações do ambiente,
sobretudo a perda e fragmentação de habitats (ALEIXO; VIELLIARD, 1995; SOARES;
ANJOS, 1999).

Entre as espécies frugívoras destaque para as de grande porte, pois são
consideradas bioindicadores de boa qualidade ambiental, sensíveis a alterações
ambientais (PIZO, 2001) e dispersores de grandes sementes, que espécies de menor
porte não conseguem. Das espécies registradas em campo se enquadram nesse
grupo o jacuguaçu (Penelope obscura), o pavó (Pyroderus scutatus) e o japu
(Psarocolius decumanus). Algumas espécies, apesar de possuírem dieta onívora,
também são importantes dispersores de frutos, como o surucuá-variado (Trogon
surrucura), o tucanuçu (Ramphastos toco) e o tucano-de-bico-verde (Ramphastos
dicolorus).
Por fim, também merecem destaque os carnívoros de grande porte, pois são
predadores de topo de cadeia alimentar, como o gavião-gato (Leptodon cayanensis),
o gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), o gavião-de-rabo-branco (Geranoaetus
albicaudatus) e a murucututu-de-barriga-amarela (Pulsatrix koeniswaldiana).
Figura 5.110 – Gráfico com a proporção das espécies da avifauna registradas por
dados primários de acordo com a preferência alimentar (WIMAN et al., 2014), na APA
Boqueirão da Mira
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Já no que diz respeito ao habitat preferencial das espécies, 39% (N=103)
ocorrem apenas em ambientes florestais. 26,1% (n=69) são espécies típicas de
bordas florestais e 1,5% (n=4) são espécies “florestal/campestre” aéreas (que passam
boa parte do tempo em voo), que sobrevoam tanto grandes blocos florestais, como
ambientes campestres, até mesmo vilas e cidades (Figura 5.111).
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Os 65,2% de espécies que utilizam ambientes florestais da APA BM demonstram
a importância desse ambiente para conservação da avifauna local. Nos ambientes de
altitude com Nanoflorestas Nebulares e Florestas Ombrófilas Densas da Serra da
Bandeira e da estrada das Torres de Furnas foram realizados registros importantes
da avifauna florestal. O rabo-branco-de-garganta-rajada (Phaethornis eurynome), o
beija-flor-rubi (Heliodoxa rubricauda), a trovoada-de-bertoni (Drymophila rubricollis) e
a catirumbava (Orthogonys chloricterus) foram registrados exclusivamente na Serra
da Bandeira. O piolhinho-serrano (Phyllomyias griseocapilla) e a murucututu-debarriga-amarela (Pulsatrix koeniswaldiana) apenas nos ambientes florestais da
estrada das Torres de Furnas. São todas espécies endêmicas da Mata Atlântica e
com alguma sensibilidade a perturbações ambientais. O piolhinho-serrano ainda é
quase ameaçado pela IUCN (2018) e a catirumbava considerada deficiente de dados
para Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2018).
Espécies típicas de bordas florestais, como o beija-flor-de-topete-verde
(Stephanoxis lalandi) e o quete-do-sudeste (Microspingus lateralis), endêmicas da
Mata Atlântica e com distribuição restrita à região Sudeste, só foram registradas nos
ambientes florestais da Serra da Bandeira. Já a tesoura-cinzenta (Muscipipra vetula)
e a maria-preta-de-bico-azulado (Knipolegus cyanirostris), também típicas de bordas
florestais, só foram registradas nos ambientes arbustivos adjacentes as florestas na
Serra da Água Santa.
Registros importantes de aves florestais também ocorreram nas Florestas
Estacionais em altitudes menores. O bico-de-pimenta (Saltator fuliginosus), o picapau-rei (Campephilus robustus), o pavó (Pyroderus scutatus), o flautim (Schiffornis
virescens), o vira-folha (Sclerurus scansor), o gavião-gato (Leptodon cayanensis) e o
arapaçu-de-garganta-branca (Xiphocolaptes albicollis), apesar de ocorrerem em
altitudes maiores (STOTZ et al., 1996), só foram registrados em fragmentos entre 590
e 900 metros de altitude na APA.
A distribuição altitudinal das espécies de aves florestais na APA BM também
pode ser percebida analisando a saíra-douradinha (Tangara cyanoventris) e a saíralagarta (Tangara desmaresti), ambas endêmicas da Mata Atlântica. A saíradouradinha habita florestas submontanas e montanas, normalmente, entre 400 e
1.000 metros de altitude e a saíra-lagarta florestas montanas e altomontanas,
normalmente, entre 500 e 2.200 metros (MOREIRA-LIMA, 2013). Nos dados obtidos

durante o levantamento na APA BM a saíra-lagarta só foi registrada nas florestas
acima de 900 metros, enquanto a saíra-douradinha em altitudes até 1.100 metros,
com a maior parte dos registros em florestas abaixo dos 900 metros (Anexo VIII).
Duas espécies, das 22 espécies aquáticas (8,3%) registradas (Figura 5.111;
Anexo VIII), estão ligadas a ambientes aquáticos adjacentes e, ou inseridos em
diferentes formações florestas. A saracura-do-mato (Aramides saracura) habita área
úmidas, como córregos, brejos e lagos, sempre próxima da borda ou no interior de
ambientes florestais (MOREIRA-LIMA, 2013) e o joão-porca (Lochmias nematura),
espécie intimamente ligada aos ambientes lóticos, embora ocorra em qualquer lugar
que haja córregos de água corrente (PACHECO et al. 2008), possui preferência por
ambientes com mata ciliar (MOREIRA-LIMA, 2013).
As 20 espécies restantes que utilizam ambientes úmidos (Figura 5.111; Anexo
VIII), são, na sua maioria, associadas a ambientes antropizados, como espécies
oportunistas, de ampla distribuição ou colonizadoras, como as supracitadas; casacade-couro-da-lama (Furnarius figulus) e lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta).
Evento semelhante ocorre com as espécies campestres da APA BM. A ausência
de campos naturais nos limites da APA BM, com exceção dos campos dos topos das
Serras da Bandeira e Água Santa, faz com que a maioria das espécies campestres
registradas estejam relacionadas aos ambientes antropizados (e.g. pastagens, áreas
desmatadas). Entretanto, algumas espécies ocorreram com abundância similar nos
ambientes arbustivos naturais dos Campos das Serras da Bandeira e Água Santa, e
nos ambientes campestres alterados das altitudes menores, como o joão-teneném
(Synallaxis spixi), o tico-tico (Zonotrichia capensis) e a corruíra (Troglodytes
musculus). Ainda, durante o levantamento, seis espécies foram registradas apenas
nos Campos Rupestres e de Altitude das Serras da Bandeira e Água Santa
(Knipolegus nigerrimus, Polystictus superciliaris, Colibri serrirostris, Anthus hellmayri,
Elaenia cristata e Falco femoralis).
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Proporção de espécies (%)

Figura 5.111 – Gráfico com a proporção das espécies da avifauna registradas por
dados primários de acordo com o habitat preferencial (STOTZ et al., 1996; MOREIRA-LIMA,
2013), na APA Boqueirão da Mira.
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✓ Dados secundários
De acordo com trabalhos realizados na região da APA Boqueirão da Mira, foram
registradas 51 espécies de mamíferos, pertencentes a sete ordens e 16 famílias
(Anexo IX).
Entre as espécies registradas, 11 constam de pelo menos uma das listas de
ameaças, seja em nível estadual (COPAM, 2010), nacional (ICMBIO, 2018) ou
internacional (IUCN, 2018).
Para os pequenos mamíferos, a catita Marmosops paulensis registrada no
Parque Nacional do Itatiaia consta como vulnerável na lista nacional (ICMBIO, 2018).
Dentre os primatas, cinco espécies constam de pelo menos uma das listas de
ameaça: o bugio (Alouatta guariba) consta como vulnerável na lista do estado de
Minas Gerais (COPAM, 2010) e na lista nacional, e foi registrado no Parque do
Ibitipoca; o muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) registrado em Ibitipoca consta
como em perigo na lista mineira e como criticamente ameaçado na lista nacional e
internacional (IUCN, 2018); o macaco-prego (Sapajus nigritus) e o sauá (Callicebus
nigrifrons) registrados em Itatiaia e Ibitipoca são considerados como quase
ameaçados na lista internacional.

O lobo-guará (Chrysocyons brachyurus) registrado em Ibitipoca consta como
vulnerável nas listas estadual, nacional e internacional. Três felinos constam das listas
de ameaças: a onça-parda (Puma concolor) registrada no Itatiaia e em Ibitipoca consta
como vulnerável em Minas Gerais e no Brasil; o gato-mourisco (Puma yagouaroundi)
e a jaguatirica (Leopardus pardalis) foram registrados no Itatiaia, sendo que o primeiro
consta como vulnerável na lista nacional (ICMBIO, 2018) e o segundo na lista estadual
(COPAM, 2010).
O queixada (Tayassu pecari) registrado em Itatiaia consta como criticamente
ameaçado na lista mineira e como vulnerável nas listas nacional e internacional.
✓ Dados Primários
Considerando os dados das duas campanhas de diagnóstico para o Plano de
Manejo da APA Boqueirão da Mira foram capturados 27 indivíduos de mamíferos de
pequeno porte e foram feitos 43 registros de mamíferos de pequeno, médio e grande
porte, totalizando 23 espécies de mamíferos silvestres, pertencentes a sete ordens e
11 famílias (Anexo X) Além dos mamíferos silvestres, nas áreas de amostragem foram
encontrados gado, cachorros e gatos domésticos.
a) Pequenos Mamíferos Não Voadores
Nas armadilhas de captura viva e armadilhas de interceptação e queda foram
capturados 27 indivíduos, sendo sete indivíduos de três espécies de marsupiais e 20
indivíduos de oito espécies de roedores cricetídeos. Três roedores só puderam ser
identificados até gênero, como Oligoryzomys sp. Na mesma área foram capturados
outros dois indivíduos de Oligoryzomys flavescens. Os dados foram analisados juntos,
pois é provável que esses roedores sejam todos de uma mesma espécie, mas também
é possível que sejam de outra espécie do mesmo gênero, representando uma
subestimativa.
Além das capturas, foram feitos 20 registros do gambá-de-orelha-preta
(Didelphis aurita) por armadilha fotográfica e um registro de avistamento do rato-dochão (Calomys cf. tener), totalizando 12 espécies de pequenos mamíferos (Anexo X)
A captura de algumas espécies de pequenos mamíferos merece destaque:
O roedor Abrawayaomys ruschii que consta como vulnerável na lista de espécies
ameaçadas de Minas Gerais (COPAM, 2010) é semifossorial, ocorre em baixa
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abundância e apresenta hábitos florestais. A espécie está associada a matas
contínuas tanto primárias quanto secundárias, sendo afetada pela fragmentação
florestal (ROSSI, 2011). Apenas um indivíduo foi capturado, na armadilha de
interceptação e queda da Estrada da Torre de Furnas.
Os roedores Delomys dorsalis e D. sublineatus também são espécies florestais
que ocorrem principalmente em matas contínuas evitando áreas muito desmatadas.
D. sublienatus só ocorre na Mata Atlântica e até altitudes elevadas. Sua presença
indica áreas de mata que ainda suportam assembléias relativamente íntegras de
pequenos mamíferos não-voadores (ROSSI, 2011). As duas espécies foram
capturadas nas armadilhas de interceptação e queda do Quilombo Hightech.
O roedor Juliomys ossitenuis é endêmico da Mata Atlântica, e ocorre em altitudes
acima de 800m. A espécie tem hábito florestal, sendo afetada pela fragmentação. A
distribuição é esparsa sendo naturalmente rara nas matas contínuas e fragmentos
onde ocorre (ROSSI, 2011). Um indivíduo foi capturado no Quilombo Hightech.
O roedor Thaptomys nigrita apresenta hábito semifossorial. A espécie é florestal,
sendo bem distribuído e em elevadas abundâncias em matas contínuas e mais raro
em áreas fragmentadas. No entanto, tem preferência por matas secundárias em
estádio inicial de regeneração (ROSSI, 2011). Durante o diagnóstico três indivíduos
foram capturados nas matas da Estrada da Torre de Furnas e no Quilombo Hightech.
A cuíca Monodelphis americana é um marsupial de pequeno porte, semifossorial
e de hábitos florestais. Apesar de ser abundante na Mata Atlântica e mata ripária do
Cerrado, a maior ameaça à espécie se deve à sua sensibilidade à fragmentação,
preferência

por

matas

maduras

e

incapacidade

de

ocupar

áreas

abertas/antropogênicas (ROSSI, 2011). Apenas um indivíduo foi capturado na
armadilha de interceptação e queda do Ribeirão Santa Clara.
A cuíca-de-quatro-olhos Philander frenatus tem sua ocorrência ou abundância
positivamente relacionada com a cobertura de dossel (SILVA, 2002) e serrapilheira
(GENTILE et al., 2004). No entanto, a espécie também é encontrada em ambientes
alterados.
Os demais roedores e marsupiais capturados apresentam distribuição ampla e
ocorrem em diversos ambientes, tanto florestais quanto abertos.

A curva de rarefação das espécies de pequenos mamíferos capturados em
armadilhas não apresentou tendência à estabilização (Figura 5.112), e outras
espécies ainda poderiam ser adicionadas com a continuidade da amostragem. A
riqueza média estimada para as áreas amostradas foi de cerca de 17 espécies,
enquanto a riqueza observada foi de 11 espécies. O Índice de diversidade de Shannon
obtido para as espécies de pequenos mamíferos foi de H´ = 2,17, enquanto a
equitabilidade foi de 0,90, demonstrando que o número de indivíduos está muito bem
distribuído entre as espécies.
Figura 5.112 – Gráfico da curva de acúmulo de espécies de pequenos mamíferos
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b) Médios e Grandes Mamíferos
Foram registradas 11 espécies de médios e grandes mamíferos nas áreas de
amostragem e seu entorno, sendo uma espécie da Ordem Pilosa, uma da Ordem
Cingulata, seis da Ordem Carnívora, uma da Ordem Artiodactyla, uma da Ordem
Rodentia e uma espécie da Ordem Lagomorpha (Anexo X). No total, foram feitos 22
registros de médios e grandes mamíferos.
O maior número de registros nas áreas de amostragem foi realizado por registros
de pegadas (8 registros) seguido por avistamentos (7 registros), sendo que por
avistamentos foram registradas seis espécies e por pegadas, quatro espécies (Figura
5.113).
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Figura 5.113 - Número de registros e de espécies de mamíferos por método no
diagnóstico da APA Boqueirão da Mira
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A maior parte dos mamíferos de médio e grande porte registrados são de
espécies comuns que ocorrem tanto em áreas degradadas, como em florestais. No
entanto, algumas espécies de médios e grandes mamíferos devem ser destacadas
durante o diagnóstico de campo:
A onça-parda (Puma concolor) é uma das espécies de mamíferos terrestres mais
bem distribuídas e adaptadas a diferentes ambientes. A espécie é capaz de sobreviver
em ambientes degradados ou fragmentados, mas esses ambientes não suportam
populações viáveis de felinos de grande porte (ICMBIO, 2018). A onça-parda consta
como vulnerável na lista do estado de Minas Gerais (COPAM, 2018) e na lista nacional
(ICMBio, 2018), no presente diagnóstico foi registrada por pegadas na estrada das
Torres de Furnas e por avistamento na Serra da Bandeira. Além disso, um exemplar
foi encontrado atropelado em uma ferrovia próxima a área de entorno da APA. Apesar
desse dado não fazer parte das curvas e análises desse diagnóstico, o atropelamento
de espécies de grande porte, e/ou ameaçadas deve ser acompanhado com maior
cuidado na região.
O gato-mourisco (Puma yagouaroundi) tem ampla distribuição pelo Brasil, mas
ao contrário do que se acreditava anteriormente não é a espécie de felino mais comum

ou abundante, e ocorre em baixas densidades populacionais (ICMBIO, 2018). A
principal ameaçada à espécie é a fragmentação e a perda do habitat. É considerada
uma espécie-bandeira para a Educação Ambiental, principalmente no meio rural, com
as crianças e trabalhadores rurais como público-alvo. Para a conservação da espécie
são recomendadas a manutenção e restauração da conectividade em ambientes
conservados e ampliação de Unidades de Conservação. O gato-mourisco foi
registrado por avistamento na estrada da Torre de Furnas e consta da lista nacional
de espécies ameaçadas como vulnerável (ICMBIO, 2018).
Para a curva de rarefação de espécies de médios e grandes mamíferos ao longo
das áreas amostradas foram utilizadas apenas nove espécies, já que os registros de
irara (Eira barbara) e tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), ambos atropelados,
foram feitos fora do período de amostragem (entre as duas campanhas de campo) e
não constam na curva. A curva de espécies não apresentou tendência á estabilização
e está em crescimento. Dessa forma, o número de espécies registradas poderia
aumentar com a continuidade da amostragem (Figura 5.114).
Os dados de médios e grandes mamíferos não permitem cálculos de
abundância, mas apenas números de registros. Dessa forma, para a curva foram
utilizados dados de presença e ausência, não sendo possível calcular os índices de
diversidade e equitabilidade para esse grupo.
Figura 5.114 – Gráfico da curva de acúmulo de espécies de médios e grandes
mamíferos
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c) Entrevistas
As entrevistas sobre a fauna de mamíferos encontrada na APA Boqueirão da
Mira foram feitas com moradores antigos da região, e funcionários das fazendas.
No total, foram citadas 18 espécies de mamíferos de médio e grande porte.
Dessas, apenas sete espécies foram registradas durante o diagnóstico. As entrevistas
acrescentaram 11 espécies à lista de mamíferos da APA: o tatuzinho (Dasypus
septemcinctus), o tatu-rabo-mole (Cabassous sp.), o mico-estrela (Callithrix sp.), o
sauá (Callicebus nigrifrons), o quati (Nasua nasua), o mão-pelada (Procyon
cancrivorus), a lontra (Lontra longicaudis), a jaguatirica (Leopardus pardalis), a onçapreta (Panthera onca), o cateto (Pecari tajacu) e o queixada (Tayassu pecari). De
acordo com moradores, a lontra já foi avistada nadando na represa da Fazenda Santa
Clara das Palmeiras, onde os micos-estrelas eram comumente avistados ou ouvidos
até certo tempo atrás. A onça-preta foi avistada na região do Quilombo Hightech e
foram ouvidos relatos de predação de gado e de animais silvestres por moradores da
região.
✓ Dieta, habitat, período de atividade e comparação entre dados da
mastofauna da APA Boqueirão da Mira
A maior parte da mastofauna registrada durante o diagnóstico da APA Boqueirão
da Mira é generalista em relação à alimentação e ao uso de hábitat. Cerca de 30%
das espécies apresenta dieta onívora e 26% apresenta dieta frugívora/granívora
(Figura 5.115). Não foram registrados frugívoros estritos, e os carnívoros, que
apresentam mais restrições alimentares e necessitam de ambientes mais bem
preservados ou com todos os níveis da cadeia alimentar, representam apenas 13%
das espécies. Além disso, 48% das espécies registradas utilizam tanto áreas abertas
quanto florestais (Figura 5.116). Outro fato a ser destacado é que cerca de 78% da
fauna registrada apresenta atividade no período noturno (Figura 5.117).

Figura 5.115 – Gráfico da dieta da mastofauna registrada na APA Boqueirão da Mira
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Figura 5.116 – Gráfico do uso de habitat da mastofauna registrada na APA Boqueirão
da Mira
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Figura 5.117 – Gráfico com o período de atividade das espécies da mastofauna
registradas na APA Boqueirão da Mira
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Os fragmentos nos estágios sucessionais mais avançados, normalmente,
apresentam maior variedade de habitats e consequentemente maior diversidade
biológica. Essas áreas em melhor estado de conservação apresentam fauna mais rica
em espécies, e espécies mais exigentes em relação ao habitat, à dieta e outros.
As espécies ameaçadas (um roedor e dois felinos) foram registradas na estrada
das Torres de Furnas, e na Serra da Bandeira, regiões de elevada altitude, e mais
preservadas do que as regiões mais baixas, onde estão localizadas a maior parte das
fazendas, tem maior circulação de veículos e animais domésticos. Essas áreas são
de suma importância para a preservação de espécies mais exigentes em termos de
recursos e habitat.
Espécies mais comuns e que ocorrem em áreas abertas foram registradas em
todas as áreas de amostragem com armadilhas. Mas além das espécies comuns e
das ameaçadas, várias espécies de roedores característicos de matas contínuas
foram registradas nas áreas do Quilombo Hightech e das Torres de Furnas.
Os mamíferos de médio e grande porte são espécies que apresentam grande
circulação por diversos ambientes, e uma maior área de uso. Essas espécies
apresentam menos restrições ao micro-habitat, mas necessitam de ambientes com
ocorrência de presas que fazem parte de sua cadeia-alimentar. Além disso, algumas

espécies mais sensíveis podem evitar ambientes com grande circulação de pessoas,
veículos e animais domésticos.
Um fato de grande importância a ser destacado foi a ausência total de registros
de primatas nas duas campanhas do diagnóstico. De modo geral, em levantamentos
curtos, ou realizados em uma única estação, a ausência de registros não significa
ausência da espécie na região, e simplesmente que essa ainda não foi detectada. No
entanto, os primatas são espécies facilmente registradas, mesmo que apenas por
vocalizações, nas áreas onde são abundantes. Os macacos-sauás (Callicebus sp.) e
os micos-estrela (Callithrix sp.) foram citados em entrevistas por diversos moradores,
como muito comuns na região até períodos recentes, mas não avistados ou ouvidos
nos últimos meses. É sabido que muitas regiões do estado de Minas Gerais, assim
como áreas vizinhas dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, foram assoladas por
muitos casos de febre-amarela. A febre-amarela vitimou muitas pessoas, mas também
provocou a morte e até extermínio de muitas espécies de macacos em algumas
regiões. É muito provável que os primatas da região tenham tido suas populações
diminuídas ou até extintas localmente pela febre amarela. Estudos de longo prazo
podem confirmar se essas espécies ainda sobrevivem na região, e se as populações
estão muito reduzidas.
Das 23 espécies registradas no presente diagnóstico, 16 já haviam sido
registradas em trabalhos anteriores na região, utilizados como dados secundários
(Figura 5.118). O presente diagnóstico acrescentou na área o registro do tamanduámirim (Tamandua tetradactyla), da jaritataca (Conepatus semistriatus), do furão
(Galicitis cuja), do veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) e de três espécies de
roedores, o ameaçado Abrawayaomys ruschii, Delomys sublineatus e Juliomys
ossitenuis. Além dessas, outras 35 espécies foram registradas na região e não
puderam se encontradas durante os dias de campo desse diagnóstico, o que não
exclui diretamente sua ocorrência na área.
Conforme discutido no item anterior, foram encontradas muitas espécies comuns
e registradas também em áreas degradadas. No entanto, ressalta-se o registro de
espécies ameaçadas (principalmente felinos e primatas) e de importância como
bioindicadores de boa qualidade de área (carnívoros de topo de cadeia e alguns
roedores de interior de floresta). Os mamíferos de médio e grande porte são espécies
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de grandes áreas de uso, ou que percorrem grandes distâncias em curtos períodos,
não sendo facilmente registradas num mesmo local, e sim regionalmente.
Figura 5.118 - Comparação de dados primários e secundários de espécies de
mamíferos na APA Boqueirão da Mira
55

51

Número de espécies

50
45
40

35

35
30
23

25

20

16

15
7

10
5
0
Secundários

5.4.2.4

Exclusivos
Primários
Primários +
secundários
secundários
Origem dos Dados

Exclusivos
primários

Espécies em Destaque

Herpetofauna
✓ Bokermannohyla ibitipoca e Bokermannohyla luctuosa
Bokermannohyla ibitipoca (CARAMASCHI & FEIO, 1990) e Bokermannohyla
luctuosa (POMBAL & HADDAD, 1993) são duas pererecas pertencentes ao grupo B.
circumdata. Ambas foram registradas apenas dentro de uma floresta de altitude, em
dois pontos diferentes. B. ibitipoca foi encontrada apenas na Lagoa Temporária da
Serra do Chora, enquanto que B. luctuosa foi encontrada na Estrada Torres Furnas
em uma floresta de altitude, através da armadilha de pitfall (CECHIN; MARTINS,
2000). Ambas as espécies ocorrem em florestas de serapilheira em estágios primários
ou secundários, e reproduzem associadas à corpos d’água permanentes nessas
florestas.
B. ibitipoca, originalmente descrita apenas para o Parque Estadual do Ibitipoca
em uma área de campo rupestre com florestas de galeria ao longo de riachos, já foi
encontrada também no Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira (NEVES et al.,

2017), PE do Brigadeiro (FEIO et al., 2003; MOURA et al., 2012), Serra da Boa Vista
(MOURA et al., 2008) e agora, por nós no complexo Serra da Bandeira. A espécie é
ainda caracterizada como “dados deficientes” para o estado de Minas Gerais, assim
como pela lista vermelha da IUCN (DRUMMOND et al., 2008; IUCN, 2018), o que
dificulta um diagnóstico mais elaborado acerca das possíveis ameaças enfrentadas
pela espécie.
B. luctuosa também foi encontrada por Neves et al. (2017) no Parque Estadual
Serra Negra da Mantiqueira, inclusive habitando os mesmos locais que B. circumdata,
sendo o primeiro registro simpátrico para as duas espécies. Apesar de ocorrer desde
o sul e sudeste de São Paulo até a porção sul do Complexo Serra da Mantiqueira
(NAPOLI, 2005), esta espécie está, de acordo com a IUCN (2018), enfrentando
declínios populacionais. Embora a distribuição de B. luctuosa englobe algumas
unidades de conversação, a perda e degradação de habitat devido ao desmatamento
das florestas e desenvolvimento antrópico são as principais ameaças para a espécie,
que ainda não foi registrada associada à ambientes antropizados, podendo não ser
resistente à essas ameaças.
✓ Hylodes aff. perere
Hylodes aff. perere (SILVA & BENMAMAN, 2008) é conhecido popularmente
como Ranzinhã-da-corredeira, foi identificada como “aff” devido à probabilidade de
não ser a própria Hylodes perere, originalmente descrita como endêmica do Parque
Estadual Serra Negra da Mantiqueira (SILVA; BENMAMAN, 2008). Foi registrada por
nós em três pontos amostrais, Serra da Bandeira, Serrote São lourenço e Estrada
Torres Furnas. Atualmente a espécie é classificada segundo ICMBio (2018) como
Deficiente de Dados. Hylodes perere é a única espécie do seu gênero que tem hábitos
diurnos e noturnos, enquanto suas espécies congêneres apresentam hábitos
principalmente diurnos. Além disso, a espécie está associada a riachos com pequenas
quedas e geralmente é encontrada sobre rochas ou parcialmente submersa, variando
de 1000 m a 1500 m de altitude (SILVA; BENMAMAN, 2008). O presente estudo
amplia a área de ocorrência para a região da APA Boqueirão da Mira localizada no
município de Santa Rita de Jacutinga – RJ.
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✓ Hylodes lateristrigatus
Hylodes lateristrigatus (BAUMANN, 1912), outra rã conhecida popularmente
como ranzinhã-de-corredeira, como todas as espécies do gênero, é endêmico da Mata
Atlântica e ocorre nos estados do Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas Gerais
(SALLES et al., 2012; MOURA et al., 2012; VRCIBRADIC et al., 2014). Foi encontrada
por nós na somente na Serra da Água Santa e Mata do Espineli. A espécie é diurna e
associada a ambientes de matas fechadas e pequenos riachos em altitudes que
variam entre 600m e 1500m (NARVAES et al., 2004; SALLES et al., 2012).
✓ Ololygon aff. cosenzai
Ololygon aff. cosenzai, encontrada por nós em florestas de altitude na estrada
de Torres a Furnas e nos brejos da Figueira, foi identificada como “aff” devido à
probabilidade de não ser a própria Ololygon cosenzai, originalmente descrita como
endêmica do PE Serra do Brigadeiro (LACERDA et al., 2012). A espécie, pertencente
ao grupo Scinax perpusillus (PEIXOTO, 1987), que, assim como seus parentes mais
próximos, reproduzem exclusivamente em bromélias (PEIXOTO et al., 1987;
BRASILEIRO et al., 2007). Outros espécimes de O. cosenzai já foram encontrados
também no Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira e em outros locais do
Complexo Serra da Mantiqueira (NEVES et al., 2016, 2017), ampliando sua área de
distribuição. A espécie referida como O. aff. cosenzai, pode representar um táxon
ainda não reconhecido e descrito, o que torna de extrema importância a preservação
de suas linhagens, alinhada à estudos taxonômicos mais detalhados com estes
indivíduos (LACERDA et al., 2012). Ademais, O. cosenzai foi a primeira espécie do
grupo perpusillus descrita para o estado de Minas Gerais por Lacerda et al. (2012).
No que tange sua conservação, a espécie ainda não foi avaliada pela IUCN ou pela
Lista Brasileira de Fauna Ameaçada do ICMBio.
✓ Ololygon flavoguttata
Ololygon flavoguttata (LUTZ & LUTZ, 1939), é uma perereca endêmica da Mata
Atlântica e amplamente distribuída, ocorrendo desde o estado de Santa Catarina ao
estado do Espírito Santo, em elevações que variam de 300m a aproximadamente
1400m de altitude. Foi encontrada por nós em florestas de altitude na Estrada Torres
Furnas, no Quilombo Hightech e na Serra da Bandeira. Trata-se de uma espécie
comum, mas que enfrenta declínios populacionais ao longo de sua distribuição (IUCN,

2018), mesmo estando categorizada em um grau de ameaça como “pouco
preocupante”. O principal problema que suas populações enfrentam é a perda de
hábitat, principalmente devido ao desmatamento causado pela agricultura e extração
de madeira.
✓ Scinax aff. perereca
Scinax aff. perereca foi encontrada por nós em brejos abertos na Estrada para
Serra da Bandeira 1 e Estrada para Serra da Bandeira 2. A categorização como Scinax
aff. perereca foi escolhida por nós por se tratar de um problema taxonômico entre as
espécies do gênero Scinax, que, devido à suas semelhanças morfológicas, são de
difícil identificação, apresentando uma taxonomia confusa (NUNES et al., 2012;
NEVES et al., 2017). A espécie se assemelha bastante com a Scinax perereca
Pombal, Haddad & Kasahara,1995, que é amplamente distribuída na Mata Atlântica
sul, desde o sul do estado de São Paulo até Argentina e Paraguai. Outras populações
consideradas também como Scinax aff. perereca tem sido encontradas na região
(CANELAS; BERTOLUCI, 2007; MOURA et al., 2012; PIRANI et al., 2012; PIMENTA
et al., 2014; NEVES et al., 2017), porém o clado permanece ainda sem uma
identificação precisa até o nível de espécie.
✓ Leptodactylus furnarius
Leptodactylus furnarius Sazima & Bokermann, 1978, é uma rã encontrada por
nós apenas nos Brejos da Figueira. Trata-se de uma espécie amplamente distribuída,
que ocorre no centro, sul e sudeste do Brasil, além de Paraguai, Uruguay e Argentina
(HEYER; HEYER 2004; BRUSQUETTI; LAVILLA 2006; BALDO et al., 2008). A
espécie habita, no Brasil, principalmente a região do Cerrado, porém ocorre também
na região marginal do domínio Mata Atlântica (HEYER; HEYER, 2004; BRUSQUETTI;
LAVILLA 2006). Apesar de ser uma espécie de áreas abertas, a manutenção de
córregos e outros corpos d’água é essencial para sua ontogenia, já seus girinos são
exotróficos e necessitam migrar para um corpo d’agua a fim de completarem seu
desenvolvimento após saírem das câmaras onde eclodem. Suas populações estão
estáveis e sua distribuição passa por diversas áreas protegidas. Na lista da IUCN
(2018) L. furnarius está categorizada como “pouco preocupante”. A espécie se adapta
bem à ambientes antropizados, inclusive já tendo sido coletada em meio à pastos e
plantações de eucalipto.
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✓ Leptodactylus jolyi
Leptodactylus jolyi Sazima & Bokermann, 1978, é uma espécie de rã brasileira
que ocorre tanto no domínio do Cerrado quanto na Mata Atlântica, assim como áreas
de ecótono entre ambos os biomas, principalmente na região sudeste e central do
país (ETEROVICK; SAZIMA, 2004; BRASILEIRO et al., 2005). A espécie está
habituada à ambientes antropizados, e os machos cantam em câmaras subterrâneas
em meio à vegetação arbustiva e gramíneas. A espécie apresenta uma confusão
taxonômica por se assemelhar bastante morfologicamente com a rã L. sertanejo
(GIARETTA; COSTA, 2007), este sendo endêmico do Cerrado. Inclusive a espécie foi
redescrita com base no canto e na morfologia de indivíduos adultos por Giaretta e
Costa (2007). Embora L. jolyi seja resistente à ambientes antropizados, a espécie está
classificada como “dados deficientes” pela IUCN (2018).
✓ Physalaemus rupestris
Physalaemus rupestris Caramaschi, Carcerelli & Feio, 1991, é uma espécie de
Leptodactylideo descrito originalmente apenas para os campos rupestres do Parque
Estadual do Ibitipoca. No entanto a espécie já foi encontra no Parque Estadual Serra
Negra da Mantiqueira (OLIVEIRA et al., 2009; NEVES et al., 2017), e agora por nós
em florestas de altitude na Serra da Bandeira. A espécie habita poças temporárias em
áreas abertas e em meio a matas de galeria em locais de altitude (CARAMASCHI et
al., 1991; NEVES et al., 2017). Nós encontramos P. rupestres em uma floresta de
altitude na APA Boqueirão da Mira, mais especificamente na Serra da Bandeira, em
dois pontos distintos. Há uma lacuna no conhecimento no que diz respeito à resolução
taxonômica das populações que ocorrem no PE Ibitipoca, PE Serra Negra da
Mantiqueira e agora APA Boqueirão da Mira. Essas três populações podem
representar espécies distintas, porém seria prematuro propor um novo grupo sem
estudos mais gerais sobre as relações dentro do gênero ou mais detalhados sobre
cada uma destas populações. Em linhas gerais, a espécie se encontra nas listas de
ameaça de Minas Gerais, Brasil e IUCN classificada como “deficiente de dados”.
✓ Hydromedusa maximiliani
Endêmica do bioma Mata Atlântica, Hydromedusa maximiliani (MIKAN, 1820),
popularmente conhecida como cágado-pescoço-de-cobra ou cágado-do-pescoçolongo, é considerada pela “International Union for Conservation of Nature” como uma

espécie vulnerável a extinção (IUCN, 2018) e pelos estados de São Paulo e Espírito
Santo (MARTINS; MOLINA, 2008). Na APA Boqueirão da Mira foi registrada por nós
no complexo do Boqueirão da Mira.
Hydromedusa maximiliani é um cágado de água doce de pequeno porte com
massa corporal chegando até 520g (SOUZA; MARTINS, 2009). Frequentemente são
encontrados habitando riachos estreitos (0,60 – 1,80m de profundidade) e rios (2,10
– 6,80m de profundidade) de águas translucidas e relativamente frias (14,5 – 20°C),
com fundo argiloso ou arenoso, pedras e mata ciliar preservada (GUIX; MIRANDA;
NUNES 1992). Sua distribuição está associada a regiões montanhosas da Mata
Atlântica com altitude acima de 600m, sendo que até o momento a distribuição
conhecida abrange algumas regiões dos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro e São Paulo (IVERSON, 1992; ARGÔLO; FREITAS, 2002;
SOUZA; MARTINS, 2009).
A dieta de H. maximiliani abrange itens alimentares como pequenos
invertebrados aquáticos, larvas e náiades de insetos e alguns crustáceos que são
encontrados no ambiente aquático (SOUZA; ABE, 1995, 1997b; NOVELLI; SOUSA,
2006; NOVELLI et al., 2013), apresentando uma maior seletividade por larvas de
insetos aquáticos e invertebrados terrestres da classe Insecta (NOVELLI et al., 2013).
Além da importância do ambiente terrestre para o forrageio, destacada por Novelli et
al. (2013), ainda sim, vale mencionar a importância do mesmo para a hibernação e
postura dos ovos (FAMELLI et al., 2011), comportamentos estes que podem
influenciar na capacidade de dispersão da H. maximiliani.
✓ Heterodactylus Imbricatus
Endêmico da Mata Atlântica, o lagarto H. imbricatus ocorre em áreas de grande
altitude dos estados São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na
APA Boqueirão da Mira foi encontrado no ponto amostral Estrada Torres Furnas,
capturado por duas vezes pelo AIQ.
✓ Aplastodiscus arildae
Aplastodiscus arildae é uma espécie de perereca endêmica da Mata Atlântica,
ocorrendo na Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço, no sudeste
do Brasil, em elevações que variam de 800m a 1500m de altitude. Durante o
levantamento, A. arildae foi encontrada em uma floresta de altitude na Serra da
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Bandeira e em uma área de mata no Quilombo Hightech. Trata-se de uma espécie
bastante comum, com canto bem característico e populações estáveis ao longo de
sua área de distribuição. A espécie está presente em algumas áreas protegidas ao
longo de sua distribuição, o que viabiliza seu estado conservação, que, de acordo com
a IUCN (2018) se encontra como “pouco preocupante”. Além de ampla distribuição, a
espécie apresenta populações grandes e pouca probabilidade de rápido declínio ao
ponto de categorizá-la em algum grau de ameaça (CRUZ; PEIXOTO, 1985; HADDAD;
SAZIMA, 1992).
✓ Rhinella ictérica
Rhinella icterica (SPIX, 1824) conhecido popularmente como sapo-cururu ocorre
no sul e sudeste do Brasil, norte da Argentina e no leste do Paraguai (HADDAD et al.,
2008; CONDEZ et al., 2009; AMPHIBIAWEB, 2018) e é tolerante a ambientes
perturbados (CONDEZ et al., 2009). No sudeste brasileiro possui ampla distribuição
entre os diferentes habitats existentes (LIMA et al., 2014). O período reprodutivo da
espécie ocorre de agosto a janeiro, onde depositam seus ovos em regiões abertas e
são depositados em cordões gelatinosos que se prendem a vegetação submersa de
ambientes lênticos ou com pouca correnteza (IZECKSOHN; CARVALHO-E-SILVA,
2001; CONDEZ et al., 2009), e em novembro e dezembro os recém-metamorfoseados
deixam em massaos locais de reprodução. A espécie possui hábitos principalmente
diurnos, mas também são ativos à noite (AMPHIBIAWEB, 2018). A maioria dos adultos
são forrageadores do tipo “senta e espera” alimentando-se de invertebrados,
principalmente Coleóptera e Formicidae (SAGABH et al., 2012; AMPHIBIAWEB,
2018). Neste levantamento nós registramos a presença dessa espécie em diversos
ambientes e pontos amostrais
✓

Vitreorana uranoscopa
Conhecida popularmente como perereca-de-vidro, Vitreorana uranoscopa

(MÜLLER, 1924), é endêmica da Mata Atlântica no Brasil nas regiões da Serra do Mar
e na Serra da Mantiqueira, associadas a Florestas Semidecíduas, Floresta Ombrófila
Mista e Floresta Ombrófila Densa, ocorrendo assim nos estados do Espirito Santo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Possui ainda
registros de ocorrência para região de Missiones na Argentina (HEYER, 1985;
CARVALHO-E-SILVA et al. 2008; SALINAS et al., 2015).

Os indivíduos desta espécie são geralmente encontrados em baixas frequências
quando adultos, ocorrendo normalmente 1 indivíduo a cada 500 m do riacho
(CANELAS; BERTOLUCI, 2007). Os machos adultos vocalizam durante a noite em
vegetação baixa, entre 150 cm e 2,50 m acima do solo, geralmente em arbustos na
estação chuvosa de agosto a janeiro (HEYER et al., 1990). Cerezoli (2008) observou
um pico pronunciado de indivíduos desta espécie entre novembro e março inferindo
assim que esta espécie possui comportamento de reprodução explosiva. V.
uranoscopa deposita uma única camada de ovos diretamente na superfície de folhas
penduradas acima de riachos em que após a eclosão os girinos caem diretamente no
riacho onde terminam seu desenvolvimento (HADDAD; PRADO, 2005; IZECKSOHN;
CARVALHO-E-SILVA, 2001). Existem relatos de co-ocorrência de Vitreorana
uranoscopa e Vitreorana eurygnatha em duas localidades no sudeste do Brasil,
entretanto, provavelmente existe uma diferenciação no uso do habitat para as duas
espécies em que V. eurygnatha ocorre em riachos estreitos enquanto V. uranoscopa
é encontrada associada a riachos mais amplos, porém mais estudos são necessários
para confirmam esta hipótese (HEYER, 1985).
✓ Haddadus binotatus
A espécie de rã Haddadus binotatus (SPIX, 1824), é conhecida popularmente
como rã-do-folhiço, é endêmica da Mata Atlântica e ocorre desde o sul da Bahia até o
Rio Grande do Sul sendo encontrada em até 1200 m de altitude (HEDGES et al., 2008;
AMPHIBIAWEB, 2018). O desenvolvimento do ovo dessa espécie é do tipo direto e
independente da água (COCO et al., 2014).
Apesar de ser uma espécie comum e amplamente distribuída os estudos sobre
a história natural (DIAS et al., 2012; MOURA et al., 2012; REBOUÇAS et al., 2013) e
desenvolvimento (COSTA; CARVALHO-E-SILVA, 2010) são escassos (GOLDBERG;
CANDIOTI, 2015). H. binotatus é encontrado geralmente associado a serapilheira e
geralmente ao entardecer é mais frequentemente avistada (COCO et al., 2014). A
espécie possui um problema taxonômico na sua classificação, sendo H. binotatus
provavelmente um complexo de espécies como mostrado por Haddad e Sazima
(1992), em que demonstra uma significativa variação de tamanho relacionada a
diferentes populações (RIBEIRO et al., 2005; FORLANI et al., 2010). Spix (1824) não
definiu na descrição original da espécie a localidade tipo, o que dificulta ainda mais a
definição das espécies dentre as populações distintas neste complexo de espécies.
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Alguns autores acreditam que a localidade tipo seria o Espírito Santo e a Bahia,
entretanto Bokermann (1966) atribuiu a cidade do Rio de Janeiro como a mais
provável localidade tipo para a espécie (DIAS et al., 2012).
✓ Thoropa miliaris
Thoropa miliaris (SPIX, 1824) é uma espécie de anuro endêmica da Mata
Atlântica (HADDAD et al., 2013) com ampla distribuição dentro deste bioma, com
ocorrência do sul da Bahia até o estado de São Paulo (FEIO et al., 2000; NUNES-DEALMEIDA et al., 2016) habitando regiões rochosas próximos a corpos d’água doce e
de costões rochosos em sistemas florestais úmidos (GIARETTA; FACURI, 2004;
REBOUÇAS et al., 2017). A espécie apresenta hábito noturno e os machos são
territorialistas (SIQUEIRA et al., 2006). A reprodução ocorre pela deposição dos ovos
em habitats rochosos úmidos sendo o desenvolvimento semiterrestre (REBOUÇAS et
al., 2017). Foram registrados casos de canibalismo de girinos em estágios tardios
comendo ovos depositados juntos a eles (GIARETTA; FACURE, 2004). Pouco se
sabe ainda a respeito da história natural da espécie (SIQUEIRA et al., 2006)
✓ Dendropsophus elegans
O hilídeo Dendropsophus elegans (WIED-NEUWIED, 1824) conhecido
popularmente como Perereca-de-moldura, possui sua distribuição ao longo da Mata
Atlântica ocorrendo desde o Rio Grande do Norte ao Paraná em até 1000m de altitude
(VAN SLUYS et al., 2011; MENDES et al., 2011). Esta espécie ocupa áreas abertas,
tais como campos, pastagens e regiões impactadas pelo homem e geralmente é
encontrada

sobre

vegetação

herbácea

em

áreas

inundadas

(IZECKSON;

CARVALHO-E-SILVA, 2001; TONINI et al., 2013). Os machos costumam vocalizar no
período noturno, com início da vocalização ao entardecer e o término próximo do
amanhecer (BASTOS; HADDAD, 1995; FORTI et al., 2007). O período reprodutivo é
descrito para a espécie por Bastos e Haddad (1996) ocorrendo por vários meses
durante a estação chuvosa.
✓ Dendropsophus minutus
A perereca Dendropsophus minutus (PETER, 1872) é um hilídeo distribuído ao
longo da América do Sul com ocorrência desde as encostas andinas até as florestas
atlânticas do sudeste Brasileiro, presentes em altitudes de até 2.000m (GEHARA et
al., 2014; OYAMAGUCHI et al., 2016; GONCALVES et al., 2017). Esta espécie é

encontrada tanto em áreas florestadas como em campos abertos (SILVANO et al.,
2010), além de ocuparem áreas nas bordas de florestas e em clareiras (LIMA;
MAGNUSSON, 2006), também ocorrem no Cerrado e Amazônia (OYAMAGUCHI et
al., 2016). Os machos da espécie geralmente vocalizam sobre gramíneas, plantas
aquáticas ou arbustos baixos próximo a água (KWET; DI-BERNARDO, 1999).
Trabalhos recentes como de Gehara et al. (2014) têm mostrado que na realidade D.
minutus representa um complexo de espécies. Estudos mostraram uma grande
variação nos padrões morfológicos e no padrão do canto correlacionados com as
diferentes populações em que a espécie está distribuída, o que indica que na realidade
D. minutus não representa apenas uma espécie mas sim um complexo (CARDOSO;
HADDAD, 1984; GEHARA et al., 2014; OYAMAGUCHI et al., 2015; OYAMAGUCHI et
al., 2016).
✓ Boana albopunctata
Boana albopunctata (SPIX, 1824) é uma espécie de perereca conhecida
popularmente como perereca-cabrinha, é amplamente distribuída no Brasil, Argentina,
Uruguai, Paraguai e Bolívia (GUIMARÃES et al., 2011; FANALI et al., 2017). No Brasil
é geralmente encontrada em áreas de vegetação aberta nas regiões sudeste e central
do país (GUIMARÃES et al., 2011) associada principalmente ao bioma cerrado (DE
SÁ et al., 2014). A espécie é generalista e ocorre em vegetações próximas a corpos
d’água em floretas tropicais e em áreas abertas, se adaptando bem a perturbações
antrópicas e é geralmente encontrada em ambientes ocupados pelo homem (AQUINO
et al., 2010). A reprodução de B. albopunctata ocorre em ambientes lênticos
geralmente em poças temporárias (BASTOS et al., 2003b; GUIMARÃES et al., 2011;
FURTADO et al., 2016; FANALI et al., 2017) sendo um reprodutor neotropical de longa
duração com ampla distribuição geográfica (KWET et al., 2002 ; MUNIZ et al., 2008;
PRADO et al., 2012; DE SÁ et al., 2014).
✓ Boana faber
A perereca Boana faber (WIED-NEUWIED, 1821) é conhecida popularmente
como perereca-martelo, devido à sua vocalização característica similar ao bater de
um martelo. É a maior perereca do sul do Brasil e também é conhecida como sapogladiador por seu comportamento de defender ativamente e de forma agressiva seus
locais de reprodução (MARTINS et al., 1998; MAGNUSSON et al., 1999; BURGER et
al., 2002; OLIVEIRA et al., 2016). Sua distribuição vai do sul ao norte do Brasil, assim
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como no Uruguai e Argentina (KWET et al., 2010; HADDAD et al., 2013; OLIVEIRA et
al., 2016). É uma espécie arborícola encontrada próximo a rios e lagos permanentes
em florestas tropicais (OLIVEIRA et al., 2016; BARSOTTI et al., 2017). Durante
períodos não reprodutivos a espécie é encontrada geralmente associada a
serapilheira no interior de florestas, enquanto que no período reprodutivo se encontra
geralmente próxima a corpos d’água onde irá ocorrer a reprodução, podendo percorrer
longas distancias entre locais nos diferentes períodos (MARTINS; HADDAD, 1988;
KWET et al., 2010; COLOMBO et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2016).
✓ Phyllomedusa burmeisteri
Conhecida

popularmente

como

perereca-da-folhagem,

Phyllomedusa

burmeisteri (BOULENGER, 1882) é uma espécie endêmica da Mata Atlântica
(BRUNES et al., 2013) ocorrendo do estado da Bahia até o estado de São Paulo,
associada geralmente a ambientes lênticos e nas bordas de florestas em altitudes de
até 1000m (POMBAL; HADDAD, 1992; BASTOS et al., 2010; BRUNES et al., 2010,
2013, 2014; DE ANDRADE et al., 2018). Estudos recentes apontam que a espécie
possui duas populações geneticamente distintas, a BUR e BUR-RJ, sendo a BUR-RJ
com distribuição mais restrita a região do Vale do Rio Paraíba do Sul, no estado do
Rio de Janeiro (BRUNES et al., 2014; DE ANDRADE et al., 2018). Não foram
observadas diferenças significativas entre as duas linhagens em relação a caracteres
morfológicos ou de bioacústica. P. burmeisteri possui ainda grande similaridade
morfológica com a sua espécie irmã P. bahiana, o que dificulta ainda mais a questão
taxonômica dentro do grupo, sendo a diferenciação entra elas principalmente por meio
da localidade de ocorrência, sendo P. bahiana mais restrita a região do Sul da Bahia
(BARTH et al., 2014; DE ANDRADE et al., 2018).
✓ Leptodactylus labyrinthicus
A rã Leptodactylus labyrinticus (SPIX, 1824) conhecida popularmente como rãpimenta, possui distribuição por toda a América do Sul (HEYER, 1979) e esta
geralmente associada a áreas abertas podendo ser encontrada em enclaves de
savana em florestas tropicais secas e úmidas (HEYER et al., 2008). Sua reprodução
geralmente ocorre nas margens de lagoas em que produz um ninho de espuma onde
deposita seus ovos (CEI, 1980; ETEROVICK; SAZIMA, 2000; PRADO et al. 2002).

Esta espécie é muito adaptável a ambientes antrópicos e tem se mostrado um
bom colonizador de áreas construídas pelo homem (HEYER, 2005; HEYER et al.,
2008).
✓ Leptodactylus latrans
Leptodactylus latrans (STEFFEN, 1815) é uma espécie com distribuição por toda
a América do Sul (HEYER et al., 2010) e é conhecida popularmente como rãmanteiga. A espécie possui hábitos diurnos e noturnos e geralmente são encontradas
próximo a margem de lagoas ou pequenos lagos (AMPHINIAWEB, 2010). A
reprodução da espécie ocorre com a produção de um ninho de espuma onde os ovos
são depositados e apresentam cuidado parental além dos girinos apresentarem
comportamento gregário se movendo em cardumes (CEI, 1980; BACH et al., 2018).
Alguns estudos mostraram que devido à grande distribuição da espécie por toda a
América do Sul, a espécie seria na verdade um complexo de espécies variando de
acordo com diferentes localidades de ocorrência, entretanto, mais estudos são
necessários para elucidar esta questão (HEYER et al., 2014).
✓ Proceratophrys boiei
Conhecido popularmente como sapo-folha-de-chifre, Proceratophrys boiei
(WIED-NEUWIED, 1825) é endêmico da Mata Atlântica, porem pode ocorrer em áreas
de transição com o cerrado desde o sul do estado do Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Paraná ao sul de Santa Catarina, em áreas de até 1.200 m de altitude
(PRADO; POMBAL Jr, 2008; KLAION et al., 2011). Geralmente a espécie é
encontrada sobre a serapilheira dentro de florestas (HADDAD; SAZIMA, 1992; ZINA
et al., 2007; SERAFIM et al., 2008), e próximo pequenos córregos e riachos
permanentes (CONTE; MACHADO, 2005; KLAION et al., 2011). Os indivíduos de P.
boiei apresentam características que o tornam críptico no ambiente que vivem, como
por exemplo apêndices sobre os olhos e coloração e morfologia críptica (HADDAD;
SAZIMA, 1992; COSTA et al., 2009; KLAION et al., 2011).
✓ Espécies com Identificação Não Confirmadas
Houve quatro espécies de anfíbios encontradas, as quais não confirmamos a
identificação. Gastrotheca sp., que foi registrada por meio de registro auditivo em uma
área de mata no Serrote São Lourenço. Porém não pudemos confirmar a identificação
por não termos capturado o único indivíduo vocalizando.
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Uma espécie do gênero Adenomera sp., foi encontrada em uma área aberta no
Quilombo Hightech. O gênero Adenomera possui complexidades taxonômicas, devido
à grande semelhança entre as espécies. Trata-se de um gênero pouco estudado e
que possui algumas espécies candidatas. Neste contexto, há a possibilidade de que
a espécie encontrada por nós seja uma espécie ainda não descrita, porém é preciso
um maior esforço de coleta e incentivo à pesquisa na região para avaliar melhor os
indivíduos de Adenomera sp.
Além das duas mencionadas acima, houve dois registros feitos somente no topo
da Serra da bandeira que se mostraram interessantes para investigações futuras. O
primeiro foi uma espécie de Scinax sp., encontrada em bromélias no topo da Serra da
Bandeira. A espécie parece pertencer ao grupo S. catharinae, porém suas
características morfológicas não se assemelham com nenhuma espécie que
conhecemos. O segundo registro foi apenas auditivo de alguns indivíduos
pertencentes ao gênero Ischnocnema. O gênero em si apresenta diversos problemas
taxonômicos não resolvidos e alguns grupos de espécies que se confundem bastante,
utilizando muito da vocalização para realmente separar as espécies. Neste contexto,
o canto pertencente a estes indivíduos, registrado por nós no alto da Serra da
Bandeira não se assemelha com a vocalização de outras espécies de Ischnocnema
listadas. No entanto, sem estudos mais detalhados fica difícil confirmar se essa
espécie seria realmente uma espécie ainda não descrita ou apenas uma variação no
canto.
O que vale enfatizar aqui é que, devido ao isolamente dessas duas últimas
espécies (apenas no topo da Serra da Bandeira), há uma grande possibilidade de
ambas serem espécies novas. Com isso, é altamente recomendado estudos mais
detalhados com essas duas candidatas e um incentivo à pesquisa na área. Além
disso, a pesquisa será importante também para constatar estratégias de conservação
e manejo dessas possíveis novas espécies que, com uma distribuição tão restrita,
podem vir a ser descritas já com um risco de extinção iminente.

✓ Complexo Ischnocnema
Durante o levantamento, nós encontramos quatro espécies do gênero
Ischnocnema, além do registro auditivo feito no topo da Serra da Bandeira. Foram
elas: I. parva (Serra da Bandeira e Quilombo Hightech), I. juipoca (Mata do Espineli,
Quilombo Hightech e Serra da Bandeira), I. aff. láctea (Mata do Espineli, Quilombo
Hightech e Serra da Bandeira) e I. izecksohni (Mata do Espineli, Serra da Água Santa,
Estrada Torres Furnas, Brejos da Figueira 1, Quilombo Hightech, Serra da Bandeira e
Serrote São Lourenço).Todas elas são distribuídas no sudeste do Brasil, em áreas de
floresta acima de 600m de altitude.
De todas as espécies do gênero que encontramos, I. izechsohni se mostrou a
mais abundante, sendo encontrada em seis áreas distintas na APA Boqueirão da Mira,
porém está categorizada pela IUCN (2018) como “deficiente de dados”. Já as outras
três espécies do gênero Ischnocnema encontradas estão listadas como “pouco
preocupante” (IUCN, 2018). Ainda sobre o estado de conservação, as espécies I.
parva e I. láctea estão enfrentando declínios populacionais.
Apesar de bem distribuídas na Mata Atlântica, espécies do gênero usualmente
tem complicações taxonômicas devido à muitas delas ocorrerem simpatricamente e
se assemelharem em alguns aspectos morfológicos. Geralmente a distinção entre as
espécies são realizadas através da vocalização. As espécies de Ischnocnema aqui
listadas, por habitarem interior de mata, têm como principal problema para a
conservação o desmatamento e antropização das matas do domínio da floresta
atlântica.
Avifauna
A composição das aves encontradas na APA BM revela um componente
relevante da Mata Atlântica, com espécies endêmicas do bioma e com distribuição
restrita ao Sudeste do Brasil, principalmente das Serras da Mantiqueira e do Mar.
Ainda, espécies ameaçadas, endêmicas de Campos Rupestres e de Altitude, também
representam registros relevantes para a avifauna da região. Abaixo são descritas as
características ecológicas dos registros de maior relevância realizados na APA BM.
✓ O gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus) é um predador de grande porte
que mede de 58 até 66 cm de comprimento e pesa em média 900 g, os machos, e
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1.100 g, as fêmeas (MÁRQUEZ et al. 2005). A alimentação é constituída,
principalmente, de mamíferos arborícolas (marsupiais, pequenos primatas e
esquilos), além de aves e répteis (FUNES et al., 1992). Espécie com ampla
distribuição geográfica, ocorre do Sul do México ao Norte da Argentina, incluindo
toda a Mata Atlântica. Habita diferentes formações florestais, geralmente
encontrado em florestas extensas e bem conservadas. (MOREIRA-LIMA, 2013).
As populações da Mata Atlântica merecem atenção especial por terem sofrido
redução populacional significativa, devido à perda e fragmentação do habitat
(MOREIRA-LIMA, 2013, MENQ, 2018), e ocorreram em densidades relativamente
baixas (MOREIRA-LIMA, 2013). No dia 10/10/2018 um indivíduo foi visualizado no
dossel de um fragmento florestal no Quilombo Hightech. É ameaçada de extinção
na categoria Em Perigo de extinção para o estado de Minas Gerais (COPAM,
2010).
✓ O piolhinho-serrano (Phyllomyias griseocapilla) é uma espécie endêmica
da Mata Atlântica do Leste do Brasil (SICK, 1997). Faz parte das 23 espécies com
distribuição geográfica restrita (<50,000 km2), cujas áreas de ocorrência
combinadas definem a área de endemismo de aves “EBA Mata Atlântica Montana
(076)” (BENCKE; MAURICIO, 2006). Ocorre do Sul da Bahia, população
aparentemente isolada das demais, ao limite Sul do domínio, onde habita a borda
e os estratos médio e superior de florestas montanas e altomontanas,
normalmente acima de 500 metros (MOREIRA-LIMA, 2013). A espécie quase
ameaçada pela IUCN (2018) e foi registrada na Floresta Ombrófila Densa da
estrada das Torres de Furnas.
✓ A catirumbava (Orthogonys chloricterus) também faz parte das 23 espécies
endêmicas com distribuição restrita da “EBA Mata Atlântica Montana (076)”
(BENCKE; MAURICIO, 2006). Ocorre no Leste da Mata Atlântica, do Sul do
Espírito Santo até a Santa Catarina, no estrato médio e superior de Florestas
Ombrófilas de altitudes entre 900 e 1.800 metros (HILTY; DE JUANA, 2018). Varia
de incomum a localmente comum, sendo considerada deficiente de dados para
definir seu status de ameaça para o estado de Minas Gerais (BIODIVERSITAS,
2008). Apesar de ser uma espécie numerosa em algumas localidades no lado
fluminense da Serra da Mantiqueira, como no Itatiaia, aparentemente não são
conhecidos registros documentados para o lado mineira da Serra. A espécie foi

registrada em cinco oportunidades nos dias 16 e 17 de novembro, sendo que em
duas oportunidades o registro foi documentado por meio de fotografia.
✓ A trovoada-de-bertoni (Drymophila rubricollis) é endêmica da Mata
Atlântica, do Sul de Minas Gerais ao limite Sul do domínio. Habita o sub-bosque e
estrato médio de florestas submontanas e montanas entre 750 e 2.000 metros de
altitude, geralmente associada a taquaras, como outras espécies do gênero
(MOREIRA-LIMA, 2013). Apesar de não constar na lista de espécies ameaçadas
de Minas Gerais (BIODIVERSITAS, 2008; COPAM, 2010), é pouco conhecida no
Estado (TORGA et al., 2012). Foi registrada quatro vezes na APA BM nos dias 16
e 17 de novembro, no interior de mata com bambu na Serra da Bandeira.
✓ O fruxu (Neopelma chrysolophum), endemismo restrito da Mata Atlântica do
Sudeste, nas regiões montanhosas do Sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro ao
Sul de São Paulo. Outra espécie endêmica com distribuição restrita da “EBA Mata
Atlântica Montana (076)” (BENCKE; MAURICIO, 2006). Espécie incomum (STOTZ
et al., 1996), que habita o sub-bosque de florestas montana e altomontana, entre
800 e 1800 metros de altitude (MOREIRA-LIMA, 2013). Na APA BM foi uma
espécie comum durante os levantamentos de campo, estando presente em todas
as transecções, com exceção das realizadas na “Estrada Cruzeiro-Fazenda Sta.
Clara das Palmeiras”.
✓ O papa-moscas-de-costas-cinzentas (Polystictus superciliaris) é uma
espécie endêmica dos topos de montanha do Leste do Brasil, sendo encontrado
desde o Morro do Chapéu, no centro da Bahia, até a Serra da Bocaina, no norte
de São Paulo (VASCONCELOS, 2009). Na Mata Atlântica habita áreas de Campos
Rupestres e de Altitude (Moreira-Lima, 2013) entre 900 e 1.950 metros (SICK,
1997). Na APA a espécie foi registrada no dia 18/12/2018 na vegetação arbustiva
dos Campos de Altitude da Serra das Bandeiras.
5.4.2.5
Ameaças à Fauna da APA Boqueirão da Mira e Recomendações
Visando sua Proteção
Herpetofauna
✓ Pecuária
Em diversas regiões da APA Boqueirão da Mira é observada a atividade de
pecuária. Os bovinos alimentam-se de mudas de árvores na beira da mata impedindo
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a regeneração da floresta, nestes locais. A alteração das condições nas bordas das
florestas pode ocasionar mudanças na distribuição das espécies que reproduzem
exclusivamente

na

mata,

como

as

Ischnocnemas,

Haddadus

binotatus,

Proceratophrys boiei e Aplastodicus arildae. De acordo com Colombo (2004) estas
espécies são mais frequentes em distâncias superiores a 20 m da borda da mata.
✓ Fragmentação ou isolamento de florestas
Uma das principais causas do declínio de espécies de anuros e répteis é a perda
da cobertura vegetal (AINCHINGER 1991, HADDAD 1998). Existem fragmentos na
APA Boqueirão da Mira que não possuem nenhum tipo de ligação com outros
fragmentos no entorno ou matas do alto das serras, além disso, no passado, diversos
fragmentos de mata próximos às áreas mais baixas da APA deram espaço a lavouras
de café e áreas para pecuária. Possivelmente, as espécies que dependem da mata
para reprodução e de menor mobilidade como Haddadus binotatus, Ischnocnema sp.
e Aplastodiscus arildae, ficam confinadas ao fragmento.
✓ Presença de espécies exóticas
Não se sabe exatamente que efeitos a presença de espécies exóticas arbóreas,
como eucalíptos exercem sobre a herpetofauna da APA. As áreas onde estas
espécies ocorrem são notáveis na APA e são áreas já antropizadas no passado. O
risco seria a ampliação do cultivo desta espécie, acarretando na descaracterização de
florestas e corpos d’água. Outro vegetal exótico existente no Parque, Hedychium
choronarium (lírio-do-brejo), pode beneficiar algumas espécies, como por exemplo, as
espécies do gênero Boana. Hedychium choronarium é uma espécie invasora
extremamente agressiva, ocorrendo em grandes áreas nos brejos da APA.
✓ Torres de Transmissão
Identificado como a principal causa de impacto ambiental da APA Boqueirão da
Mira, as torres de transmissões de Furnas e as novas torres da Xingu Rio causam
danos e impactos ambientais sobre a fauna de maneira imediata e duradoura. As
estradas abertas para montagem e manutenção das torres, atravessam fragmentos
de floresta atlântica altamente preservados e sensíveis a alterações no meio, como
por exemplo, no ponto amostral Estrada Torres Furnas. A abertura destas estradas
representa supressão vegetacional de ambientes sensíveis como, Nanoflorestas
Nebulares, Arbustais Nebulares, Floresta Ombrófila Densa Montana, e a

fragmentação destes importantes remanescentes de floresta. É possível citar duas
espécies de anfíbios com mobilidade reduzida afetadas por essas estradas, Ololygon
cosenzai, Ololygon sp., ambas espécies, exclusivas de habitat de bromélias, que por
necessitarem de cobertura vegetal contínua têm sua a capacidade de dispersão
diminuída ou acabam isoladas em fragmentos separados pelas estradas.
Avifauna
Além da perda e fragmentação de habitats que ocorreu historicamente na região
da APA BM, devido ao uso e ocupação do solo para agricultura, agropecuária e
extração seletiva de madeira, a recente instalação de torres de transmissão também
causa impactos diretos e indiretos sobre avifauna, agravando o histórico de ocupação
do solo.
Os possíveis impactos da linha de transmissão sobre a avifauna local estão, na
sua maioria, ligados a perda e fragmentação do habitat, devido à supressão da
vegetação para construção de novas estradas e instalação das torres. Vários são os
processos associados ou desencadeados pela fragmentação, como redução da área,
isolamento (FARHIG, 2003; UEZU et al., 2005) e efeito de borda pela interação do
fragmento com a matriz (MURCIA, 1995). Esses fatores em conjunto podem inibir a
presença de determinadas espécies em locais alterados (UEZU et al., 2005). Dessa
forma, a avifauna pode ser afetada pelo processo de fragmentação uma vez que
algumas espécies, sobretudo as florestais, são particularmente sensíveis a qualquer
tipo de alteração no ambiente.
Esses impactos se agravam em ambientes florestais, principalmente, nas
Florestas Ombrófilas da APA BM. Existem poucos remanescentes florestais dessa
fisionomia na região e, como visto anteriormente, muitas espécies endêmicas da Mata
Atlântica foram registradas exclusivamente nessa fisionomia durante o levantamento
de campo. Não obstante, a região de Bom Jardim de Minas e do PE do Ibitipoca,
contíguas a APA, são definidas como áreas prioritárias para a conservação da
biodiversidade em Minas Gerais (DRUMMOND et al. 2005)
Outros

impactos

relacionados

a

fragmentação

de

habitats

estão

o

afugentamento da avifauna e diminuição da eficiência na comunicação entre os
indivíduos (ORTEGA, 2012), devido ao aumento do ruído com a movimentação de
caminhões e máquinas; e o aumento da pressão de caça e tráfico sobre as espécies,
369

devido ao aumento o contingente de trabalhadores durante a fase de implantação do
empreendimento e criação de novos acessos aos ambientes florestais com a
construção de novas estradas.
Ainda, ao longo da história recente, o impacto ambiental relacionado a linhas de
transmissão tem gerado a necessidade de estudos mais aprofundados sobre os
reflexos desses empreendimentos em comunidades zoológicas, particularmente
sobre as aves (AVERY et al., 1980). Os impactos mais relatados são casos de
eletrocussão e a morte de espécimes de aves nativas por colisão direta com os cabos
de alta tensão. Entretanto, os casos de eletrocussão são relatados, na sua grande
maioria, para linhas com voltagem baixa, principalmente entre a faixa de 4 e 34,5 kv,
uma vez que em linhas de alta tensão as fases transportadoras de energia estão longe
uma da outra (FERREIRA, 2013).
Se por um lado há evidências de que linhas de transmissão impactam pouco as
aves, por outro, em locais onde há grande movimentação de aves, como grandes
áreas pantanosas, já foram relatados casos significativos de mortandade relacionados
a linhas de transmissão. Normalmente, as espécies mais impactadas, por colisão ou
eletrocussão, são espécies migratórias de grande porte, Accipitriformes (gaviões e
águias), Falconiformes (Falcões), Strigiformes (corujas) e Anseriformes (patos e
marrecas). No Brasil, o conhecimento sobre eventuais colisões de aves em linhas de
transmissão limita-se ainda a especulações não publicadas em estudos de impacto
ambiental (ver FERREIRA, 2013). Nesse sentido, se faz necessário estudos que
elucidem os impactos das linhas de transmissões sobre a fauna.
Impactos importantes também podem ocorrer no caso de planejamentos errados
no ecoturismo da APA BM. Críticas em relação ao ecoturismo mal planejado foram
realizadas para outras regiões montanhosas do Sudeste do Brasil (VASCONCELOS,
2003; OLMOS, 2007; PACHECO et al., 2008). Pacheco e colaboradores (2008)
alegam que o excesso de turistas no PE do Ibitipoca pisoteando as diversas trilhas
existentes causou erosões profundas nos campos de altitude e contribuiu para a
destruição do sub-bosque das matas em trilhas mais visitadas. Os autores ainda citam
que são frequentes os incêndios criminosos ou acidentais, nos Campos de Altitude do
Parque. Neste contexto, cabe salientar que ambientes campestres dos topos de
montanhas do Sudeste do Brasil são reconhecidos como importantes centros de
endemismo da flora e da fauna (FONTES, 1997; VASCONCELOS, 2009). Esse

biótipo, ao longo do topo da Serra da Mantiqueira, age como ilhas onde a população
de algumas espécies estão isoladas, gerando nessas populações, um patrimônio
genético e histórico-biogeográfico único (PACHECO et al., 2008).
Por fim, a realização de um plano de monitoramento da avifauna da APA BM
seria fundamental para o acréscimo na riqueza de espécies e maior entendimento
sobre os processos ecológicos, como migração e alterações sazonais na abundância
e riqueza das espécies da região.
Mastofauna
Durante o diagnóstico de fauna da APA Boqueirão da Mira foram detectados
impactos ambientais, decorrentes da manutenção das torres de transmissão de
FURNAS e implantação das torres de transmissão Belomonte Xingu-Rio, além de
turismo desordenado no Complexo Serra da Bandeira. Os impactos sobre a fauna
terrestre incluem: perda de hábitat, fragmentação e descaracterização da vegetação
nativa, alterações nas comunidades terrestres, perturbação da fauna, perda de
indivíduos da fauna. Esses impactos são decorrentes da supressão da vegetação para
abertura da faixa de domínio e de acessos, instalação de corte e aterro, aumento
movimentação de veículos e aumento na pressão sobre a biota.
Na região onde estão localizadas as torres das linhas de transmissão de
FURNAS (estrada Torres Furnas) foram registradas espécies de mamíferos
ameaçadas, tanto de pequeno, como de grande porte, como o roedor Abrawayaomys
bruschii, o gato-mourisco (Puma yagouaroundi) e a onça-parda (Puma concolor). Essa
região precisa ser bem monitorada, em estudos mais duradouros, para que possíveis
impactos das torres possam ser avaliados.
A APA ainda apresenta uma riqueza expressiva de espécies de mamíferos
registradas no diagnóstico, o que indica que os fragmentos amostrados representam
um refúgio para a fauna da região. No entanto, a região encontra-se em processo de
degradação, devido não só ao desmatamento para agricultura e pastagem, mas
também pelo turismo desordenado, presença de animais domésticos nos fragmentos
e pressão de caça. Essas atividades podem prejudicar a ocorrência de muitas
espécies silvestres na região, provocando o desaparecimento das espécies mais
sensíveis, ou a diminuição da abundância das mesmas.
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As espécies mais exigentes ou dependentes de ambientes florestais, como a
paca, por exemplo, já estão se tornando raras e apesar de citadas em entrevistas, não
foram registradas durante o diagnóstico. Além do mais, a paca, assim como a cutia,
são espécies muito apreciadas como carne de caça. É provável que as espécies mais
visadas pelas atividades de caça estejam restritas a fragmentos menos habitados, ou
mais distantes das vilas e fazendas. Alguns carnívoros, como os felinos, são
naturalmente raros. Mas foram citados como ocorrendo na região e foram registrados
durante o diagnóstico de campo, o que indica que os refúgios amostrados ainda
apresentam uma comunidade de espécies de menor porte servindo como presas.
É necessário coibir as práticas ilegais de caça e impedir que atividades
impactantes se instalem de modo indiscriminado. Outro fator a ser acompanhado é o
grande número de animais atropelados em estradas da região, e que foram
registrados mesmo durante o curto período das atividades de campo, incluindo
espécies ameaçadas.
A mastofauna dessa região deve ser preservada tanto para a manutenção das
populações locais, mas também para garantir o pool genético, das espécies
ameaçadas em nível estadual e nacional.
Para que esse objetivo seja alcançado com êxito, é necessário um
monitoramento mais detalhado desses impactos. Com o conjunto de informações
geradas, poderão ser propostas ações mais específicas de conservação e manejo da
fauna no local, assim como medidas preventivas e/ou mitigatórias, como a colocação
de placas de sinalização da presença de animais silvestres nas estradas, redutores
de velocidade e, por fim, a demarcação de áreas de interesse biológico com a
finalidade de preservação ambiental.

5.4.3 Socioeconomia
5.4.3.1
Histórico da Ocupação, Dinâmica Populacional e Desenvolvimento
Humano e Econômico
A área do atual município de Santa Rita de Jacutinga pertencia às antigas “Áreas
Proibidas do Sertão da Mantiqueira”, que eram áreas consideradas proibidas ao
povoamento e à exploração econômica pela coroa portuguesa. Os primeiros
habitantes foram os índios tupinambás, que se concentravam em áreas como a
cachoeira das Areias, o Pico do Papagaio e o Alto Monte Calvário. Com o avanço do
homem branco a presença indígena foi sendo reduzida até o começo do século XIX.
Por volta de 1832 chega à região Francisco Rodrigues Gomes, um dos primeiros
imigrantes a se estabelecer na área do atual município, que trouxe consigo uma
imagem de Santa Rita. Devido a presença da imagem no povoado, os imigrantes que
chegavam passaram a chamá-la de Santa Rita, porém a presença abundante da ave
jacutinga (Aburria jacutinga) fez com que tempos mais tarde o nome do povoado fosse
ampliado para "Santa Rita de Jacutinga". A região recebia muitos novos habitantes,
que vinham em busca de boas condições de vida para trabalhar, principalmente na
extração de ouro, na agricultura e no emprego de processos rudimentares de trabalho.
A cidade crescia rapidamente, sendo que eram fundadas várias fazendas.
Francisco Rodrigues Gomes obteve diversas terras por intermédio de Francisco
Dionísio Fortes, guarda-mor do Rio Preto pela Lei provincial nº 976, de 2 de junho de
1859 e Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, criou-se o distrito, então com o
nome de Jacutinga, sendo subordinado ao município de Rio Preto. Pela Lei Estadual
nº 843, de 7 de setembro de 1923, o distrito passa oficialmente a denominar-se "Santa
Rita de Jacutinga", sendo desmembrado de Rio Preto pelo Decreto-Lei Estadual nº
1058, de 31 de dezembro de 1943. Constitui-se desde então por dois distritos; a Sede
e Itaboca. Apesar da emancipação ter ocorrido em dezembro de 1943, o aniversário
da cidade é comemorado dia 22 de maio, em homenagem à padroeira municipal,
Santa Rita de Cássia.
Com o passar do tempo a agropecuária foi ganhando força no município, porém
a população da zona rural passou a concentrar-se no perímetro urbano em busca de
melhores condições de vida e renda. Algumas de suas fazendas construídos nos
séculos XIII e XIX viraram patrimônio histórico da cidade, conservando o estilo barroco
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da época do desbravamento da região. A Fazenda Santa Clara, por exemplo, que
chegou a ser a segunda maior do Brasil em número de escravos foi palco recente de
novelas famosas.
5.4.3.2
Escolaridade, Saneamento, Idade, Índice de Qualidade da Água,
Renda Per Capita, IDH, PIB, Distribuição da População por Gênero e Segundo
Grupo de Idade
✓ Educação
Santa Rita de Jacutinga possui cinco estabelecimentos de ensino, sendo quatro
municipais e uma estadual (Quadro 5.15; Figuras 5.119 e 5.120): Escola Municipal
Dona Antônia de Almeida que atua na educação infantil e no ensino fundamental dos
anos iniciais (1° ao 5 ano); Escola Municipal Padre Machado que atua no ensino
fundamental nos anos finais (6º ao 9º ano); Escola Municipal de Itaboca, localizada na
comunidade rural de Itaboca, que atua na educação infantil no ensino fundamental
com classes multisseriadas (1° ao 5 ano); Escola Municipal Dona Santa que atende a
educação de jovens e adultos (1º ao 5 ano); e Escola Estadual José Marinho de Araújo
que atua no ensino médio.
Quadro 5.15 – Nome, número de docentes, número de aluno e endereço dos
estabelecimentos de ensino de Santa Rita de Jacutinga
Estabelecimento de Ensino

Nº de
docentes

Nº de
alunos

E.M. Dona Antônia de Almeida

E.M. Dona Santa

89

700

E.M. de Itaboca

01

10

E.E. José Marinho de Araújo

14

188

Total

104

898

E.M. Padre Machado

Endereço
Rua Capitão Isaltino de
Almeida, 66, Centro, Santa
Rita de Jacutinga - MG.
Rua Capitão Isaltino de
Almeida, 66, Centro, Santa
Rita de Jacutinga - MG.
Rua Capitão Isaltino de
Almeida, 66, Centro, Santa
Rita de Jacutinga - MG.
Rua Domingos de Freitas,
sn, Comunidade Rural de
Itaboca, Santa Rita de
Jacutinga - MG.
Rua Coronel João Honório,
sn. Centro, Santa Rita de
Jacutinga - MG.

Fonte: SME de Santa Rita de Jacutinga, 2019) / Direção da E.E José Marinho de Araújo, 2019

Figura 5.119 – Mapa de localização da escola da Rede de Ensino de Santa Rita de Jacutinga no Distrito de Itaboca
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Figura 5.120 – Mapa de localização das escolas urbanas da Rede de Ensino de Santa Rita de Jacutinga

O número de alunos matriculados na rede de ensino de Santa Rita de Jacutinga
se manteve estável entre 2005 e 2017 na pré-escola e ensino médio, mas o número
de matrículas no ensino fundamental diminuiu nesse mesmo período, sendo
necessária uma reflexão sobre os motivos da diminuição, conforme Quadro e Figura
abaixo.
Quadro 5.16 – Número de matriculas realizadas no município de Santa Rita de Jacutinga da
pré-escola até o ensino superior20
Ano

Pré-Escolar

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

2017

103

573

168

2016

97

590

137

2015

101

573

151

2012

96

636

202

2009

126

705

204

2007

102

835

205

39

2005

109

973

171

48

Fonte: IBGE, 2019

Figura 5.121 - Número de matriculas realizadas no município de Santa Rita de
Jacutinga da pré-escola até o ensino superior21
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Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública de ensino de Santa Rita de
Jacutinga tiveram nota média de 6.1 no IDEB (numa escala de o a 10). Já para os
alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.9.
Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos
iniciais colocava a cidade na posição 400º de 853º. Considerando a nota dos alunos
dos anos finais, o município ficou em 752º de 853º. A taxa de escolarização (para
pessoas de 6 a 14 anos) foi de 99% em 2010. Isso posicionou o município na posição
97º de 853º dentre as cidades do estado e na posição 610º de 5.570º dentre as
cidades do Brasil.
✓ Saneamento Básico e IDH
Conforme último censo do Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
Santa Rita de Jacutinga apresenta os seguintes dados de saneamento básico: 81%
de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 8,3% de domicílios urbanos em
vias públicas com arborização e 45,8% de domicílios urbanos em vias públicas com
urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Santa Rita de
Jacutinga é considerado médio pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD), uma vez que a cidade possui a maioria dos indicadores
médios parecidos com os da média nacional. Seu valor é de 0,736, sendo o 2777º
maior de todo o Brasil (entre 5.507º). Segundo o IBGE, no ano de 2003 o coeficiente
de Gini, que mede a desigualdade social, era de 0,40, sendo que 1,00 é o pior número
e 0,00 é o melhor. Naquele ano a incidência da pobreza, medida pelo IBGE, era de
29,77%, o limite inferior da incidência de pobreza era de 20,11%, o superior era de
39,44% e a incidência da pobreza subjetiva era de 28,54%.
Com relação à economia, o Produto Interno Bruto (PIB) de Santa Rita de
Jacutinga é um dos maiores de sua microrregião, destacando-se na área de prestação
de serviços. De acordo com dados do IBGE, relativos a 2016, o PIB do município era
de R$ 53.291.794 milhões, e PIB per capita era de R$ 10.864,79mil.
Em 2017, o salário médio mensal era de 1,3 salários mínimos. A proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 12%. Na comparação com os
outros municípios do estado, ocupava as posições 817º de 853º e 408º de 853º,
respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na posição

5378º de 5570º e 2671º de 5570º, respectivamente. Considerando domicílios com
rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, havia 35,2% da
população nessas condições, o que o colocava na posição 513º de 853º dentre as
cidades do estado e na posição 3528º de 5570º dentre as cidades do Brasil.
A agricultura é a segunda atividade mais relevante da economia do município.
De todo o PIB da cidade 19.280.000 milhões reais é o valor adicionado bruto da
agropecuária. Segundo o IBGE, em 2010 o município possuía um rebanho de 13.998
bovinos, 750 equinos, dez bubalinos, cinco asininos, 600 muares, 3.264 suínos, 160
caprinos, 40 ovinos, 30 coelhos e 12.680 aves, entre estas 5.600 galinhas, 7 mil galos,
frangos e pintinhos e 80 codornas.
Em 2010 a cidade produziu 32.000.000 milhões de litros de leite de 12 mil vacas,
46 mil dúzias de ovos de galinha e mil quilos de mel de abelha. Na lavoura temporária
são produzidos principalmente a cana-de-açúcar (4 mil toneladas produzidas e 50
hectares cultivados), o milho (126 toneladas e 60 hectares) e o feijão (40 toneladas e
60 hectares). Ainda se destacam os cultivos de arroz, banana, batata inglesa, café,
mandioca e laranja.
A indústria, atualmente, é o setor menos relevante para a economia do
município. A produção industrial ainda é muito incipiente na cidade, mesmo que
comece a dar sinais de aprimoramento, sendo resumida principalmente à produção
de laticínios ou pequenas fábricas.
O movimento comercial santarritense tem se expandido desde o início da década
de 1990. Era um sinal visível do crescimento econômico, da modernização e,
consequentemente, do progresso da cidade, apesar da lentidão com que se
desenvolveu antes da década de 90. O comércio da cidade foi beneficiado ainda pelo
fato de Santa Rita de Jacutinga ter se tornado uma cidade turística, sendo que em
períodos de festas ou na alta temporada o movimento comercial é maior em
comparação a outras épocas do ano. Em 2000 297 pessoas estavam ocupadas no
setor comercial e 798 dedicavam-se à prestação de serviços e em 2008 R$23.307,00
do PIB municipal eram do valor adicionado bruto do setor terciário.
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✓ Distribuição da População
Segundo estatística divulgada em 2011 pelo IBGE, considerando o número da
população municipal do censo 2010 habitava em Santa Rita de Jacutinga 4.976
pessoas com a seguinte distribuição populacional; 3.757 habitantes viviam na zona
urbana e 1.239 na zona rural (Figura 5.122).
Figura 5.122 – Gráfico de distribuição da população (rural e urbana) em Santa Rita de
Jacutinga
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Fonte: IBGE, 2010

O número de habitantes do último censo realizado em 2010 foi de 4.993 pessoas
e a população estimada para 2018 é de 4.905 pessoas. Com relação ao número de
habitantes comparado com os outros municípios no país, Santa Rita de Jacutinga está
classificada em 4265º das 5570º cidades brasileiras. Já no Estado de Minas Gerais
está classificada em 614º e na microrregião é a 33º.
A Densidade demográfica é de 11,86 hab/km² e comparando a outros municípios
do país está classificada em 4133º das 5570º cidades brasileiras, em 658º das 853º
cidades de Minas Gerais e em 28º de 33º na microrregião.
Em relação ao crescimento populacional segundo gênero e grupo de idade que
conforme censo 2010 o município possui 2.536 homens e 2.457 mulheres distribuídos
nas seguintes faixas etárias:

Quadro 5.17 – Distribuição e proporção da faixa etária da população de Santa Rita de
Jacutinga, total e por gênero
No de
homens
126

% de
homens
5,0%

No de
Mulheres
134

% de
mulheres
5,5%

5a9

133

5,2%

158

10 a 14

213

8,4%

15 a 19

200

20 a 24

Faixa
etária
0a4

Total

% Total

260

5,2%

6,4%

291

5,8%

174

7,1%

387

7,8%

7,9%

201

8,2%

401

8,0%

163

6,4%

150

6,1%

313

6,3%

25 a 29

165

6,5%

198

8,1%

363

7,3%

30 a 34

177

7,0%

184

7,5%

361

7,2%

35 a 39

192

7,6%

165

6,7%

357

7,2%

40 a 44

195

7,7%

165

6,7%

360

7,2%

45 a 49

200

7,9%

178

7,2%

378

7,6%

50 a 54

181

7,1%

154

6,3%

335

6,7%

55 a 59

151

6,0%

128

5,2%

279

5,6%

60 a 64

115

4,5%

113

4,6%

228

4,6%

65 a 69

112

4,4%

102

4,2%

214

4,3%

70 a 74

83

3,3%

96

3,9%

179

3,6%

74 a 79

63

2,5%

75

3,1%

138

2,8%

80 a 84

39

1,5%

52

2,1%

91

1,8%

85 a 89

19

0,7%

18

0,7%

37

0,7%

90 a 94

7

0,3%

11

0,4%

18

0,4%

95 ou mais

2

0,1%

1

0,0%

3

0,1%

2.536

50,8%

2.457

49,2%

4993

100%

Total

Fonte: IBGE, 2010

✓ Saúde
Atualmente o município possui dois estabelecimentos de saúde, um posto e um
hospital, sendo um público pertencente à rede municipal e um privado (Figura 5.124).
O estabelecimento pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS) é o Posto de Saúde
Centro de Saúde Dr. Garcia, localizado na Rua Sebastião Monteiro, 86, Centro, Santa
Rita de Jacutinga - MG, que realiza atendimento ambulatorial, atendimento médico
em especialidades básicas e Programa de Saúde da Família
A Santa Casa de Misericórdia de Santa Rita de Jacutinga é um estabelecimento
de saúde privado e está localizada na Rua Getúlio Vargas, nº 49, Centro, Santa Rita
de Jacutinga – MG. Em 2018 realizou 10000 atendimentos de saúde.
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Figura 5.123 – Mapa das instituições de saúde de Santa Rita de Jacutinga

✓ Tratamento de Resíduos
A coleta de resíduos sólidos de Santa Rita de Jacutinga na área urbana é
realizada de segunda-feira a sábado por meio de garis, o resíduo coletado é
depositado em caminhão de lixo caçamba. Na área rural a coleta é realizada uma vez
por mês em cada comunidade e em caso de necessidade de mais de uma coleta
mensal a comunidade realiza contato com a Secretaria Municipal de Obras que faz a
coleta. A cada dois dias os resíduos são coletados e enviados a empesa Central de
Tratamento Resíduos de Barra Mansa localizada na Estrada Bananal, nº 7570, Bairro:
Cotiara, Barra Mansa, Rio de Janeiro, vencedora de processo licitatório para
destinação adequado de resíduos sólidos.
Os resíduos domiciliares são separados em recicláveis e não recicláveis pelos
próprios coletores no caminhão. Após o descarregamento de material reciclável no
galpão localizado no Loteamento Dalila, o restante dos resíduos domiciliares é
transportado por 9 km até o contêiner de transbordo localizado na Rodovia Santa Rita
de Jacutinga a Bom Jardim de Minas (coordenada Graus Decimais – 591.216 m E –
7.555.644 m S). A unidade de transbordo é a instalação onde se faz o translado do
resíduo sólido urbana do veículo da coleta convencional a outro veículo com
capacidade de carga maior, podendo ser carretas ou caminhão “roll on roll off” que
transportam o resíduo até o seu destino. A área do ponto de transbordo não tem
licenciamento ambiental e nem contrato de cessão de uso da área com o proprietário.
Além disso, foi observado presença de animais e resíduos sólidos espalhados no
entorno.
Os resíduos de saúde são armazenados adequadamente pelo Posto de Saúde
e enviados a Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra
(ACISPES), o qual o Município faz parte.
5.4.3.3

Comunidade de Entorno

✓ Distrito de Itaboca
A Vila de Itaboca (23K 595037.61 m E / 7561994.03 m S), localizada no
município de Santa Rita de Jacutinga (Figura 5.124), foi a primeira povoação da
região, com a primeira ocupação colonizadora datada ainda no século XVIII. Estes
desbravadores vieram a procura do ouro nas cabeceiras do Ribeirão Pirapetinga e se
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instalaram formando lavras, como é descrito por Magalhães (2017, p 86-87, grifo do
autor):
Nesta época de intensa corrida pelo ouro que se apresentava fácil no
Descoberto da Mantiqueira, existiam os chamados Corpos de Milícias
e Ordenanças, que eram criados especificamente para policiar as
aglomerações formadas em torno das minas que se revelavam muito
produtivas. As patentes eram distribuídas entre os mais abastados e
poderosos que se fixavam naquela garimpagem. O seu efetivo era
constituído de um Capitão-Mor e, se necessário, um Sargento-Mor
com dois ou três agregados da mesma patente.
A extração de ouro nas proximidades da nascente do Ribeirão
Pirapetinga nos últimos anos setecentistas atraiu tanta gente que se
formou um pequeno aglomerado populacional que, pela dificuldade de
acesso e de exercício da garimpagem (devido ao excesso de gente
em um pequeno espaço), apelidaram no de “mata cachorro”. José
Joaquim Leite Ferraz foi o Capitão-Mor de sua companhia de
ordenanças vago pela ausência de João de Almeida Ferrão, em 7 de
outubro de 1807. “Convém notar que a antiga vila do Mata Cachorro
(Itaboca) é mais velha que a cidade (Santa Rita de Jacutinga).”
Muitas pessoas se estabeleceram definitivamente na região de
Itaboca, que - com passar dos anos - tornou-se um importante distrito
de Rio Preto. No início do século XX (1934), quando se chamava
Boqueirão do Rio Preto, ainda contava com uma população de 3.500
habitantes.

Em 1811, com a oficialização do Caminho do Comercio, rota oficial da coroa que
ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais, o fluxo de transeuntes foi intensificado e a vila
tornou-se ponto de descanso de tropas e viajantes que transpunham as Serras da
Mira, do Chora e Bandeira, buscando e levando suprimentos, realizando migrações,
entre outros motivos de viagem (MAGALHÃES, 2017; DELGADO, 2009).
Relatos e documentos revelam um grande fluxo de tropas e pessoas desde o
período colonial até meados do século XX, o que confirma que este caminho teve
grande importância e a vila de Itaboca fora muito representativa no passado. Hoje,
parte deste caminho, que na atualidade se transformou em roteiro turístico, ainda pode
ser percorrido entre a Vila de Itaboca e o Povoado do Cruzeiro.

Figura 5.124 – Vista aérea (foto da esquerda) e interna (à direita) da vila de Itaboca - Santa
Rita de Jacutinga - MG

Fotos: Marcio Lucinda

Em 1872 a vila de Itaboca virou distrito pelo artigo I, da Lei Provincial nº 1907,
confirmada pela Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, e o nome foi mudado
para Nossa Senhora do Boqueirão, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição.
Nessa mesma época o território foi desmembrado de Santa Rita de Jacutinga, ambos
pertencentes ao município de Rio Preto. Em publicação oficial datada de 1911 o
distrito aparece com a denominação de Conceição do Boqueirão. Já em 7 de setembro
de 1923, sob a Lei Estadual nº 843, o distrito adotou o nome de Boqueirão do Rio
Preto e em 17 de dezembro de 1938, pelo Decreto-Lei Estadual nº 148, passou a
denominar- se apenas Boqueirão (MAGALHÃES, 2017).
Finalmente pelo Decreto-Lei Estadual nº 1058, de 31 de dezembro de 1943,
passou a chamar-se apenas Itaboca, nome que ainda conserva, sendo desmembrado
do município de Rio Preto para entrar em constituição do novo município de Santa
Rita de Jacutinga (ALMG, 2006).
Atualmente o povoado ainda é formada por descendentes dos primeiros
habitantes da região, o ouro a muito ficou para trás, porém a população ainda pratica
as atividades rurais tradicionais como a pecuária leiteira e a agricultura familiar.
Segundo informações do Programa Saúde da Família a comunidade é composta
de cinquenta e sete casas com moradores, incluindo as que se encontram locadas e
as que os donos frequentam apenas nos finais de semana, e setenta e três domicílios
sem moradores. A população residente é de 152 habitantes, dos quais cinco crianças
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até cinco anos de idade, 10 crianças entre seis e 10 anos, 21 adolescentes entre 11
e 20 anos, 93 adultos entre 21 e 59 anos e 23 idosos com mais de 60 anos.
✓ Comunidade Rural do Cruzeiro
O Povoado do Cruzeiro (23K 598763.44 m E / 7557858.56 m S), localizado em
Santa Rita de Jacutinga, é uma das maiores e mais importantes comunidades rurais
do município. Em seu entorno a pecuária leiteira e de corte desenvolve com
considerável relevância para os padrões regionais, além de ser a porta de entrada
para o principal atrativo turístico natural do município, o Boqueirão da Mira.
A história da localidade, assim como a de Itaboca, vai de encontro com a
ocupação das margens do Ribeirão Pirapetinga, e do Caminho do Comércio,
importante rota de comércio que ligava os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Cruzeiro foi, certamente, ponto de apoio às tropas e viajantes que cruzavam a
região no passado. Entretanto, ainda hoje, mesmo tendo um pequeno fluxo turístico,
não dispõe de infraestruturas específicas e comércio direcionados para atender este
público, que tem na cidade de Santa Rita o único ponto de apoio.
A comunidade, que fica a cerca de 15 km da sede do município de Santa Rita de
Jacutinga, foi fundada em 3 de maio de 1893 em um terreno doado pelo Capitão
Domiciano Rodrigues de Almeida. No dia da fundação foi levantada uma cruz que deu
nome ao povoado (Figura 5.125). A primeira casa edificada foi a do conselho, feita
pelo Tenente José Veríssimo da Cunha, presidente do mesmo e agente executivo
distrital, dando início a povoação. O cemitério paroquial foi construído em 1895 ou
1898 e até 1916 havia uma capelinha modesta que, por orientação do Padrinho
Vigário, foi demolida e iniciada a construção da atual capela, inaugurada em 24 de
julho de 1917 (Figura 5.125) (NOGUEIRA, 1986).
Os acessos para a comunidade são por estradas de chão batido e algumas
propriedades rurais podem ser encontradas na estrada, sendo 5 casas com
moradores na Fazenda Pirapitinga, num total de 13 moradores, e 8 casas com
moradores ao longo da estrada, com 24 moradores. Atualmente, dentro do povoado
existem 40 domicílios com moradores, 16 casas sem moradores, no total de 84
habitantes.

Figura 5.125 – Cruz que deu nome ao povoado (foto da esquerda) e capela inaugurada em
1917 na comunidade do Cruzeiro (à direita) – Santa Rita de Jacutinga - MG

Fotos: Marcio Lucinda

✓ Comunidade Rural de São Cristóvão
O Povoado de São Cristóvão (23K 608580.42 m E / 7556582.83 m S),
localizado no município de Rio Preto, é uma das comunidades mais próximas da APA
Boqueirão da Mira (Figura 5.126). Em seu entorno a pecuária leiteira e de corte
desenvolve com considerável relevância considerando os padrões regionais, a
povoação possui aspecto agradável e uma bela vista para o Serrote de São Lourenço,
de onde nasce o ribeirão de mesmo nome que corta a comunidade.
A história da localidade vai de encontro com a história das primeiras fazendas
que foram abertas na região do vale do Rio Preto. O passado e a colonização da área
se fundem a história da extração do ouro nos ribeirões São Lourenço, Santa Clara e
no ciclo do café no vale do Rio Preto, que certamente devido à qualidade dos terrenos
ao redor da comunidade, este cultivo foi amplamente praticado pelo senhor das terras
daquela área.
O povoado conta com cerca de 40 edificações, das quais uma escola de ensino
fundamental, porém para o ensino médio, o Sistema de Ensino Municipal oferece
transporte diário até a cidade de Rio Preto.
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Figura 5.126 – Vista parcial (foto da esquerda) e interna (à direita) do povoado de São
Cristóvão – Rio Preto - MG

Fotos: Marcio Lucinda

✓ Comunidade Rural do Funil
O Povoado do Funil (23K 614623.08 m E / 7565971.05 m S) está localizado no
município de Rio Preto (Figura 5.127), na porção sudoeste da Serra Negra, onde em
04 de julho de 2018 foi criado o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira (23K
610629.30 m E / 7570338.26 m S).
Figura 5.127 – Vista parcial (foto da esquerda) e interna (à direita) da Comunidade do Funil

Fotos: Marcio Lucinda

O povoado serviu como principal ponto de descanso das tropas e viajantes que
transpunham a serra desde o período colonial até meados do século XX. Antes
denominado Rancho de São Gabriel, hoje possui o nome Funil devido à fazenda de
mesmo nome que existiu no local e ao sumidouro que ocorre no ribeirão que corta a
localidade.

A população ainda é formada por descendentes dos primeiros habitantes da
região e ainda praticam as atividades rurais tradicionais, como a pecuária leiteira, e
por imigrantes em busca de ambientes bucólicos que, e em sua maioria,
empreenderam meios de hospedagem, alimentação e artesanato, atendendo assim a
crescente demanda turística da localidade.
Considerando o entorno direto da Serra Negra, a região do Funil é a mais
habitada com cerca de trinta residências. O entorno é, para os padrões locais desta
parte da Mantiqueira, detentor de uma densidade demográfica relativamente
considerável. É notório o surgimento de novos loteamentos fora da vila, estes
aparentemente não se encontram em áreas urbanas ou de expansão urbana, portanto
torna-se necessário e urgente uma ação visando à normatização dessa questão.
Figura 5.128 – Comunidade de Encruzilhada

Foto: Marcio Lucinda

A região do entorno do povoado do Funil abrange a localidade de Encruzilhada
(23K 606316.86 m E /7568692.58 m S) (Figura 5.128), extremo norte do município de
Rio Preto, nas divisas com os municípios de Olaria e Bom Jardim de Minas. Esta
localidade possui poucas residências, mas conta com uma capela e um ponto de
entrega e resfriamento do leite produzido na comunidade.
389

✓ Distrito de São Sebastião do Taboão
A Vila de São Sebastião do Taboão (23K 599770.63 m E / 7568389.76 m S),
comumente referido pelos mais velhos da região por “Chora”, é um distrito pertencente
ao município de Bom Jardim de Minas (Figura 5.129). Sua história começa com os
últimos assentamentos dos índios Purís na região da serra da Bandeira e é referência
da Picada da Juruoca, primeira picada feita pelos Bandeirantes Paulistas por volta de
1714, com o objetivo de acessar esta parte da Mantiqueira, iniciando em Pouso Alto,
Minas Geras, até o estado do Rio de Janeiro, passando pela hoje cidade de Rio Preto,
como descreve Magalhães (2017, p. 55).
De Pouso Alto, os paulistas margearam o rio Pouso Alto até
alcançarem as suas vertentes, já na Serra da Mantiqueira. Deixou as
para atingir o ribeirão do Coura, já no território do atual Itamonte.
Descendo a Serra do Pouso Alto, vadeado o Ribeirão Aberto,
alcançam o Rio Aiuruoca, justamente no lugar onde faz junção a esse
rio o Ribeirão Dois Irmãos. Começam a descer o Rio Aiuruoca e
fundam Alagoa da Juruoca (Alagoa). Procurando as vertentes da
Serra da Aparecida, acabam encontrando o Ribeirão dos Franceses e
chegam a Livramento (Liberdade). Daí adentram em território da
região que ficaria conhecida como Descoberto da (Serra da)
Mantiqueira, pela paragem do Rio Grande, hoje município de Bom
Jardim de Minas.
De Bom Jardim seguiam para a Serra da Bandeira (Acredita-se que
esse nome faz referência aos Bandeirantes), onde está localizado o
atual distrito do Taboão [...]

O distrito de Taboão encontra-se geograficamente localizado entre as Serras da
Bandeira, das Flores e Negra. O distrito conta com uma Unidade de Conservação, o
Parque Municipal de Taboão (23K 599174.78 m E / 7567771.65 m S) (Figura 5.129),
criado pela Lei Municipal 1.380/2013. O Parque já possui considerável visitação
turística, porém a vila ainda carece de equipamentos e infraestrutura específica e
básica.
Taboão possui 46 residências e 512 habitantes, e tem a pecuária leiteira como
sua principal atividade econômica e hoje o turismo vem se tornando realidade, já
existindo uma pousada e um restaurante, que atendem os visitantes do Parque
Municipal do Taboão.

Figura 5.129 – Vista parcial do distrito de São Sebastião do Taboão (foto da esquerda) e
Cachoeira do Remanso no Parque Municipal do Taboão (à direita)

Fotos: Marcio Lucinda

5.4.3.4

Limite Urbano e Área de Expansão Urbana

O traçado da cidade de Santa Rita de Jacutinga não obedece a nenhum plano
diretor. Não obstante, o plano diretor do município está em fase de elaboração com o
apoio da Arcadis Brasil, empresa contatada pela Stategrid XRTE para esta finalidade.
A primeira expansão urbana foi criada pelo Decreto Municipal n° 4, de 18 de
março de 1959 do Executivo Municipal e sancionada pela Lei Municipal nº165, de 6
de julho de 1959, por meio de “ad referendum” da Câmara Municipal de Santa Rita de
Jacutinga vigente até a presente data. Não há mapas ou indicadores desta expansão
urbana.
Em 1999 por meio da Lei Municipal 881 de 1º de junho o Executivo Municipal
descreveu nova legislação de expansão urbana e redefiniu a zona urbana, que
aumentou o perímetro devido ao crescimento da cidade, entretanto não há mapas nos
arquivos municipais e, nem mesmo, foi encontrado pessoas conhecimento pleno dos
locais descritos na legislação.
A seguir é destacada a descrição da expansão urbana pela Lei Municipal
881/1999:
Zona Urbana
Partindo montanha da Igreja de Nossa Senhora Aparecida do Monte Calvário,
vai ao Espigão do Túnel. em direção a turma da Estrada de Ferro Central do Brasil;
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Desse ponto atravessa o Rio – Bananal; abaixo da Cachoeira do Areal e vai em
linha reta até o corte do Caixão;
Daí Espigão acima até o alto do Mineiro;
Daí em linha reta, até o alto do Monte Dr. João Rômulo continuando Espigão
afora e atravessando o rio Bananal, próximo ao moinho do Sr. Evaristo Alves Pereira,
Daí subindo espigão acima, águas vertentes com o Sr. José Angelino Pereira,
vai até a estrada de rodagem da Usina, até o fina da baixada do alto da Caixa d’água;
Desse ponto, atravessando em linha reta a estrada do Bananal, vai até o alto da
Pedreira da Dona Lourdes;
Daí em linha reta até a encruzilhada da estrada Vargem do Sobrado com o Sr.
Emílio Mota Amaral;
Daí seguindo sempre pela parte mais alta do monte que está entre a Fazenda
dos Novais e Emílio Mota Amaral;
Desse ponto desce espigão abaixo até o córrego da Boa Vista no lugar onde
residia o Sr. Alberto Caetano;
Daí o córrego abaixo até o rio Jacutinga, desse ponto em linha reta até o alto da
Pedreira morro do Pecado próximo a represa;
Daí em linha reta a montanha da igreja de Nossa Senhora Aparecida do Monte
Calvário, fechado o círculo aí iniciado.
Artigo 2º - Que fora dessas limitações serão considerado zona rural.
O plano de manejo da APA BM orienta que a administração municipal de Santa
Rita de Jacutinga, junto com a empresa de apoio ao plano diretor do Município, realize
uma redefinição da expansão urbana da cidade, incluindo o programa de revisão do
zoneamento da UC que abrange proposta de zona de amortecimento no (Encarte III).
Esta orientação abrange a expansão urbana do distrito de Itaboca e da comunidade
rural do Cruzeiro.
5.4.3.5

Patrimônio Histórico-Cultural

Culturalmente, Santa Rita de Jacutinga possui um representativo patrimônio
histórico cultural material e imaterial tombado. No Município são tombados os

seguintes bens culturais materiais: Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça
Governador Valadares com nove bens abrangendo a Ponte de Ferro, Túnel de Pedra
e Estação Ferroviária Central do Brasil; Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da
Praça Coronel Antônio Osório que abriga quatorze imóveis, incluindo a Rua de Pedra,
o Coreto e a Praça da Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, palco do evento religioso
mais tradicional da cidade Festa de Maio; Antigo Prédio da Câmara Municipal de
Santa Rita de Jacutinga, Fazenda Santa Clara e Imagem de Santa Rita de Cássia;
são registrados os seguintes bens imateriais: Festa de Maio e História da
Personalidade Monsenhor Marciano também conhecido como Padrinho Vigário.
O Instituto Estadual de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural de Minas Gerais
(IEPHA/MG), realizou o Tombamento Estadual do bem cultural material imóvel
Fazenda Santa Clara conhecida por ter sido a segunda maior fazenda do Brasil em
número de escravos e cenário para minisséries e novelas.
Figura 5.130 - Fazenda Santa Clara em Santa Rita de Jacutinga

Foto: Marcio Lucinda
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Figura 5.131 - Centenário Túnel de Pedra, Santa Rita de Jacutinga

Foto: Cristiane Inês de Carvalho

Figura 5.132 - Corte da Rede Ferroviária, Santa Rita de Jacutinga

Foto: Cristiane Inês de Carvalho

Figura 5.133 - Estação Ferroviária Central do Brasil de Santa Rita de Jacutinga

Foto: Cristiane Inês de Carvalho

Figura 5.134 - Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia localizada na Praça Coronel
Antônio Osório com procissão da Festa de Maio em Santa Rita de Jacutinga

Foto: Rafael Pereira
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Figura 5.135 - Capela de Nossa Senhora Aparecida do Monte Calvário construída no
Alto do Monte Calvário em Santa Rita de Jacutinga

Foto: Cristiane Inês de Carvalho

O IEPHAMG registrou como bem cultural imaterial a Folia de Reis os Saberes,
Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais. Santa Rita de Jacutinga
está representada nestes registros pela Folia de Reis do Adriano, Folia de Reis
Estrada da Guia de Santa Rita de Jacutinga e Folia de Reis Padaria Velha de Santa
Rita de Jacutinga (Figura 5.136).
Com referência aos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em
Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga está representada pelos artistas André Luiz de
Almeida Ribeiro e Fabiola Mirella Dias Roque da Silva (Figura 5.137)
Toda a região é rica em cultura e história e as manifestações culturais afloram
nas mais remotas localidades. Santa Rita de Jacutinga possui em sua cultura a
Corporação Musical Banda Cônego Marciano como algumas das mais representativas
manifestações culturais que, juntamente com as comemorações aos santos
padroeiros e demais festas tradicionais, compõem a rica cultura e a mineiridade.
A capela centenária de Nossa Senhora Aparecida construída no Alto do Monte
Calvário, pelo Monsenhor Marciano (Padrinho Vigário) em parceria com toda a
população santarritense, é local de grande beleza, história, cultura e religiosidade da
cidade. A história, vida e morte de Monsenhor Marciano é uma das mais expressivas

da cidade e da região, considerado santo por muitas pessoas da região e em processo
de beatificação pela Igreja Católica.
Considerando a importância do Patrimônio Cultural de Santa Rita de Jacutinga
o Setor de Patrimônio Cultural e o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural, a Prefeitura Municipal em parceria com os Correios elaboraram a
confecção de selos personalizados de alguns bens materiais e imateriais registrados
como símbolos do município (Figura 5.138).
O patrimônio cultural material e imaterial ainda conta com pouca demanda
quando comparado com outras cidades da região, como Lima Duarte. No entanto, em
outras cidades no estado de Minas Gerais e Rio de Janeiro, a atividade se mostra
como opção potencial para geração de emprego e renda para os habitantes da cidade
da região do Vale do Paraíba, Juiz de Fora e da capital Rio de Janeiro.
No entanto, apesar do grande potencial voltado para o turismo cultural e
reconhecidos esforços do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e Conselho
Municipal de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (COMPHAC), o setor ainda
carece de maior representatividade. O município dispõe de grande variedade e
quantidade de atrativos culturais, históricos, naturais e ecológicos, religioso e de
eventos. A localização geográfica e a facilidade de acesso por rodovias, proximidade
com diversas cidades de médio e grande porte colabora para a potencialização do
turismo ocorre de forma espontânea, entretanto, ainda sem uma satisfatória
regulamentação e orientação.
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Figura 5.136 – Calendário das Folias de Reis de Santa Rita de Jacutinga

Extraído de: Cadastro de Folia de Reis do IEPHAMG, p. 111

Figura 5.137 – Relação dos violeiros do IEPPHAMG no estado de Minas Gerais

Extraído de: Mapeamento dos Saberes, Linguagens e Expressões Musicais da Viola em Minas Gerais, Apêndice B. p. 405
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Figura 5.138 – Selos personalizados pelos correios com bens materiais e imateriais do
município de Santa Rita de Jacutinga

Extraído de: Imagens do Google

Os eventos municipais são realizados pelas seguintes instituições: Secretaria
Municipal de Turismo e Cultura, Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, Associação
Comercial, Industrial, Agropecuária e de Atividades Turísticas de Santa Rita de
Jacutinga. – ACSRJ, Comerciantes que atuam ora de forma isolada ou em atividades
parceiras em eventos. O calendário de eventos turístico é realizado pela Secretaria

Municipal de Turismo e Cultura em conjunto com o Conselho de Turismo (Figura
5.139).
Os eventos municipais mais expressivos em número de participantes são o
Carnaval, a Festa de Maio e Exposição Agropecuária. “Santa Rita de Jacutinga é polo
turístico natural promissor, dotado de paisagens maravilhosas, lindas cachoeiras e um
povo humano, cordial, hospitaleiro, que acolhe generosamente o grande número de
turistas que vem conhecer sua terra e participar de seus eventos” (NOGUEIRA, 2005,
p. 181)
Figura 5.139 – Calendário de eventos turísticos de Santa Rita de Jacutinga - COMTUR

Extraído de: COMTUR
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5.4.3.6

Atividades Econômicas

✓ Atividade Pecuária
A pecuária, juntamente com a agricultura, são as atividades econômicas mais
praticadas na região desde o período colonial. A pecuária leiteira ocorre em baixa
escala e a produção dos Vales dos Rios Preto, Peixe e Alto Rio Grande é
comercializada para os laticínios das cidades de Santa Rita de Jacutinga, Valença,
Rio Preto, Bom Jardim de Minas, Olaria e Lima Duarte.
Figura 5.140 – Local onde é praticada a pecuária de corte (foto da esquerda) e manejo de
gado leiteiro (à direita) no entorno na APA Boqueirão da Mira

Fotos: Marcio Lucinda

Esta atividade, mesmo que pouco expressiva do ponto de vista de produtividade
média por propriedade, garante a renda familiar da maioria das famílias rurais da
região. Os laticínios abastecidos pela produção das propriedades rurais de Santa Rita
de Jacutinga e dos municípios vizinhos geram empregos e renda nas sedes dos
municípios.
Segundo o censo agropecuário para o município de Santa Rita de Jacutinga, em
2017 foram produzidos 12.547.980 milhões de litros de leite no município (IBGE,
2017). Segundo o escritório local da EMATER – MG (Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais), a média diária de produção por animal
em lactação (vaca leiteira) no município de Santa Rita de Jacutinga gira em torno de
sete e oito litros.
A produção leiteira de Santa Rita de Jacutinga representa 1,7% dos quase 721
milhões de leite produzidos da mesorregião da Zona da Mata mineira em 2017

(PEDROSA; DUTRA, 2018). Na comparação com os municípios confrontantes com a
APA BM, Santa Rita de Jacutinga se destaca. O município Rio Preto produziu, no
mesmo período, 6.653.730 milhões de litros de leite e Bom Jardim de Minas 4.539.270
milhões (IBGE, 2019) (Figura 5.141).

Produção anual de leite (x1000)

Figura 5.141 - Gráfico da produção anual (2017) de leite em Santa Rita do Jacutinga e
municípios do entorno direto da APA BM
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Fonte: IBGE (2017)

Nas propriedades rurais presentes na APA BM a pecuária de corte ocorre em
menor escala, principalmente devido às barreiras impostas pela topografia
montanhosa, mas também pode ser considerada uma atividade complementar na
renda de alguns pecuaristas da região. Já no entorno da APA BM, principalmente no
município de Santa Rita de Jacutinga, a pecuária de corte se mostra representativa,
se destacando dentro dos padrões regionais. Entretanto, da mesma forma que na
produção de leite, não foram encontrados dados disponíveis da produção de corte das
propriedades presentes dentro dos limites da APA BM.
Por outro lado, para o município de Santa Rita de Jacutinga, os dados do censo
agropecuário de 2017 indicam que o município conta com 460 propriedades rurais e
22.762 cabeças de bovinos. Em comparação com os municípios confrontantes com a
APA BM (Bom jardim de Minas e Rio Preto), Santa Rita de Jacutinga se destaca no
número de propriedades rurais e de cabeças de gado (Quadro 5.18).
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Esse grande número de cabeças de gado presente no município de Santa Rita
de Jacutinga, em comparação aos demais municípios vizinhos, vem de encontro com
dados observados in loco, onde a bovinocultura de corte destaca-se nas paisagens
rurais do município.
Resultados similares são encontrados quando comparados com os números de
propriedades e a pecuária de suínos e aves. Santa Rita de Jacutinga possui 145
propriedades e 660 cabeças de suíno e 246 propriedades e 7.398 aves (Quadro 5.18).
Quadro 5.18 - Número de estabelecimentos agropecuários e de cabeças das pecuárias
bovina, suína e de aves, no município de Santa Rita de Jacutinga e municípios de entorno
direto da APA BM – Dados do ano de 2017

Municípios

Santa Rita de
Jacutinga
Bom Jardim
de Minas
Rio Preto

Propriedades

Bovinos

Propriedades

Suínos

Propriedades

Aves

460

22.762

145

660

246

7.398

213

6.808

18

55

38

1.187

287

11.281

91

291

126

3.502

Fonte: IBGE (2017)

Mesmo contando com a Assistência Técnica da EMATER, que demonstra gerar
bons resultados, as políticas públicas do setor se mostram insuficientes e muitas
vezes inexistentes. Os municípios da região, mesmo contando com secretaria ou
departamento específico para o setor agropecuário, não demonstram possuir
Sistemas Municipais efetivos de direcionamento das políticas e gestão para o
segmento e técnicos especializados em políticas públicas do setor. Estas carências
de investimento em políticas e corpo técnico no setor agrário fragilizam o
planejamento, a segurança jurídica, a captação de recursos, a proposição de ações
coordenadas e a participação social na gestão e investimentos.
✓ Atividade Agrícola
A região foi palco da maior expansão agrícola do século XIX, o café que se tornou
o principal produto de exportação do Brasil na época. No vale do Rio Preto a
monocultura do café se sustentava nos plantios de outros produtos, como milho e

feijão, que eram a base alimentar da força humana que formava a mão de obra de
expansão da atividade cafeeira. Com o declínio do café, a atividade agrícola de
subsistência se manteve na região até o final do século XX. As culturas mais comuns
eram o milho, feijão, café e arroz, que eram armazenadas nas próprias fazendas em
“paióis” e utilizadas para a subsistência familiar dos proprietários, funcionários e dos
animais, como porcos, galinhas e gado leiteiro. A comercialização acontecia
normalmente quando havia excesso na colheita.
Segundo relatos e conversas informais com antigos proprietários rurais da
região, a pobreza no campo, a dificuldade de acesso, a carência de oportunidades e
a oferta ou promessas de uma vida melhor nas cidades, ocasionou o êxodo rural, que
contribuiu para o quase total desaparecimento das roças e plantações no entorno das
serras da região.
Atualmente, segundo a EMATER de Lima Duarte (informação verbal), já não é
possível considerar que existe produção agrícola para comercialização no vale do Rio
do Peixe. Este fenômeno é visível também no vale do Rio Preto, onde existem apenas
algumas plantações de milho para a produção de silagem para o gado e ocorrem
esporadicamente pequenas plantações de feijão, milho, mandioca, hortaliças e frutas
para subsistência. Vale ressaltar que é fato comum casas de produtos agropecuários
fornecerem milho, para animais como galinhas e porcos, e os mercados, produtos
como feijão, arroz, fubá, frutas e legumes para os moradores da zona rural dessa
região.
Considerando a produção da lavoura temporária no município de Santa Rita de
Jacutinga, os dados do IBGE (2017) confirmam o observado em campo, com baixa
produção da agricultura de subsistência, como milho em grão e feijão, demonstrando
o abandono dessa prática pela maioria das propriedades do município. Ainda, o censo
também confirma que a maior parte da produção das lavouras é destina a plantação
de forrageiras, para alimentação animal, as produções de a cana-de-açúcar forrageira
e milho forrageiro, este último, cultivado para a produção de silagem, correspondem
a mais de 90% de toda a lavou temporária do município (Quadro 5.19).
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Quadro 5.19 - Número de estabelecimentos agropecuários, quantidade produzida e área
colhida por produtos da lavoura temporária do município de Santa Rita de Jacutinga –
Dados do ano de 2017
Quantidade
Lavoura

Propriedades

produzida

Área colhida /
hectares

(Toneladas)
Abóbora, moranga,

5

2,8

0,17

15

210,9

2,68

67

1.762,1

46,77

Feijão

6

5,3

2,12

Mandioca

16

8,3

0,46

Milho em grão

13

21,5

4,89

Milho forrageiro

18

1.182,9

40,91

jerimum
Cana-de-açúcar
Cana-de-açúcar
forrageira

Fonte: IBGE (2017)

No passado, a região despontou como uma das mais representativas na cultura
permanente, com o café cobrindo extensas glebas do território. Hoje, nos municípios
da região, apenas Bom Jardim de Minas possui propriedades com 50 ou mais pés de
café. Segundo o Censo do IBGE, foram produzidas 726,9 toneladas em 48
propriedades no ano de 2017 no município. Já em Santa Rita de Jacutinga, a única
lavoura permanente produzida, com dados significativos, em propriedades com 50 ou
mais pés no ano de 2017 foi a banana, com 13,6 toneladas produzidas em sete
propriedades. O município ainda tem uma propriedade com lavoura de goiaba e duas
de palmito, mas sem informações sobre a produção anual (IBGE, 2017).
Os dados do IBGE confirmam que o período da lavoura permanente a muito ficou
para trás. Tal afirmação pôde se observar em campo, onde as poucas espécies
consideradas componentes da lavoura permanente, estão distribuídas nos quintais e
hortas das propriedades, servindo somente como fonte de alimento para os
residentes.

Chama a atenção, mesmo que para consumo dos próprios moradores, o
pequeno quantitativo de indivíduos e espécies da lavoura permanente declaradas no
censo e a inexistência de café no município, demonstrando que a cultura desta
espécie a muito se perdeu no tempo. Não obstante, esses dados confirmam a
predominância da pecuária como principal atividade econômica do município.
✓ Atividade de Silvicultura
Diferente da agricultura e pecuária que não demonstram uma expansão
acelerada nos últimos anos, a silvicultura vem ganhando forças e expandido por
grandes áreas na região, com destaque para o Vale do Alto Rio Grande, nos
municípios de Bom Jardim de Minas, Lima Duarte, Andrelândia, Liberdade e Arantina.
Figura 5.142 – Plantações de eucalipto entre os municípios de Bom Jardim de Minas e
Arantina - MG

Fotos: Marcio Lucinda

A atividade na região era inexpressiva há vinte anos, mas o fomento a silvicultura
ganhou forças e ocupou áreas antes utilizadas pela pecuária, agricultura e até
encostas cobertas por arbustais nativos. Não obstante, o aumento na produção da
silvicultura vem aumentando em todo o país, em 2006 existiam 5,74 milhões de
hectares de florestas plantadas (ABRAF, 2007), enquanto em 2017 foram 9,85
milhões (IBGE, 2017), um aumento de 71,6%.
Durante os trabalhos de campo foram observadas duas espécies amplamente
cultivadas na região, o eucalipto (Eucalyptus spp.), ocupando a maior área plantada,
com destaque para o Distrito de São Domingos da Bocaina, município de Lima Duarte,
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e Bom Jardim de Minas e o pinus (Pinus spp.), cobrindo grandes áreas dos municípios
de Bom Jardim de Minas e Arantina.
Nos municípios de Santa Rita de Jacutinga, Rio Preto, Olaria e Passa Vinte não
foram observadas plantações expressivas, apenas pequenas plantações da espécie,
ocupando áreas de predominância da pecuária leiteira e de corte.
Os dados do IBGE (2017) sobre extração vegetal e silvicultura para o ano de
2017 condizem com o observado in loco. No Quadro 5.20 são apresentados esses
dados para Santa Rita de jacutinga e outros nove munícipios da região, onde é
possível verificar que o município de Santa Rita de jacutinga possuía apenas 5
hectares (ha) de eucalipto no ano de 2007. Já os municípios de Andrelândia (6.700
ha), Lima Duarte (5.420 ha) e Bom Jardim de Minas (3.290 ha) foram os que tiveram
mais hectares plantados de eucalipto.
Como esperado, a maior parte das plantações de silvicultura é de eucalipto, com
quase 90% (19.934 ha) do total de hectares plantados. Segundo os dados do IBGE
(2019), apenas Bom Jardim de minas (800 ha), Liberdade (740 ha) e Arantina (500
ha) possuíam plantações de pinus em 2017 (Quadro 5.10).
Entre os usos das madeiras proveniente das florestas de eucalipto e pinus da
região, a maior parte da produção é destinada a produção de carvão vegetal, lenha e,
em menor quantidade, de madeira em tora. Na produção de carvão vegetal o
município de Arantina é o maior produtor com 2.000 toneladas, na produção de lenha
a maior produção ocorre em Lima Duarte com 30.300 metros cúbicos (m3) e de
madeira em tora em Andrelândia com 378.152 m3. Para o município de Santa Rita de
Jacutinga não consta o destino dos cinco hectares de eucalipto do município.
Quadro 5.20 - Área plantada e quantidade produzida por produtos da silvicultura (eucalipto e
Pinus) no ano de 2017 nos municípios no entorno da APA BM
Área
Município

plantada
Eucalipto
(ha)

Andrelândia –
MG

6.700

Área
plantada
Pinus (ha)

não consta

Quantidade

Quantidade

produzida

produzida

de carvão

de lenha

vegetal (t)

(m3)

250

4.050

Quantidade
produzida
de madeira
em tora
(m3)
378.152

Área
plantada

Município

Eucalipto
(ha)

Arantina – MG
Bom Jardim de
Minas – MG
Liberdade

–

MG
Lima Duarte –
MG
Rio

Preto

–

MG
Santa Rita de
Jacutinga
Olaria - MG
Passa Vinte –
MG
Valença - RJ

Área
plantada
Pinus (ha)

Quantidade

Quantidade

produzida

produzida

de carvão

de lenha

vegetal (t)

(m3)

Quantidade
produzida
de madeira
em tora
(m3)

2.600

500

2.000

4.800

não consta

3.290

800

24,7

2.150

45.000

570

740

320

7.000

não consta

5.420

não consta
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30.300

38.000

492

não consta

4

540

não consta

5

não consta

não consta

não consta

não consta

56

não consta

não consta

70

não consta

345

não consta

não consta

1.500

14.000

456

não consta

não consta

3.990

3.150

Fonte: IBGE (2017); ha – hectare; t – tonelada; m3 – metro cúbico

Vale ressaltar que é necessário um monitoramento constante, para que grandes
monoculturas de espécies arbóreas exóticas como o eucalipto e o pinus, já
amplamente fomentadas na região, não venham ser inseridas, sem critérios e controle
de distribuição nos territórios da APA BM.
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Figura 5.143 - Pequeno plantio de eucalipto no entorno da APA Boqueirão da Mira
(APA BM) no município de Santa Rita de Jacutinga – MG

Foto: Marcio Lucinda

✓ Comércio e indústria
Os setores que se mostram representativos no município são o primário e o
terciário, o setor secundário, indústrias e construção civil, de Santa Rita de Jacutinga
apresenta pouca representatividade.
O setor terciário é o que oferece mais empregos para a população de Santa Rita
de Jacutinga. Este setor é formado por pequenos comércios varejistas. O maior
número de estabelecimentos é de produtos alimentícios, agropecuários, vestuários e
materiais de construção. A demanda maior por serviços ocorre na área de
hospedagem e alimentação, devido aos atrativos turísticos naturais e históricoculturais que atraem visitantes.
A economia de Santa Rita de Jacutinga está baseada, por ordem de contribuição
na geração das riquezas locais, nos serviços, na administração pública e na
agropecuária. No entorno direto da APA Boqueirão da Mira o comércio ainda é
incipiente. Está carência reflete a baixa densidade populacional dos povoados,
causada pelo êxodo rural e pela, ainda, baixa taxa de visitação turística dentro e no
entorno da APA Boqueirão da Mira.

No

entanto,

em

cada

povoado

pode

ser

encontrado

um

pequeno

estabelecimento de comercio pouco variado, localmente denominado “bar” ou
“venda”, que abastece os moradores locais e visitantes de produtos básicos de
primeiras utilidades.
As famílias e meios de hospedagens do entorno imediato da APA Boqueirão da
Mira, utilizam o comércio da sede do município e até mesmo da cidade de Volta
Redonda, para adquirirem mensalmente suas compras diversas.
Figura 5.144 - Pequeno comércio “venda” na vila de Itaboca em Santa Rita de
Jacutinga – MG

Foto: Marcio Lucinda

✓ Atividade Turística
O Turismo é uma atividade econômica já consolidada no Circuito Turístico Serras
de Ibitipoca, segundo o Programa Nacional de Regionalização do Turismo
(informação verbal), onde o município de Santa Rita de Jacutinga está inserido.
O Turismo ganhou expressividade regional na Serra de Ibitipoca, em Lima
Duarte, nas décadas de 1980 e 1990. Na atualidade já demonstra ser uma das mais
importantes atividades econômicas regionais, sendo que o Parque Estadual de
Ibitipoca contabiliza cerca de noventa e cinco mil visitantes por ano, atraindo assim
grandes investimentos em obras públicas em seu interior e entorno.
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Esta demanda pelos destinos eco turísticos da região, atrelado a projetos e
ações fomentadas pelas instituições do setor, geram possibilidades e oportunidades
de crescimento da atividade em todo o Circuito, principalmente aonde o turismo, de
forma espontânea, já vem se desenvolvendo, como na Serra Negra (Parque Estadual
Serra Negra da Mantiqueira / Povoados de Funil e Monte Verde), Serra da Bandeira,
APA Boqueirão da Mira, Bom Jardim de Minas e Passa Vinte. Estes territórios
guardam juntamente com o Serra de Ibitipoca, as maiores concentrações de atrativos
turísticos naturais da região. Estes atrativos, subdivididos em reais e potenciais, se
apresentam em forma de cachoeiras, grutas, florestas, campos, casarões, igrejas e
uma grande diversidade de paisagens.
O município de Santa Rita de Jacutinga possui um considerável fluxo turístico,
tendo como parâmetro os padrões de visitação das cidades da Zona da Mata Mineira.
Os empreendimentos e equipamentos turísticos identificados no Inventário da Oferta
Turística e no Plano Municipal de Turismo do município, mostram que o turismo teve
no passado um acelerado crescimento midiático espontâneo. Esse crescimento levou
investidores a empreenderem equipamentos de hospedagem e alimentação, porém,
devido principalmente a carência de qualificação dos serviços e equipamentos,
normatização, planejamento e gestão, o município de Santa Rita de Jacutinga passou
por um período de estagnação.
Hoje, devido à grande influência das redes sociais na promoção do turismo, que
possibilita que empresários do setor, ou mesmo os próprios turistas, divulguem o
destino; atrelado a ações de fortalecimento do associativismo e a criação e
implementação das Políticas e do Sistema Municipal de Turismo, a atividade vem
sinalizando uma recuperação gradual.
O município de Santa Rita de Jacutinga, por fazer parte da história do período
cafeeiro no século XIX, também recebe influências culturais, turísticas e,
consequentemente, visitação vindas da região turística do Vale do Café, no estado do
Rio de Janeiro.
O distrito de Conservatória, município de Valença, é referência em turismo
cultural no estado e, devido à proximidade com Santa Rita de Jacutinga e Rio Preto,
compartilha seus visitantes que, a procura de atrativos naturais, se deslocam até as
cidades mineiras para aproveitarem suas cachoeiras, reservas, história e paisagens.

Figura 5.145 - Cachoeira do Pacau ou Véu da Noiva na divisa de municípios entre
Santa Rita de Jacutinga e Bom Jardim de Minas - MG

Foto: Marcio Lucinda

Iniciativas alinhadas ao Programa Nacional de Regionalização do Turismo, que
visam à integração de roteiros e regiões turísticas, vêm sendo trabalhados na região,
como é o caso do Roteiro Volta das Transições (www.voltadastransicoes.com). Esse
roteiro interliga dez municípios da região do Circuito Serras de Ibitipoca em um grande
roteiro de cicloturismo, passível também de ser percorrido por veículos 4x4 e 4x2, por
meio de caminhada, motociclismo e cavalgada. Este trajeto, lançado em 2016 em
Santa Rita de Jacutinga, tem oficialmente sua largada e chegada na cidade e
atravessa a APA BM em sua última etapa, percorrendo a travessia Vila de Itaboca ao
Povoado do Cruzeiro.
Outro projeto lançado recentemente na região é o projeto Turismo em Volta
(www.turismoemvolta.com.br), uma iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, que visa
oferecer um cardápio de opções para o turista que visita à cidade. Este cardápio
contempla as regiões turísticas do entorno, com destaque para seus principais
atrativos.
O projeto abrange as regiões turísticas do Vale do Café, Circuito Serras de
Ibitipoca, Agulhas Negras, Vale Histórico e Costa Verde. No Circuito Serras de
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Ibitipoca, os municípios de Santa Rita de Jacutinga, Rio Preto e Bom Jardim de Minas
são os contemplados, divulgando seus principais atrativos e roteiros.
Figura 5.146 - Site do projeto Volta das Transições, com destaque para a Etapa 07,
parte final do roteiro que corta a APA BM, demonstrando a relevância da APA no cenário do
Turismo Regional.

Extraído de: www.voltadastransicoes.com

Abordando a importância do associativismo no turismo, e seu desenvolvimento
no contexto regional e local, vale destacar o turismo como propulsor de importantes
iniciativas que vem fomentando a união de forças, objetivos, metas e a busca por
projetos e ações que fortaleçam as empresas e instituições do trade e,
consequentemente, o setor do turismo em toda a região do Circuito Serras de
Ibitipoca.
Figura 5.147 - Site do projeto Turismo em Volta, com destaque para o atrativo
Boqueirão da Mira, demonstrando a relevância da APA BM no cenário do Turismo Regional

Extraído de: www.turismoemvolta.com.br

Entre as iniciativas está a criação e expansão da Rede Ibitipoca Turismo e
Hospitalidade, projeto de iniciativa do SEBRAE e Circuito Serras de Ibitipoca. A rede
é formada por empresários do trade do turismo de quatro municípios da região; Lima
Duarte, Santa Rita de Jacutinga e Santa Rita de Ibitipoca, que compõe o Circuito
Serras de Ibitipoca, e o município de Passa Vinte, que atualmente optou por não se
inserir no Programa Nacional de Regionalização do Turismo.
Figura 5.148 - Site da Rede Ibitipoca Turismo e Hospitalidade, com destaque para
Santa Rita de Jacutinga, demonstrando participação efetiva no cenário do Turismo Regional

Extraído de: www.redeibitipoca.com

Outras iniciativas, como a criação da Associação Comercial, Industrial e Turismo
de Santa Rita de Jacutinga e a união dos municípios de Lima Duarte e Bom Jardim
de Minas em uma única Associação Comercial, Industrial e Atividades Turísticas,
demonstram grandes esforços em promover e expandir o associativismo em torno do
turismo regional.
✓ Mineração
As atividades de mineração em Santa Rita de Jacutinga são basicamente
aquelas que servem para o fornecimento de insumos para a construção civil ou para
a manutenção das estradas. No Quadro 5.21 estão identificadas as empresas de
mineração.
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Quadro 5.21 – Razão social e atividade das mineradoras presentes em Santa Rita de
Jacutinga
Razão Social

Atividade

Olímpio de Moura

Extração de Areia

Extratora de Areia e Transportes S.R.

Extração de Areia

Jose Fernando Martins Pereira

Extração de Areia

Portal Material de Construção Ltda

Extração de Areia
Fonte: Google

✓ Requerimentos efetuados no Departamento Nacional de Produção
Mineral (DNPM) dentro dos limites da APA Boqueirão da Mira
No que diz respeito aos requerimentos efetuados no DNPM na área da APA BM,
observam-se diferenças entre as empresas e as pessoas físicas (Quadro 5.22; Figura
5.149). Ao todo foram efetuados seis requerimentos de autorização de pesquisa em
propriedades de terceiros. Destes, quatro foram feitos por pessoas físicas e dois feitos
por empresas. A análise das informações identifica o interesse das empresas e
pessoas físicas nas atividades de extração de quartzo, matéria prima do vidro, minério
de alumínio e granito.
Figura 5.149 – Mapa das áreas requeridas para pesquisa junto ao DNPM dentro dos
limites da APA Boqueirão da Mira

Fonte: DNPM

Quadro 5.22 – Relação dos requerimentos de Autorização de Pesquisa efetuados junto ao
DNPM dentro da área da APA Boqueirão da Mira
N° do
Processo

Data

Substância
Minério

Propriedade
de

832746/2007

13/08/2007

830105/2014

20/01/2014

Granito

De terceiros

830877/2015

13/04/2015

Quartzo

De terceiros

831030/2016

24/08/2016

Quartzo

De terceiros

831492/2017

05/09/2017

Quartzo

De terceiros

832365/2018

27/12/2018

Quartizito/Quartzo

De terceiros

Alumínio

De terceiros

Requerente
Gabriel

Flores

de

Macedo
Aceplan Construções e
Incorporações ltda
Triqueta Mineração ltda
Micaela

Katiussia

Barbosa Anastacio
Micaela

Katiussia

Barbosa Anastacio
João

Luiz

Tostes

Caldeira

Fonte: DNPM

5.4.3.7

Alternativas de Desenvolvimento Econômico Sustentável

O desenvolvimento sustentável dentro do plano de manejo da APA BM é
entendido como uma alternativa de criar programas e projetos capazes de suprir as
necessidades da população local, sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das gerações futuras, ou seja, não esgotar os recursos naturais, mas
trabalhar com o manejo.
Para atender a proposição de alternativas de desenvolvimento sustentável
temos por prerrogativa o diagnóstico e reconhecimento territorial, os recursos naturais
e as atividades desenvolvidas para não confundir o desenvolvimento econômico com
o crescimento econômico que muitas vezes acontece de forma desordenada e/ou mal
planejada.
Ao diagnosticar o uso e ocupação da terra, os problemas ambientais
decorrentes, as características da população, e a visão das comunidades sobre a
Unidade de Conservação APA BM, identificamos as seguintes alternativas de
desenvolvimento econômico sustentável:
✓ Atividade turística rural, ecológica, de aventura de forma planejada e
considerando a diversidade biológica, pesquisa e planejamento;
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✓ Criação de roteiros para utilização das estradas abertas por ocasião da
instalação das redes de transmissão de energia Furnas e Xingu/Rio como
trilhas trekking;
✓ Atividade agrícola associada aos pequenos produtores rurais;
✓ Manejo para utilização do Palmito Jussara;
✓ Manejo para utilização da Candeia associada à apicultura;
✓ Atividade de pecuária leiteira, respeitando as áreas de uso da atividade, com
possibilidade de agregar valor ao produto com laticínios da região para
produção de derivados de leite (manteiga, queijo, etc.) que poderão ser
comercializados para a população e para a atividade turística;
✓ Atividade artesã para criação de produtos que identifiquem e caracterize o
local, aproveitando o patrimônio histórico e cultural com a utilização de matéria
prima local e participação das comunidades, baseadas no sistema de economia
criativa e economia solidária;
✓ Parcerias Público-Privadas para trabalho de pesquisas;
✓ Programar na atividade hoteleira vendas de pacotes com roteirização de
destinos regionais;
✓ Criar Unidades de Proteção Integral.

5.4.4 Incêndios e Outras Ocorrências Excepcionais
O fogo tem sido utilizado como importante ferramenta de progresso ao longo da
história. O uso do fogo adequado pode ser um aliado como fator de manejo da terra
para plantio e na limpeza de terrenos e pastagens. Contudo, quando foge ao controle
do homem pode provoca grandes danos, principalmente nas nascentes, rios, e serras,
causando prejuízos à biodiversidade.
Estudos apontam que a maior parte dos incêndios florestais são decorrentes de
ação antrópica (resultante da ação do homem de maneira acidental ou intencional). A
negligência do ser humano ou o descuido são fatores que aumentam a probabilidade
de ocorrências de incêndios, causando em alguns casos, até a proliferação e
disseminação de pragas e doenças.
Segundo Medeiros e Fiedler (2004), os efeitos do fogo sobre áreas protegidas,
destinadas à preservação dos recursos naturais, devem ser criteriosamente avaliados
com o objetivo de estabelecer programas de manejo que propiciem formas eficientes
de recuperação dos ambientes atingidos.
Portanto, o objetivo deste estudo foi diagnosticar e avaliar as condições para
prevenção e combate os possíveis incêndios florestais na APA BM. Neste contexto, a
prevenção e o controle aos incêndios florestais são ações que visam a proteção da
vegetação, aliadas a outras medidas de proteção florestal.
Para minimizar os prejuízos decorrentes da ação do fogo, são necessárias
medidas de prevenção, estratégias para uso adequado dos equipamentos de combate
e treinamento de pessoal com a finalidade de apagar com rapidez e eficácia o
incêndio.
A APA BM é composta por fragmentos da Mata Atlântica, com áreas de
preservação permanente com presença de vegetação ciliar, que protegem o curso
d’água e servem de abrigo para a fauna ali ocorrente, além de ambientes de altitude
com elementos típicos de campos rupestres. Mediante essa realidade, tem -se a
necessidade de proteção e desenvolvimento de estratégias contra possíveis incêndios
que podem ocorrer nessas áreas naturais.
Atualmente, existem várias estratégias de combate a incêndios florestais que
visam medidas eficazes na proteção da biodiversidade da fauna e flora, como:
construção de aceiros, que além de facilitar o deslocamento de brigadistas para
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eventual operação, dificulta a passagem do fogo e facilita o seu controle; e formação
e treinamento de uma brigada de incêndios florestais para patrulhamento e
monitoramento, com a finalidade de facilitar o monitoramento, controle e combate a
incêndios.
5.4.4.1

Métodos de Prevenção a Incêndios Florestais

A Prevenção dos incêndios por causas humanas é realizada por meio da
educação da população, da aplicação de legislação efetiva e eliminação ou redução
das fontes de propagação do fogo.
A educação da comunidade, dos proprietários e funcionários das propriedades
rurais é considerado o método mais eficaz de prevenção a incêndios florestais, porém,
com resultados a médio ou a longo prazo. O trabalho deve ser feito em todo segmento
da população, por meio de campanhas de educação pública, rádio, anúncios, cartilhas
e palestras. Outra forma é por ações de conscientização nas datas comemorativas,
como dia da árvore e semana do meio ambiente, nas exposições agropecuárias e
distribuição de panfletos de prevenção e combate a incêndios. Além disso, podem ser
utilizadas placas de alertas nas estradas de acesso a APA, nas comunidades e trilhas,
de forma a conscientizar os moradores, funcionários das propriedades e visitantes.
É importante observar as normas culturais e sociais da comunidade local,
devendo incluir a necessidade do cidadão de utilizar o fogo em técnicas tradicionais
agrícolas ou alguma outra forma de necessidade básica, como fazer fogo para
aquecimento e ou preparo de alimentos, sem os devidos cuidados.
O

material

de

campanha

e

informativos

devem

ser

desenvolvidos

cooperativamente por técnicos ou especialistas em educação, de forma que tenha
efetividade em diferentes públicos, tendo em vista a diferença de idade na população.
Por fim, outro fator importante é estimular as escolas do município a desenvolver
projetos de prevenção de um ponto de vista ecológico.

5.4.4.2

Construção e Manutenção de Obras de Infraestrutura

✓ Construção e Manutenção de Aceiros
Denomina- se de aceiros as barreiras ou obstáculos na maioria das vezes sem
a cobertura de toda a vegetação, com a finalidade de deter a propagação de incêndios.
Geralmente os aceiros são construídos somente quando o incêndio está se
desenvolvendo, como medida de combate. Porém, muito mais eficaz e vantajoso é a
construção de uma rede de aceiros como medida de prevenção. A construção ao
longo das divisas de uma propriedade florestal, quando se trata de divisas secas ou
de pequenos cursos d’águas, é importante para evitar que incêndios vindos de fora
causem danos às florestas, principalmente se as terras limítrofes forem áreas
agrícolas ou pastagens. Os aceiros podem ser mecânicos, manuais ou negros.
✓ Os aceiros mecânicos são aqueles em que se utilizam máquinas na sua
construção, onde geralmente são utilizadas as roçadeiras ou grades acopladas
a um trator (Figura 5.150).
Figura 5.150 – Aceiro mecânico

Extraído de: reprodução Google

✓ Aceiros manuais são aqueles em que o homem age diretamente na retirada da
vegetação, utilizando enxadas, enxadões, serra elétrica ou roçadeira costal
(5.151).
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Figura 5.151 – Aceiro manual

Extraído de: montesclaros.mg.gov.br

✓ Aceiros negros são construídos quando se realiza uma queima controlada na
região do aceiro (Figura 5.152).
Figura 5.152 – Aceiros negros

Extraído de: Pedro Ventura/Agência Brasília

A largura dos aceiros vai depender de vários fatores, como altura do material
combustível, sua localização, a configuração do terreno e das condições
meteorológicas.
Os aceiros, de maneira geral, não são suficientes para deter incêndios, porém
são extremamente úteis como meio de acesso e pontos de apoio para combater focos
de incêndios. Os aceiros realmente só serão eficientes quando há manutenção
constante, mantendo-os limpos durante todo o ano.
As limpezas podem ser desempenhadas de forma mecânica, com uso de
máquinas, como tratores, dependendo dos recursos financeiros e da topografia local,
ou manual, utilizando foices e enxadas, devendo evitar a aplicação de herbicidas.
A conservação deve incluir as faixas marginais das estradas de acesso a APA
BM que devem ser limpas, especialmente na época de maior incidência de incêndios
(época seca do ano). Contudo, as estradas funcionarão como aceiros dificultando a
propagação do fogo e facilitando a mobilidade no combate. É aconselhável que a
largura destes aceiros ao longo destas estradas deve ser de 3 a 5 metros de largura
em cada margem de estrada.
A retirada de material seco ou morto, prioritariamente nas beiras de estradas,
ferrovias e trilhas, é outra maneira de prevenir a propagação do fogo, causado
principalmente pelo descarte indevido de bitucas de cigarro, que além de provocar
danos ambientais, também prejudica a visibilidade dos motoristas, aumentando o risco
de colisões.
Quando a quantidade de material em uma área é reduzida, o risco de ocorrências
de incêndios diminui, e em caso de ocorrer, a propagação será menor, facilitando a
ação do combate.
5.4.4.3

Formação e Atribuições da Brigada de Incêndios

Brigada de Incêndios são grupos de pessoas previamente treinadas,
organizadas e capacitadas dentro de uma organização, empresa ou estabelecimento
para realizar atendimentos em emergências, para atuar na prevenção e combate de
incêndios, prestação de primeiros socorros e evacuação de ambientes.
Deve compor a brigada de incêndios integrantes do Corpo de Bombeiros, os
moradores das comunidades rurais ou pessoas que moram o mais próximo possível
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das respectivas áreas críticas, já que são conhecedoras da região. As pessoas
incluídas nessas atividades devem ter boa capacidade física e intelectual, entusiasmo
habilidades e experiencias. Ainda, devem ser treinadas para ações de combate a
incêndios florestais, na construção de estradas, trilhas e postos de observação. A
quantidade de componentes da brigada de incêndios variam em número de 10 a 20
pessoas.
Na proteção contra os incêndios florestais, uma Brigada de Incêndios trabalha
principalmente em três frentes: Prevenção, Monitoramento e Combate. Assim, a
Brigada de Incêndios utiliza normalmente o período chuvoso para dedicar-se
principalmente a prevenção dos incêndios, realizando campanhas de educação
ambiental para a população, cursos de reciclagem, manutenção de aceiros, entre
outras atividades. No período da seca, a Brigada preocupa-se com o monitoramento
e, quando necessário, o combate ao fogo.
A mesma deve atuar diretamente nos incêndios florestais que ocorrerem na APA
BM ou em seus limites, por meio da mobilização dos brigadistas, que deve ser feita
pelo coordenador da Brigada, o qual deverá fornecer apoio logístico, ferramentas e
EPI’s.
5.4.4.4

Materiais e Equipamentos de Combate a Incêndios Florestais

Para maior eficiência no combate a incêndios florestais é recomendável ter
equipamentos e ferramentas de uso exclusivo para tal finalidade; devem estar sempre
em perfeitas condições de uso imediato, armazenados em locais pré-determinados e
prontos para quaisquer emergências. As ferramentas em questão devem ter o cabo
pintado de vermelho indicando que são de uso exclusivo para o combate a incêndios.
As ferramentas e aparelhos são empregadas no ataque direto e no ataque
indireto aos incêndios florestais, devendo seu uso ser exclusivo para tal atividade. As
ferramentas devem ser utilizadas de forma correta, observando-se condições de
segurança, tanto no transporte, quanto no trabalho de campo. Quando se anda em
linha deve-se manter um mínimo de dois metros entre os componentes da guarnição,
e na construção de aceiros esta distância deve ser dobrada para quatro metros.
O manuseio correto das ferramentas poupa o combatente de esforços
desnecessários. O uso do facão, por exemplo, que deve ser feito pelo chefe da

guarnição de combate a incêndio florestal, é empregado para se marcar a linha de
aceiro a ser seguida, no corte de vegetação baixa e pequenos arbustos. Durante o
seu manuseio o operador deve estar atento quanto a acidentes que podem ocorrer.
Após utilizar a ferramenta, a mesma deve ser afiada, observando-se um sentido único
para o fio, bem como o fio deve ser protegido por fita que o isole (fita crepe ou similar).
A quantidade e o tipo de equipamentos para combate a incêndios florestais
dependem de vários fatores, tais como características locais, relevo, tipo de
vegetação, tamanho da área e pessoal disponível.
De forma geral, devem ser os mais eficientes e, embora exista hoje uma grande
variedade de equipamentos motorizados, as ferramentas manuais não perderam seu
lugar, sendo estas necessárias no combate de qualquer tipo de incêndio.
✓ Equipamentos e EPI’S
Os equipamentos de proteção precisam ser confeccionados com materiais que
evitam a propagação de calor e ajudam a evitar queimaduras. Sem eles, o profissional
não tem condições de trabalhar de maneira adequada.
✓ Roupas compridas - o profissional deve utilizar uma calça e camisa comprida
ou, de preferência, um macacão que proteja todas as áreas do corpo. O
material da roupa não pode ser inflamável e deve apresentar uma cor
chamativa (laranja, por exemplo).
✓ Botas - calçado próprio para proteger os pés contra o calor. O mais indicado é
utilizar bota de couro, cano alto, solado antiderrapante e palmilha isolante e
resistente.
✓ Caneleiras - para completar a proteção dos pés, é recomendável oferecer
caneleiras rígidas, de preferência de couro, para evitar acidentes.
✓ Luvas antichamas - elas precisam ser resistentes ao calor e apresentar
mobilidade para a execução de movimentos.
✓ Cinto de guarnição - largura de 5 cm, serve para transportar o cantil, lanterna e
outros equipamentos;
✓ Capacete - protege contra golpes de galhos, ferramentas, insolação. Devem
ser de materiais compósitos ou de plástico resistente, com peso não inferior a
400 g e devidamente homologados.
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✓ Óculos antichamas - protegem os olhos contra projeção de partículas
incandescentes, impactos de galhos e gases.
✓ Máscaras de proteção respiratória - proteção em caso de emergência em
evacuação de zonas perigosas devido à fumaça. A máscara poderá ser
substituída por um lenço de algodão com as dimensões de 55 cm x 50 cm;
✓ Cantil - altas temperaturas predispõe a desidratação, por isso, ter um recipiente
com água de boa qualidade é indispensável;
✓ Lanternas - necessária em operações de combate realizados à noite.
✓ Caixa de primeiros socorros - deve conter medicamentos para queimaduras,
cortes e soro antiofídico.
✓ Equipamentos Acessórios aos EPI’s
✓ Apito - serve de localização em caso de emergência;
✓ Binóculos - utilizado pelo chefe de brigada para permitir maior visibilidade da
área;
✓ Bússola - instrumento essencial em deslocação no interior da mata;
✓ Rádio de comunicação portátil - permite contatar outras brigadas e a chefia do
combatente ao incêndio;
✓ Corda de prontidão - facilita o deslocamento noturno e em áreas acidentadas;
✓ GPS - facilita a localização do incêndio e das áreas afetadas, além da
mensuração das mesmas
✓ Ferramentas e Aparelhos
As ferramentas de combate a incêndios florestais ocupam papel de destaque
nas operações, uma vez que nas áreas de difícil acesso caberá ao brigadista
transportar apenas o material portátil.
Os materiais devem estar sempre em condições de uso. A quantidade e o tipo
de ferramentas que serão utilizadas dependerão, sem dúvida, das características
locais, como tipo de vegetação, tamanho da área do incêndio, topografia do terreno,
pessoal disponível, etc.
Alguns dos aparelhos e ferramentas são:
✓ Motosserra - utilizada para a derrubada de árvores e galhos;
✓ Machado - utilizado para derrubar árvores e galhos;
✓ Foice - utilizada para abertura de picadas e aceiros;

✓ Enxada - ferramenta fundamental para corte e remoção da vegetação na
confecção de um aceiro.
✓ Pá - para abertura de aceiros e para apagar tocos e restos de madeira
incandescentes;
✓ Rastelo ou ancinho - usado para fazer rapidamente pequenos aceiros,
principalmente onde ocorre acúmulo de folhas na superfície do solo;
✓ Abafadores - para abafar as chamas e podem ser feitos de galhos verdes, tipo
chicote, com o uso de pedaços de mangueira ou tipo de vassoura, com uso de
um pedaço de borracha de correia transportadora no seu final;
✓ Bomba costal - equipamento de grande versatilidade utilizado no combate ao
incêndio florestal no ataque direto ao fogo. A bomba costal possui uma
capacidade de transporte de 20 litros de água sendo carregada como uma
mochila nas costas do combatente. Possui um sistema manual de
pressurização e um esguicho com requinte ajustável que permite regular a
qualidade do jato.
✓ Mochila

costal

-

equipamento

semelhante

à

bomba

costal,

porém

confeccionado em PVC maleável que se molda perfeitamente as costas do
combatente, lhe garantindo mais conforto no transporte e no combate;
✓ Aparelho controlador de queimadas (pinga-fogo) - para efetuar limpezas de
mato ou iniciar contrafogo. A proporção da mistura no pinga-fogo é de quatro
litros de óleo diesel para um litro de gasolina.
Ao caminhar transportando ferramentas, deverá haver uma separação de pelo
menos 5 metros entre cada elemento da brigada. Numa ladeira, as ferramentas devem
ser carregadas pelo lado descendente.
Após a utilização de uma ferramenta deve ser realizada sua limpeza e
manutenção do fio de corte. A identificação de que uma ferramenta de combate a
incêndio florestal está em devidas condições de uso é a proteção do fio de corte com
uma camada de fita crepe.
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✓ Detalhe ilustrativo de algumas ferramentas, EPI’s e equipamentos
Figura 5.153 – Alguns dos equipamentos utilizados no combate a incêndios

A

B

C

E

D

F

Fonte: Imagens Google
A) Macacão; B) Foice, enxada, machado, pá; C) Moto – Serra l; D) Abafadores E) Aparelho
controlador de queimadas (pinga-fogo F) Roçadeira; F) Bomba costal

5.4.4.5

Principais Ações de Prevenção de Incêndios

A elaboração do plano de prevenção e combate aos incêndios por meio dessa
metodologia leva, naturalmente, a uma organização prévia para o combate na APA
BM.
Um sistema de acionamento bem definido, organizado, integrado e de
conhecimento de todos os envolvidos é fundamental para a otimização dos recursos
humanos e materiais, além de evitar ações sobrepostas e desarticuladas. Mediante
todo o levantamento e estudos feitos, alguns problemas de prevenção foram
detectados durante a construção do Plano de Manejo da APA BM.
✓ Mobilizar por meio de oficinas os Produtores Rurais e funcionários das
propriedades dentro da APA BM e do entorno, métodos mais eficazes de
preservação a incêndios florestais.

✓ Treinar grupos de pessoas para brigada de incêndios;
✓ Criar uma equipe técnica para monitorar as áreas mais vulneráveis a incêndios
florestais;
✓ Fomentar leis que estabeleçam métodos de preservação a incêndios florestais;
✓ Mapear e avaliar vias de acesso para combate a focos de incêndios;
✓ Orientar as populações do entorno sobre medidas preventivas;
✓ Orientar os proprietários confrontantes e responsáveis sobre a prevenção e
combate a incêndios;
✓ Implantar e avaliar vias de acesso para combate a focos de incêndios.
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5.4.5 Equipe, Infraestrutura, Suporte Operacional e Recursos Financeiros.
A Prefeitura Municipal de Santa Rita de Jacutinga, órgão gestor da UC APA BM, conta com a seguinte estrutura organizacional:
Figura 5.154 – Estrutura organizacional da Prefeitura de Santa Rita de Jacutinga

O Órgão Municipal da Prefeitura responsável pela administração e gestão da APA BM é a Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente. A Secretaria se localiza na Rua João Soares Monteiro, s/no , Centro, Santa Rita de Jacutinga – MG,
telefone: 32 3291-1080, e-mail: agricultura@srjacutinga.mg.gov.br. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira de 08:00
às 17:00, atualmente o gestor da Secretaria é Mauro Enrique Osório

5.4.5.1

Recursos Humanos

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, órgão
responsável pela administração da APA BM, conta em seu quadro de profissionais
com dois servidores, sendo o gestor e um servidor administrativo, ou seja, não há
recursos humanos suficientes para gestão adequada da unidade de conservação,
como por exemplo: técnicos administrativos, biólogos, engenheiros florestais, fiscais,
etc.
5.4.5.2

Estrutura Física, Equipamentos e Recursos Financeiros

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente possui
estrutura física composta de uma sala com um banheiro, computador, telefone e
internet. Para gestão da APA BM não há equipamentos necessários como GPS, EPI,
automóvel, câmeras fotográficas, roçadeiras, etc.
Os recursos financeiros para gestão da APA BM são insuficientes haja vista que
a única fonte de arrecadação municipal é através do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM. O ICMS Solidário Meio Ambiente referente da Lei Estadual 18030
- categoria Área de Proteção Ambiental será solicitado a partir da elaboração do plano
de manejo conforme Deliberação Normativa COPAM n° 86, de 17 de junho de 2005.
5.4.5.3

Estradas e Trilhas

A manutenção das estradas e trilhas da unidade de conservação APA BM é
realizada pela Secretaria de Estrada e Rodagem em parceria com a Secretaria de
Obras. A Prefeitura Municipal nos últimos quatro anos tem mantido em bom e razoável
estado de conservação as estradas vicinais da cidade e da APA BM. A única trilha
conservada pelos serviços da prefeitura é a que liga as comunidades rurais de
Cruzeiro e Itaboca. Esta trilha passa pelos principais atrativos turísticos da APA BM,
as cachoeiras do Meireles e do Boqueirão da Mira.
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5.4.6 Principais Conflitos na Unidade de Conservação e Região
5.4.6.1

Desmatamento e Fragmentação

Alterações nos ecossistemas naturais decorrentes das atividades humanas vêm
ocasionando um crescente aumento do número de extinções, implicando em perda
de diversidade biológica. Neste contexto, a situação dos ecossistemas tropicais é
especialmente preocupante, sobretudo ao se considerar que comportam a maioria das
espécies da biosfera (BRADSHAW et al., 2009). A naturalmente rica Floresta
Atlântica, por ter sido submetida a grande impacto antropogênico, é hoje um dos
biomas mais ameaçados do mundo, o que a torna parte do grupo denominado de
“hotspots” de biodiversidade (MYERS et al., 2000).
Entre as principais ameaças à biodiversidade encontra-se a redução e
fragmentação de habitats naturais (NEWBOLD et al., 2016). A fragmentação de
habitats naturais é um processo pelo qual o tipo de habitat é parcialmente removido e
subdividido, alterando a configuração original do habitat. No caso de florestas
tropicais, resulta em uma paisagem formada por arquipélagos de manchas florestais
imersas e sitiadas por matrizes não florestais (TABARELLI et al., 2004).
Como consequência desta alteração na configuração original do habitat, ocorre
uma série de outros impactos envolvidos na degradação ecológica, como perda de
habitat, modificações bióticas e abióticas, efeito de borda e invasões biológicas
(TABARELLI; GASCON, 2005). Nesse sentido, a presença, movimentação e
dispersão dos indivíduos são afetadas, influenciando a própria persistência das
espécies em paisagens fragmentadas (VILLARD et al., 1999).
Em fragmentos de florestas tropicais, a taxa de mortalidade e o processo de
regeneração de árvores são alterados, levando a uma redução no número de espécies
e favorecendo o aparecimento de pioneiras e lianas (BENÍTEZ-MALVIDO;
MARTÍNEZ-RAMOS. 2003). Aspectos estruturais como, a estratificação da floresta
(ex. a densidade de folhagem a diferentes alturas), formação de clareiras, distribuição
diamétrica de caules das árvores, são também alterados em função da fragmentação
(MALCOLM,1994).
Com a degradação na qualidade da vegetação, muitas espécies da fauna
encontram dificuldades em utilizar estes ambientes (DEVELEY; METZGER, 2005).
Não obstante, essa degradação pode levar ao declínio populacional de espécies

raras; ao desaparecimento ou redução da população de dispersores e polinizadores
(CORDEIRO; HOWE, 2001), além de facilitar a invasão por espécies exóticas e
favorecer dominantes, culminando na perda progressiva da diversidade biológica
(TABARELLI et al., 2012). Em longo prazo, a fragmentação é capaz de modificar a
estrutura e mesmo a função dos remanescentes (HADDAD et al., 2015).
A vegetação da APA BM encontra-se imersa em uma matriz, historicamente,
utilizada para a pecuária e, em menor grau, a agricultura de subsistência.
Recentemente, a abertura das estradas para acesso às torres de transmissão,
causaram a fragmentação e perda de habitat de importantes remanescentes florestais
da APA. A abertura dessas estradas carreia sedimentos soterrando plantas e criam
efeitos de borda que afetam diversas espécies da flora e da fauna de anfíbios, aves e
mamíferos, sobretudo as espécies típicas de interior florestal e com mobilidade
reduzida.
5.4.6.2

Impactos Sobre a Fauna Silvestre

Os principais impactos sobre a fauna da APA BM estão ligados a perda e
fragmentação do habitat, por retirada de madeira ilegal, desmatamento para criação
de pastagens e, mais recentemente, pela instalação das torres de transmissões de
Furnas e da Xingu-Rio. Para instalação dessas torres foram construídas estradas que
causaram a fragmentação de áreas de Floresta Atlântica altamente preservados e
sensíveis a alterações no meio, como Nanoflorestas Nebulares, Arbustais Nebulares
e Floresta Ombrófila Densa Montana. A fragmentação desses ambientes, como
supracitado, causam impactos diretos na fauna da APA BM.
Além do impacto devido a fragmentação e perda de habitat, as linhas de
transmissão também impactam a fauna, mais precisamente a avifauna, devido à morte
por eletrocussão e/ou colisão direta com os cabos de alta tensão, sobretudo nas
espécies migratórias e de maior porte.
Outro impacto sobre a fauna que ocorre na APA BM é a caça para alimentação.
A pressão de caça é uma ameaça relevante para diversas espécies silvestres,
principalmente cinegéticas, ocorrendo tanto em áreas privadas como em unidades de
conservação (CHIARELLO, 2000). Embora seja um fator evidenciado em menor
escala (pelo fato de ser ilegal), a pressão de caça é uma ameaça constante para a
fauna brasileira, e na região da APA não é diferente. Embora tenha sido observado
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evidências de caça durante os trabalhos de campo, em conversas com moradores
locais, muitos afirmaram que a atividade ainda é realizada.
Um caso histórico de extinção pela pressão da caça na região é da ave Jacutinga
(Aburria jacutinga), espécie que deu nome ao município devido à grande abundância
na região no passado, hoje encontra-se regionalmente extinta. Espécies de mamíferos
como a paca e a cutia, muito apreciada como carne de caça, também não foram
registradas durante os levantamentos de campo, indicando que essas espécies são
raras ou estão localmente extintas.
5.4.6.3

Incêndios

Os incêndios florestais podem provocar prejuízos importantes ao ambiente,
como os danos à fauna e à flora, além de consequências econômicas consideráveis.
Apesar da maior parte dos incêndios serem consequência de atividades humanas (ex.
descarte de bitucas acesas de cigarro, queimas para limpeza na agricultura, fogueiras
em acampamentos e caçadas, balões e etc.), são os fatores climáticos, como os
períodos mais secos e a velocidade do vento, que influenciam a sua propagação e
efeitos.
Apesar de não existirem dados sobre a ocorrência de focos de incêndio na APA
BM, foi observado um foco de incêndio no mês de novembro de 2018 próximo a
Comunidade do Cruzeiro, aparentemente pela queda de um raio. Devido ao fato de
ter ocorrido durante o período chuvoso o fogo não alastrou.
5.4.6.4

Espécies Exóticas

A introdução de espécies exóticas é considerada hoje a segunda maior causa
de perda da biodiversidade, perdendo apenas para a fragmentação e perda de
habitats naturais. As espécies invasoras colaboraram para a extinção de cerca de 40%
de espécies nativas desde 1600, além de causarem enormes danos ambientais nos
ecossistemas em que elas são introduzidas (FLUCKIGER, 2016).
Entre os problemas causados pela introdução de espécies exóticas estão a
competição com espécies nativas, predação, transmissão de doenças, alterações do
habitat e hibridização.

Na área da APA BM as espécies exóticas da flora que mais causam impacto são
as pastagens de braquiária e capim-gordura, utilizadas na alimentação dos rebanhos
de gado leiteiro e de corte. A introdução dessas espécies elimina a maioria das
espécies nativas, substituindo florestas e o estrato herbáceo-arbustivo nativo, como
foi bem discutido em outros capítulos desse PM.
Em relação a fauna exótica, foram registrados na APA BM a presença do pardal
(Passer domesticus), nas comunidades de entorno da APA, e a presença de bovinos,
equinos, cachorros e do gato-doméstico no interior da UC.
Por ser uma espécie sinantrópica, os impactos do pardal sobre a fauna estão,
na sua maioria, ligados a competição com outras espécies campestres por comida e
locais para nidificação, inclusive substituindo algumas espécies nativas em ambientes
rurais, como a corruíra (Troglodytes musculus) o tico-tico (Zonotrichia capensis).
Os impactos do gado podem ser indiretos, devido ao desmatamento e
transformação de áreas naturais em pastagem, e diretos, nos casos onde utilizam
ambientes naturais, como fragmentos florestais. Esses impactos diretos estão ligados
a compactação do solo devido ao pisoteio, herbívora e disseminação de espécies
exóticas. Em fragmentos de florestas riparias, a presença de gado causou alterações
na cobertura herbácea, reduções no crescimento radicular, produção e altura da
vegetação, diminuição da produção de sementes, diminuição na espessura da
serapilheira, redução na diversidade de espécies de invertebrados aquáticos,
aumento da erosão nas margens dos cursos d’água, entre outros impactos (COSTA;
VOLTOLINI, 2013).
Já a presença de cães e gatos domésticos em ambientes naturais tem
consequências ecológicas graves, que incluem transmissão de doenças, perseguição,
estresse, deslocamento, agressões e morte de animais nativos, hibridação com
espécies selvagens, e competição com vários predadores nativos. Segundo Galetti e
Sazima (2006, p. 58), essas populações exercem "um grande impacto sobre a vida
selvagem da Floresta Atlântica, especialmente em áreas onde os animais silvestres
precisam mover-se entre os fragmentos florestais", e concluem ainda que "programas
de erradicação, embora controversos, são a única maneira de reduzir a predação da
vida selvagem".
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Os gatos estão as 100 piores espécies invasoras não nativas do mundo e
causaram ou contribuíram para a extinção de 14% das extinções modernas de aves,
mamíferos e répteis em ilhas (LOWE et al., 2000). No entanto, esses animais não
causam impactos apenas em ilhas. Loss e colaboradores (2013), estimam que nos
Estados Unidos os gatos matam anualmente entre 1,3 e 4,0 bilhões de aves e entre
6,3 e 22,3 bilhões de mamíferos.
Em relação aos cães, em uma área de 250 hectares de Floresta Atlântica na
Região Sudeste do Brasil, foram encontradas 46 carcaças de no mínimo 12 espécies
de vertebrados, caçadas por cães ao longo de 44 meses (GALETTI; SAZIMA, 2006).
Ainda, matilhas de cães ferais já foram encontradas em diversas UCs do Brasil,
sobrevivendo de crustáceos, aves, mamíferos e répteis (VILELA; LAMIM-GUEDES,
2014). Os cães ainda podem transmitir mais de 100 doenças, entre elas a raiva, a
cinomose e a leishmaniose (GARCIA et al., 2012) e podem hibridizar com espécies
de canídeos selvagens, e atuar como competidores de vários predadores nativos
(HUGHES; MACDONALD, 2013).
5.4.6.5

Áreas Modificadas

A APA BM conta com importantes remanescentes florestais, campestres e
arbustivos ainda preservados. Porém é fundamental considerar e atentar para as
atividades e agentes modificadores dos ecossistemas naturais. Considerando que a
UC possui regime de Uso Sustentável, naturalmente existem áreas modificadas e
certamente continuarão a ser manejadas para as diversas atividades agropecuárias e
estruturais existentes.
Entre as atividades que modificam o ambiente natural do território, vale destacar
as atividades agropecuárias que culminam na introdução de espécies exóticas
nocivas aos ecossistemas locais, juntamente com o pisoteamento bovino e a aração
do solo, muitas vezes realizada no método “morro abaixo”, propiciando e acelerando
o processo erosivo e gerando inúmeros problemas como assoreamento dos rios,
empobrecimento do solo, geração de ravinas e voçorocas. Além disso, a implantação
de torres de transmissão de energia elétrica, abertura de estradas, lançamento de
efluentes no Ribeirão Pirapetinga e o uso público em atrativos naturais, também
configuram agentes modificadores do espaço.

Historicamente, a atividade que mais modifica o território da APA BM é
certamente a introdução da braquiária, espécie de gramínea africana de grande
resistência e eficiente como forrageira. A introdução dessa espécie elimina a maioria
das espécies nativas, dando uniformidade, rusticidade e continuidade na pastagem,
além de produzir grandes quantidades de biomassa.
Hoje, as pastagens de braquiária estão distribuídas em todo o território da APA,
dominam áreas baixas, morros e encostas, principalmente no entorno das vilas de
Itaboca, Cruzeiro e São Cristóvão.
O capim-gordura (Melinis minutiflora) também é uma espécie exótica existente
dentro da UC. Nativa da África e introduzida no Brasil ainda no período colonial, possui
grande valor nutricional para o gado e foi amplamente utilizada antes da introdução
da braquiária na região. Perdeu prestígio devido à baixa rusticidade em comparação
com a braquiária. Esta espécie ocorre em menor quantidade dentro da APA, muito
agressiva em áreas de extrato herbáceo rupestre, pode ser encontrada nas partes
culminantes e encostas da Serras da Água Santa, Gregórios e Bandeira, competindo
com as espécies dos poucos ecossistemas rupestres da UC.
Vale ressaltar também as inúmeras alterações no ambiente com a implantação
e manutenção das torres de transmissão de duas hidrelétricas que atravessam a APA
BM. Mesmo sendo de incontestável relevância para o desenvolvimento social e
econômico do país, essas obras impactam os ambientes naturais, devido à
necessidade de supressão da vegetação nativa para construção de estradas ligando
as estradas vicinais municipais até pontos culminantes nas serras e morros, locais de
grande declividade e fragilidade física e biológica, antes acessíveis somente por
trilhas. A abertura destes acessos ocasiona no aumento significativo da erosão fluvial
e supressão de importantes áreas de ecossistemas ameaçados, como os campos
rupestres e a Floresta Atlântica.
Ações de minimização e compatibilização com os objetivos da APA,
necessariamente precisam ser iniciadas junto aos atores a agentes modificadores,
sempre prezando pelo diálogo e participação social efetiva. As ações de minimização
destes passivos que serão previstas neste plano, deverão ser implantadas de forma
efetiva, com destaque para o tratamento dos efluentes das Vilas de Itaboca e Cruzeiro,
diminuindo assim a contaminação do ribeirão e dos diversos atrativos turísticos
naturais existentes no mesmo.
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5.4.6.6

Contaminação Ambiental

Não existem áreas urbanas ou povoamentos rurais dentro dos limites da UC,
porém existem três vilas em seu entorno direto, sendo elas Itaboca, Cruzeiro e São
Cristóvão, esta última no município de Rio Preto.
No que tange a contaminação ambiental por agrotóxicos, que podem ser
compreendidos principalmente pelos herbicidas, fungicidas, acaricidas e inseticidas,
a UC por contar com pequenos e raros cultivos agrícolas, não aparenta sofrer
gravemente com este problema. Porém, é necessário um estudo mais detalhado dos
usos, formas de manejo e destinação dos resíduos destes insumos no âmbito da UC
e entorno.
Já no que se refere aos medicamentos veterinários e ração animal, utilizados na
sanidade dos rebanhos da pecuária e animais domésticos, a incidência de
embalagens lançadas e abandonadas no entorno das construções rurais, é
recorrente. Estas embalagens muitas vezes são abandonadas também nas margens
das estradas e com a incidência de chuvas e enxurradas, são levadas para o leito dos
córregos e rios, podendo contaminar os cursos d’água, gerando mortandade da fauna
de peixes, anfíbios e riscos à saúde humana, uma vez que estes córregos e rios são
utilizadas para o consumo humano, lazer e turismo.
Os currais e estábulos, principalmente quando instalados próximos das margens
de córregos e rios, também são fontes de contaminação, uma vez que os dejetos e,
consequentemente, o chorume gerado de sua decomposição, quando não
armazenado, tratado e ou destinado da forma correta, se torna um agente altamente
poluidor.
Vale ressaltar ainda que os efluentes (esgoto) gerado nas Vilas de Itaboca e
Cruzeiro são lançados sem tratamento no Ribeirão Pirapetinga, esta é a contaminação
ambiental visivelmente mais grave e preocupante existente dentro e no entorno direto
da UC. Caso não seja devidamente tratada, esta contaminação tende a crescer com
o aumento da urbanização destas comunidades. Torna-se ainda mais preocupante, o
fato de o turismo já ser uma realidade no município e tende a aumentar com a
estruturação e divulgação da existência da APA BM, detentora de inúmeros atrativos
naturais.

5.4.7 Zoneamento da APA Boqueirão da Mira
O Sistema Nacional de Unidade de Conservação através da Lei Federal 9985
conceitua zoneamento como a “definição de setores ou zonas em uma unidade de
conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de
proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam
ser alcançados de forma harmônica e eficaz”.
No caso das unidades de proteção de Uso Sustentável o zoneamento da UC
pode ser um elemento de minimização de conflito se construído de forma estratégica
com os instrumentos técnico-científicos e participação popular, procurando integrar os
conhecimentos de maneira a identificar a diversidade dos ecossistemas, de espécies
de fauna e flora presentes e as modificações existentes nas paisagens naturais da
área.
Por meio desta construção participativa é possível descrever os possíveis usos
e restrições para cada zona a ser criada. O desafio é entender o zoneamento como
um documento dinâmico, um processo em transformação contínua, refletindo na
medida do possível, a dinâmica da própria natureza na área.
Como as diversas categorias de UC possuem vários objetivos, o zoneamento é
um importante instrumento no seu cumprimento de preservação, conservação e uso
público. A APA BM é uma categoria de UC de Uso Sustentável, ou seja, a área possui
terras que podem ser públicas e privadas no mesmo ambiente, entretanto esta área é
totalmente privada.
No ato de criação da APA BM, com extensão de 8.515,00 ha, teve seu
zoneamento realizado e aprovado através da Lei Municipal 929, de 27 de junho de
2001, onde consta as seguintes definições das áreas (Quadro 5.23)
Quadro 5.23 – Zoneamento da APA Boqueirão da Mira

Zonas da APA BM
Zona de Preservação da Vida Silvestre
Zona de Conservação da Vida Silvestre
Zona de uso Agrícola

Extensão em
ha
2.827,00
3.890,00
1.808,00

Percentual da
Área
33,09%
45,68%
21,23%

Fonte: Arquivo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
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Figura 5.155 – Mapa do zoneamento da APA Boqueirão da Mira de 2001

O zoneamento da APA BM existente não previu ou não foi possível
identificar/criar as áreas de zona primitiva, zona de uso extensivo, zona de uso
intensivo, zona de uso especial, zona de recuperação, zona de uso conflitante ou zona
de ocupação temporária.
Com a elaboração do plano de manejo percebeu-se a necessidade de revisão
deste zoneamento, haja vista, que o mesmo não atende a real situação da UC. Diante
disto o plano de manejo trouxe para o contexto atual definições das zonas acima
descritas e uma proposta de rezoneamento que deve ser discutida pelo CODEMA e
alterada por Lei Municipal aprovada na Câmara Municipal de Vereadores de Santa
Rita de Jacutinga e sancionada pelo Executivo Municipal.
5.4.7.1

Zona Primitiva

São áreas naturais onde à intervenção do homem tenha sido pequena ou
mínima. Pode conter ecossistemas únicos e espécies da flora e fauna ou fenômenos
naturais de grande valor científico. Durante os levantamentos de campos foram
encontradas espécies ameaçadas de extinção e outras ainda não descritas pela
ciência conforme encarte V.
O objetivo é preservar os recursos naturais, sendo permitido o uso científico
autorizado e educação ambiental. Esta área consiste em uma faixa linear,
acompanhado o sentido latitudinal (Leste-Oeste) da APA BM, sendo interrompidas
pela Zona de Uso Extensivo e Recuperação. Sua cobertura vegetal predominante é a
Mata Atlântica.
5.4.7.2

Zona de Uso Extensivo

É uma zona constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo
apresentar alguma alteração humana. O objetivo desta área é manter o ambiente
natural com o mínimo de impacto humano, embora facilitando o acesso ao público
para fins interpretativos e educacionais, esta zona, ocupando a área delimitada em
verde da APA BM claro no mapa abaixo relacionado, está presente junto a Zona
Primitiva e tem como limites a norte, sul e leste a Zona de Preservação da
Biodiversidade. As propostas de zona primitiva e uso extensivo estão exemplificadas
nos mapas de trecho 1 e 2 (Figuras 5.156 e 5.157)
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Figura 5.156 – Trecho 1 do mapa de proposta para os zoneamentos da APA Boqueirão da Mira

Figura 5.157 – Trecho 2 do mapa de proposta para os zoneamentos da APA Boqueirão da Mira
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5.4.7.3

Zona de Uso Intensivo

Zona de Uso Intensivo e aquela constituída por áreas naturais alteradas pelo
homem. O ambiente é mantido o mais próximo possível do natural, devendo conter:
uso público para o turismo, outras facilidades e serviços. O objetivo geral do manejo
é o de facilitar a recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o meio.
É possível nesta área ordenar, ampliar e diversificar as atividades de uso público, em
áreas específicas e de fácil acesso e propiciar o desenvolvimento de atividades
recreativas, de conscientização ambiental e interpretativa.
5.4.7.4

Zona de Uso Especial

Zona de Uso Especial é aquela que contêm as áreas necessárias à
administração, manutenção e serviços da Unidade de Conservação, abrangendo
habitações, local para aplicação de educação ambiental e outros. Estas áreas serão
escolhidas e controladas de forma a não conflitarem com seu caráter natural. O
objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os
efeitos das obras no ambiente natural ou cultural da Unidade.
As Zonas de Uso Intensivo e Uso especial estão descritas no mapa do trecho 3
(Figura 5.158).

Figura 5.158 – Trecho 3 do mapa de proposta para os zoneamentos da APA Boqueirão da Mira
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5.4.7.5

Zona de Recuperação

A Zona de Recuperação é aquela que contêm áreas consideravelmente
antropizadas. A Zona provisória, uma vez restaurada, será incorporada novamente a
uma das Zonas Permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão ser
removidas e a restauração deverá ser natural ou naturalmente induzida. O objetivo
geral de manejo é deter a degradação dos recursos ou restaurar a área. Esta Zona
permite uso público somente para a educação (Figura 5.159 e 5.160).
5.4.7.6

Zona de Uso Conflitante

Constituem-se em espaços localizados dentro da UC, cujos usos e finalidades,
estabelecidos antes da criação da Unidade, conflitam com os objetivos de
conservação da área protegida. São áreas ocupadas por uso agropecuário,
empreendimentos de utilidade pública como linhas de transmissão, antenas, captação
de água, estradas, cabos óticos e outros. Seu objetivo de manejo é contemporizar a
situação existente, estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre
a Unidades de Conservação (Figura 5.159 e 5.160).

Figura 5.159 – Mapa de proposta para os zoneamentos da zona de recuperação e uso conflitante da APA Boqueirão da Mira
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Figura 5.160 - Mapa de proposta para os zoneamentos da zona de recuperação e uso conflitante da APA Boqueirão da Mira

5.4.7.7

Zona de Ocupação Temporária

A Zona de Ocupação temporária não se enquadra na área da UC APA BM devido
ser uma unidade de uso sustentável, como também a criação de uma zona de
amortecimento imediata.
5.4.7.8

Proposição de Rezoneamento da APA Boqueirão da Mira

✓ Justificativas
Uma das etapas mais importantes da construção de um Plano de Manejo de
Unidade de Conservação de Uso Sustentável trata-se do zoneamento. Um
zoneamento bem realizado é capaz de dar sustentabilidade à área, no sentido de
evitar conflitos de usos, e contemplar os interesses difusos das populações que
utilizam o espaço da Unidade de Conservação. É importante que cada um se sinta
minimamente contemplado e capaz de realizar suas tarefas cotidianas, inclusive,
aquelas que lhe provém sustento. A região da APA Boqueirão da Mira é ocupada,
basicamente, por fazendeiros que se dedicam em suma, atualmente, à economia
pecuária/leiteira, e pelos trabalhadores rurais que se revezam nas atividades desses
locais.
No entanto, nos últimos anos, a região tem sido refuncionalizada pela presença
considerável de mão de obra vinda de outros lugares do país e, sobretudo, de países
vizinhos, como a Bolívia, para trabalhar nas obras do grande empreendimento de
transmissão de energia elétrica da Xingu-Rio.
Além das evidentes mudanças nas dinâmicas de oferta de moradias e do
comércio local, as obras da Xingu-Rio têm causado transformações, também, nas
paisagens mais isoladas da APA. Devido à construção de estradas para instalação de
torres, e ao grande fluxo de trabalhadores em tratores, jipes e máquinas de
terraplanagem, o que era marcado por áreas intactas de florestas, hoje dá lugar a
imensos cortes nos morros, com ocorrência considerável de deslizamentos causados
tanto pela própria abertura das estradas quanto pela queda da vegetação que se
desestrutura, e dos taludes abalados.
Junta-se a isso uma ausência de consciência coletiva sobre as consequências
do pisoteamento contínuo de bovinos para a degradação do solo, e o resultado é o
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aumento da vulnerabilidade de uma região com alta declividade, nos termos
geomorfológicos e, no que toca à biodiversidade, com ocorrência de espécies
ameaçadas de extinção da fauna e flora.
Como forma de mitigar e/ou remediar tal situação, procurou-se analisar o atual
zoneamento com o olhar atento para as áreas destinadas à conservação e
preservação. Notou-se, então, que as obras do citado empreendimento ocorrem em
tais zonas, e que muitas das áreas onde foram encontradas espécies ameaçadas de
extinção e/ou endêmicas, assim como mananciais de água e cursos de rio importantes
para o abastecimento da população local e regional, não se encontram sob a devida
proteção.
Dessa forma, realizou-se um trabalho de rezoneamento, como forma de garantir
a sustentabilidade do sistema a longo prazo, evitando colapsos e futuros conflitos.
Abaixo será descrito como se deu o trabalho de concepção propositiva das novas
zonas da APA BM.
✓ Metodologia de Avaliação do Zoneamento Existente e Proposta de Novo
Zoneamento
A proposta preliminar de rezoneamento da APA BM se baseou em todos os
estudos (primários e secundários) de flora, fauna, turismo, geologia, geomorfologia,
clima e dinâmicas de uso social, político e econômico do território, realizados no
âmbito do Plano de Manejo. Dessa forma, se torna importante reiterar que uma gama
de elementos interseccionais foi considerada como tentativa de englobar um maior
número de interesses considerando, sobretudo, a necessidade de equilíbrio dos
sistemas naturais e sociais locais e regionais.
Assim sendo, houve o trabalho de georreferenciar no software Arcgis 10.2 as
informações coletadas pelos pesquisadores de todas as áreas, juntando tais dados
com aqueles disponíveis nas bases do IBGE, IGAM, EMATER, entre outros. Os dados
foram plotados em imagem de alta resolução pertencente à base do próprio Arcgis.
Com isso, foi possível interpolar os dados e criar mosaicos temáticos que levaram em
consideração, entre outros fatores:
1. Baixo, médio, alto grau de susceptibilidade a deslizamentos;
2. Presença de espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção;
3. Presença de espécies endêmicas da fauna e flora;

4. Presença de novas espécies da fauna e flora;
5. Cursos de água e nascentes;
6. Ocupação antrópica consolidada e passível de expansão;
7. Conflitos entre usos antrópicos e necessidade de preservação;
8. Usos de turismo consolidados e passíveis de expansão.
Após a construção primária desses mosaicos temáticos, iniciou-se um processo
de configuração das zonas em si, levando em conta os aspectos citados e as devidas
necessidades de restrição e/ou possibilidades de uso do solo. Dessa forma foram
estabelecidas 6 zonas, sendo que 1 delas segue em processo de construção e, por
isso, não foi nomeada. A isso se atrela a necessidade de maiores aferições e coletas
de dados in loco, já que não se pôde, através da imagem de satélite e dos dados
espaciais preexistentes, mensurar a presença de propriedades particulares em tais
áreas.
Portanto, tem-se:
1. Zonas prioritárias para recuperação da biodiversidade;
2. Zona de Conservação da Biodiversidade;
3. Zona de Expansão do Turismo;
4. Zona de Preservação da biodiversidade- uso restrito;
5. Zona de uso agropecuário;
6. Zona a nomear.
Importante ressaltar que o antigo zoneamento continha apenas 3 zoneamentos,
sendo eles: 1) zona de preservação da vida silvestre; 2) zona de conservação da vida
silvestre e; 3) zona de uso agropecuário. Durante o processo de construção do Plano
de Manejo da APA, no entanto, reparou-se que a complexidade socioespacial atual
da região demandava novos olhares e, consequentemente, tentativas de zoneamento
para, como já mencionado, atender aos diferentes interesses dos atores locais.
Igualmente relevante é a consideração de que tal rezoneamento é uma proposta
que precisa ser validada com a população local, os atores políticos e econômicos e,
para isso, diversas reuniões estão sendo realizadas para que o mapeamento seja
discutido, dúvidas sanadas e correções realizadas. Com isso, pretende-se preencher
as lacunas das “zonas a nomear”, além de fazer com que cada ator se sinta
construindo sua própria história.
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Figura 5.161 – Proposta para os zoneamentos da APA Boqueirão da Mira

Gerir uma APA não é tarefa simples e o sucesso da empreitada depende
completamente da participação de todos que estejam envolvidos, de alguma forma,
no processo. Dessa forma, considera-se uma vitória a presença massiva dos
moradores nas reuniões e ações do Plano de Manejo, e espera-se que o novo
zoneamento, aprovado por unanimidade pela população, seja validado pela Câmara
Municipal e aplicado o mais rápido possível.
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5.6

ANEXOS

ANEXO I - PLANILHA A SER PREENCHIDA NA ANÁLISE ECOLÓGICA RÁPIDA PARA O
LEVANTAMENTO DA FLORA NA APA BOQUEIRÃO DA MIRA
Localidade:
Data:
Ponto amostrado:
1) Fitofisionomia e status seral:
Floresta Estacional SemidecidualMontana () alto-montana()
Floresta Ombrófila Densa Montana () alto-montana()
Floresta Ombrófila MistaMontana () alto-montana()
Estágio:Inicial()Médio ()Avançado()
2)

Estratificação
a) Herbáceo:
Presente()Ausente()
Altura:
Cobertura: menor que 25%()25%()50 %()75%()100%()
Espécies
mais
abundantes:
___________________________________________________________________________
___
b) Subosque:
Presente()Ausente()/
Altura:
Cobertura: menor que 25%()25%()50 %()75%()100%()
Espécies
mais
abundantes:
___________________________________________________________________________
___
c) Subdossel:
Presente()Ausente()
Altura:
Cobertura: menor que 25%()25%()50 %()75%()100%()
Espécies
mais
abundantes:
_______________________________________________________________________
__
d) Dossel:
Presente()Ausente()
Altura:
Cobertura: menor que 25%()25%()50 %()75%()100%()
Espécies
mais
abundantes:
___________________________________________________________________________
___
3)
Regeneração:
Presente()Ausente()
Espécies
mais
abundantes:
___________________________________________________________________________
___
4)
Camada de serapilheira:
Altura: _______________________
5)

Infestação por lianas:

Grau 0 - muito pouca cobertura ()

Grau 1 - pouca cobertura ()
Grau 2 -cobertura regular()
Grau 3 - alta cobertura()
Grau 4 - muito alta cobertura()
6)
Ocorrência de macroepífitas:
Grau 0 - muito pouca ocorrência ()
Grau 1 - pouca ocorrência ()
Grau 2 -cobertura ocorrência()
Grau 3 - alta ocorrência()
Grau 4 - muito alta ocorrência ()
7)
Distúrbios antrópicos:
Grau 0 - muito pouca ocorrência ()
Grau 1 - pouca ocorrência ()
Grau 2 -cobertura ocorrência()
Grau 3 - alta ocorrência()
Grau 4 - muito alta ocorrência ()
Natureza do distúrbio e tipo de impactos gerados:
___________________________________________________________________________
___

8)
Família

Florística:
Espécie

Estrato

Coleta

(H, SB,

(número)

SD, D)
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ANEXO II - CHECK LIST DAS ESPÉCIES ENCONTRADAS NO LEVANTAMENTO DE DADOS PRIMÁRIOS NA APA BOQUEIRÃO DA MIRA.
ONDE: H: HERBÁCEO, ARV: ÁRVORE, ARB: ARBUSTO, REG: REGENERANTE, L: LIANAS, EPI: EPÍFITAS; FES: FLORESTA
ESTACIONAL SEMIDECIDUAL; MT: MATA DE TRANSIÇÃO; FOM: FLORESTA OMBRÓFILA MONTANA, CAP: CAPOEIRA, PAS:
PASTAGEM, ARB: ARBUSTAL NEBULAR: CAM: CAMPO RUPESTRE. VU: VULNERÁVEL, EM: EM PERIGO
Família

Espécie

Hábito

Habitat

H

FES

Nome Popular

Dispersão

Pau-pombo

Zoocórica

Acanthaceae

Justicia carnea Lindl

Anacardiaceae

Tapirira guianensis Aubl.

Arv

FES

Annonaceae

Annona dolabripetala Raddi

Arv

FES

Annonaceae

Annona sp.

Arv

FES

Annonaceae

Guatteria australis A.St.-Hil.

Reg, Arv

FES, FOM

Pindaúva-preta

Zoocórica

Annonaceae

Xylopia brasiliensis Spreng.

Reg

FOM, FES

Casca-de-barata

Zoocórica

Annonaceae

Xylopia sericea A.St.-Hil.

Reg, Arv

FES

Pimenta-de-macaco

Apocynaceae

Aspidosperma cf. ramiflorum Müll.Arg.

Arv, Reg

Cap, FES

Guatambú

Apocynaceae

Aspidosperma olivaceum Müll.Arg.

Reg, Arv

Cap, FES

Guatambu-vermelho

Apocynaceae

Aspidosperma parvifolium A.DC

Reg

FES

Carobão

Zoocórica
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a

Apocynaceae

Ditassa mucronata Mart.

L

Arb

Apocynaceae

Mandevilla sellowii (Müll.Arg.) Woodson

L

Arb

Apocynaceae

Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson

Arb

Arb

Apocynaceae

Oxypetalum lanatum Decne. ex E.Fourn.

Arv

FES

Apocynaceae

Tabernaemontana hystrix Steud.

Arv

FES

Leiteira

Zoocórica

Aquifoliaceae

Ilex chamaedryfolia Reissek

Arb

Arb

Congonha-miúda

Zoocórica

Araceae

Anthurium coriaceum (Graham) G.Don

H

FES

Araceae

Anthurium sp.

H

Cam

Araceae

Monstera sp.

Epi

FOM

Araliaceae

Schefflera vinosa (Cham. & Schltdl.) Frodin & Fiaschi

Arv

FES

Araucariaceae

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

Reg, Arv

Cap, FES

Arecaceae

Astrocaryum aculeatissimum (Schott) Burret

Arv

FES

Ameaç
a

Zoocórica

Mandioqueiro-docerrado
Araucária

Zoocórica
Zoocórica

EN

Família

Espécie

Hábito

Habitat

Arb

FES, FOM

Reg, Arv

FES

Arecaceae

Geonoma elegans Mart

Arecaceae

Euterpe edulis Mart.

Arecaceae

Geonoma schottiana Mart.

Arb

Arecaceae

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

Arv

Aspleniaceae

Asplenium auriculatum Sw.

H

Aspleniaceae

Asplenium auritum Sw.

H

Aspleniaceae

Asplenium harpeodes Kunze

H

Aspleniaceae

Asplenium praemorsum Sw.

H

Aspleniaceae

Asplenium scandicinum Kaulf.

H

Aspleniaceae

Asplenium serra Langsd. & Fisch.

H

Aspleniaceae

Asplenium wacketii Rosenst.

H

Asteraceae

Achyrocline satureioides (Lam.) DC

Asteraceae

Baccharis crispa Spreng.

Asteraceae

Nome Popular

Dispersão

Ameaç
a

Zoocórica
Palmito-juçara

Zoocórica

FES,FOM

Aricanga

Zoocórica

FES

Coco-babão

Zoocórica

H

Arb, Cam

Macela-do-campo

H

FOM, FES, Pas, Arb

Carqueja

Baccharis dracunculifolia DC.

Arb

Cap

Alecrim-do-campo

Asteraceae

Baccharis platypoda DC.

Arb

Arb

Alecrim-das-pedras

Asteraceae

Dasyphyllum sp.

Reg

Cap

Asteraceae

Dendrophorbium pellucidinerve (Sch.Bip. ex Baker) C.Jeffrey

Arb

Asteraceae

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish

Asteraceae

Serralha

Reg, Arb,
Arv

Cap, Arb

Candeia

Eremanthus incanus (Less.) Less

Arv

Arb

Candeia

Asteraceae

Hololepis pedunculata (DC. ex Pers.) DC.

Arb

Arb

Asteraceae

Piptocarpha sp.

Arv

FES

Asteraceae

Piptocarpha axillaris (Less.) Baker

Arv

MT

Vassourão-branco

Asteraceae

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker

Arv

FES

Malolô

VU

Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
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Família

Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular
Vassourão

Asteraceae

Vernonanthura divaricata (Spreng.) H.Rob.

Arv

FES, Cap

Asteraceae

Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega & Dematteis

Arv

Pas, Cap, Arb, FES

Begoniaceae

Begonia sp.

H

Arb

Begoniaceae

Begonia digitata Raddi

H

FES

Bignoniaceae

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart

Bignoniaceae

Handroanthus albus (Cham.) Mattos

Bignoniaceae

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos

Bignoniaceae

Jacaranda macrantha Cham.

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.

Bignoniaceae

Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl

Bromeliaceae

Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. & Schult.f.

Bromeliaceae

Nidularium sp.

Bromeliaceae

Arv

Dispersão

Ameaç
a

Anemocóric
a
Anemocóric
a

Begônia
Ipê-verde

Anemocóric
a

Cinco-folhas

Anemocóric
a

Arv
Reg, Arv
Arv

FES

Reg, Arv

FES, Pas, Cap

Arv

Cap

H

FES, Cap

Tillandsia stricta Sol

Epi

FES,FOM, Cap,

Bromeliaceae

Tillandsia usneoides (L.) L.

Epi

FOM

Bromeliaceae

Pitcairnia flammea Lindl

H

Arb

Bromeliaceae

Vriesea sp.

Epi

FES,FOM, Cap,

Burseraceae

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

Arv

Cactaceae

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose

Cactaceae

VU
Ananás

Zoocórica

Barba-de-velho

Anemocóric
a

FES, FOM

Amescla

Zoocórica

Epi

FOM

Hatiora

Zoocórica

Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn

Epi

FES

Calophyllaceae

Kielmeyera membranacea Casar.

Arb

Campanulaceae

Siphocampylus sp.

Campanulaceae
Celastraceae
Chrysobalanace
ae

Pau-santo

H

FES

Lobelia sp.

Arb

Arb, Cap

Monteverdia urbaniana (Loes.) Biral

Arb

Arb

Hirtella hebeclada Moric. ex DC.

Arv

FES

Cinzeiro

Zoocórica
Anemocóric
a

Zoocórica

Família
Chrysobalanace
ae
Chrysobalanace
ae

Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular

Dispersão

Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze

Arv

FOM

Farinha-seca

Zoocórica

Licania riedelii Prance

Arv

FES

Oiti

Zoocórica

Arv, Reg

MT, Arb, FES, FOM

Canjuja

Arv

FES

Hortelã-de-soldado

Anemocóric
a
Zoocórica

Arb, Arv

Arb, FOM

Mata-pau

Zoocórica

Bacuparí

Zoocórica
Zoocórica
Anemocóric
a
Anemocóric
a

Clethraceae

Clethra scabra Pers.

Cloranthaceae

Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.

Clusiaceae

Clusia criuva Cambess.

Clusiaceae

Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi

Reg

FES

Clusiaceae

Tovomitopsis saldanhae Engl.

Arv

FOM

Cunnoniaceae

Weinmannia paulliniifolia Pohl ex Ser.

Arv

FOM

Gramimunha

Cunnoniaceae

Lamanonia ternata Vell.

Arb

Arb

Guaperê

Cyatheaceae

Cyathea sp

H

Cyperaceae

Lagenocarpus sp

H

Arb

Cyperaceae
Rhynchospora sp
Dennstaedtiacea
Pteridium arachnoideum(Kaulf.) Maxon
e
Dicksoniaceae
Dicksonia sellowiana Hook

H

FES, FOM

H

Cap, Arb

H

FES

Dilleniaceae

Davilla rugosa Poir

L

Cap, FES, FOM

Droseraceae

Drosera villosa A.St.-Hil

H

CAM

Elaeocarpaceae

Sloanea hirsuta (Schott) Planch. ex Benth

Arv

FES, FOM

Ericaceae

Agarista chlorantha (Cham.) G.Don

Arb

Arb

Ericaceae

Agarista glaberrima (Sleumer) Judd

Arb

Arb

Zoocórica

Ericaceae

Agarista hispidula (DC.) Hook. ex Nied.

Arb

Arb

Zoocórica

Ericaceae

Gaultheria eriophylla (Pers.) Sleumer ex Burtt

Arb

Arb

Gualtéria

Zoocórica

Ericaceae

Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn.

Arb

Arb

Camarinha

Zoocórica

Ericaceae

Gaylussacia fasciculata Gardner

Arb

FOM

Zoocórica

Eriocaulaceae

Paepalanthus sp. 1

H

Cam

Zoocórica

Eriocaulaceae

Paepalanthus sp. 2

H

Arb

Zoocórica

Ameaç
a

FOM, Arb

EN

Zoocórica
Urze-de-flor-verde

Zoocórica
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Família

Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular

Dispersão

Eriocaulaceae

Paepalanthus cf. harmsii Ruhland

H

FOM

Erythroxylaceae

Erythroxylum aff. ambiguum Peyr

Reg

FES

Fruta-de-pomba

Zoocórica

Erythroxylaceae

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E.Schulz

Arb

Arb

Fruta-de-pomba

Zoocórica

Erythroxylaceae

Erythroxylum umbu Costa-Lima

Arb

Arb, FOM,

Chapadinha

Zoocórica

Erythroxylaceae

Erythroxylum sp.

Arb

Arb

Euphorbiaceae

Acalypha aff. amblyodonta (Müll.Arg.) Müll.Arg.

H

FES

Pêlo-vermelho

Euphorbiaceae

Alchornea glandulosa Poepp. & Endl

Reg, Arv

Tanheiro

Zoocórica

Euphorbiaceae

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg.

Reg, Arv

Pau-jangada

Zoocórica

Euphorbiaceae

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.

Arb, Reg

, FOM, Arb
Cap, FES, FOM Arb,
FOM
FES

Euphorbiaceae

Croton alchorneicarpus Croizat

Arv

FES

Euphorbiaceae

Croton floribundus Spreng.

Reg, Arv

Pas, FES, MT

Euphorbiaceae

Croton splendidus Mart.

Arb

Arb

Euphorbiaceae

Croton urucurana Baill.

Arv

Euphorbiaceae

Maprounea guianensis Aubl.

Arv, Reg

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum (L.) Morong

Fabaceae

Abarema cf. limae Iganci & M.P.Morim

Fabaceae

Albizia sp.

Fabaceae

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Fabaceae

Ariquena-queimosa
Autocórica
Capinxigui

Autocórica

FES

Sangra-d'água

Autocórica

Cap, FOM, FES

Milho-torrado

Autocórica

Reg

Cap

Burra-leiteira

Zoocórica

Reg

FES

Arv

FES, FOM

Reg, Arv

FES

Angico-branco

Anadenanthera peregrina (L.) Speg.

Arv

FES

Angico-do-morro

Fabaceae

Andira fraxinifolia Benth

Arv

FES, Cap

Angelim

Anemocóric
a
Anemocóric
a
Zoocórica

Fabaceae

Andira ormosioides Benth

Arv

FES

Angelim-pedra

Zoocórica

Fabaceae

Bauhinia sp.

Reg

FES

Fabaceae

Bauhinia ungulata L.

Reg

FES

Mororó

Autocórica

Fabaceae

Chamaecrista cathartica (Mart.) H.S.Irwin & Barneby

Arv

FOM

Sene-do-campo

Fabaceae

Clitoria sp.

Arb

Arb

Fabaceae

Copaifera trapezifolia Hayne

Reg, Arv

FES, Cap

Zoocórica

Capaíba-miúda

Zoocórica

Ameaç
a

Família

Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular

Reg, Arv

FES

Rabo-de-bugio

Arv

Cap

Jacarandá-da-bahia

Dispersão

Ameaç
a

VU

Fabaceae

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton

Fabaceae

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.

Fabaceae

Erythrina crista-galli L.

Arv, Reg

FES, Cap

Mulungu

Anemocóric
a
Anemocóric
a
Autocórica

Fabaceae

Inga marginata Willd.

Reg,Arv

FES, FOM

Ingá-do-mato

Zoocórica

Fabaceae

Inga sessilis (Vell.) Mart.

Arv

FES, FOM

Ingá-ferradura

Zoocórica

Fabaceae

Inga vera Willd.

D

FES, Arb, Cap

Ingá-ferrugem

Zoocórica

Fabaceae

Indet.

Arv

FES

Fabaceae

Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P.Lewis & M.P.Lima

Arb

FES

Angico-rosa

Fabaceae

Machaerium aculeatum Raddi

Reg

Pas

Bico-de-pato

Fabaceae

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld

Reg, Arv

FOM, Pas, Cap

Barreiro

Fabaceae

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Reg, Arv

Cap, FES

Bico-de-pato

Fabaceae

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze

Reg

Pas

Maricá

Fabaceae

Myrocarpus frondosus Allemão

Arv, Reg

FES, FOM

Cabriúna

Fabaceae

Ormosia altimontana Meireles & H.C.Lima

Arv

Arb, FOM

Fabaceae

Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.

Reg, Arv

FES, Cap

Pau-jacaré

Autocórica

Fabaceae

Platypodium elegans Vogel

Arv

FES

Uruvalheira

Autocórica

Fabaceae

Senna pendula (Humb.& Bonpl.ex Willd.) H.S.Irwin & Barneby

Arb

FES, Arb, Cap

Fedegoso

Autocórica

Fabaceae

Stryphnodendron polyphyllum Mart.

D

MT, Cap, FES

Fabaceae

Swartzia submarginata var. leiogyna (Benth.) Mansano

Reg

FOM

Pacová-miúdo

Fabaceae

Tachigali rugosa (Mart ex Benth) Zaruchi & Pipoly

Reg, Arv

FES

Angá-ferro

Anemocóric
a

Gesneriaceae

Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler

Epi

Arb

Gesneriaceae

Nematanthus sericeus (Hanst) Chautems

Arb

Arb

Heliconiaceae

Heliconia sp.

H

FES, FOM

Hypericaceae

Vismia guianensis (Aubl.) Choisy

Reg, Arv

FES, FOM, Cap

Ruão

Zoocórica

Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a

Autocórica
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Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular

Dispersão

Reg, Arv

FES, FOM, Cap

Ruão

Zoocórica

Cam

Hypericaceae

Vismia magnoliifolia Cham & Schltdl

Iridaceae

Sisyrinchium sp.

H

Iridaceae

Trimezia juncifolia Klatt) Benth. & Hook.

H

Cam

D

FOM

Janaúba

Zoocórica

Gaioleira

Zoocórica

Lacistemataceae Lacistema pubescens Mart.
Lamiaceae

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke

Reg

Cap

Lamiaceae

Eriope macrostachyaMart. ex Benth

Arb

FOM, Arb, Cam

Lauraceae

Aniba firmula (Nees & Mart.) Mez

Arb

FES

Canela-de-cheiro

Zoocórica

Lauraceae

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr.

Arb, Reg

FES, FOM

Canela-frade

Zoocórica

Lauraceae

Indet. 1

Arv

FES

Zoocórica

Lauraceae

Indet. 2

Arv

FES

Zoocórica

Lauraceae

Indet. 3

Arv

Arb

Zoocórica

Lauraceae

Indet. 4

Lauraceae

Nectandra oppositifolia Nees

Lauraceae

Arv

FES

Reg, Arv

FES, FOM

Canela-amarela

Zoocórica

Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez

Reg

FES

Canela-bosta

Zoocórica

Lauraceae

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer

Arv

FES

Lauraceae

Ocotea rupestris L.C.S Assis & Mello Silva

Arb

Arb

Lauraceae

Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez

Arb

Arb

Lauraceae

Persea alba Nees & Mart.

Arb

Arb

Lauraceae

Persea venosa Nees & Mart.

Arv

FES

Canela-tapimuã

Lecythidaceae

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

Arv

FES

Jequitibá

Lentibulariaceae

Utricularia reniformis A.St.-Hi

H

Cam

Loranthaceae

Strutanthus sp.

L

Lycopodiaceae

Diphasiastrum aff. thyoides (Willd) Holub

Lythraceae

Cuphea sp.

Malphigiaceae

H

Arb

Arb

Arb

Byrsonima ligustrifolia A.Juss

Reg, Arv

Arv

Malphigiaceae

Byrsonima variabilis A.Juss.

Arb

Arb, MT

Malvaceae

Luehea candicans Mart. & Zucc.

Arv

MT

Ameaç
a

Zoocórica

EN
Zoocórica
Canelinha

Zoocórica
Zoocórica
Zoocórica
Anemocóric
a

Pinheirinho

Murici

Açoita-miúdo

Zoocórica
Zoocórica
Anemocóric
a

Família

Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular

Malvaceae

Luehea divaticata Mart . & Zucc

Arv

FES

Açoita-cavalo

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns

Arb

FES

Embiruçu

Malvaceae

Sida sp.

Malvaceae

Triumfetta semitriloba Jacq

Marantaceae

Maranta sp.

Marcgraviaceae
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e

Dispersão

H

Pas, Cap

Arb

Cap, FES

H

FES, FOM

Marcgravia polyantha Delpino

Arv

FES

Chaetosma sp.

Arb

Cam

Fritzschia sertularia (Schrank & Mart. ex DC.) M.J.R.Rocha &
P.J.F.Guim.

Arb

Arb

Indet. 1

Arv

FES

Indet. 2

Arv

FES

Indet. 3

Arv

FOM

Indet. 4

Arv

FES

Lavoisiera imbricata (Thunb.) DC

Arb

Arb

Leandra aurea (Cham.) Cogn.

Arb

Cap

Pixirica

Zoocórica

Leandra carassana (DC.) Cogn.

Arv

FES

Pixirica

Zoocórica

Miconia albicans (Sw.) Triana

Arb

Cap, MT

Canela-de-velho

Zoocórica

Miconia budlejoides Triana

Reg

FES

Zoocórica

Miconia castaneiflora Naudin

Arv

FOM

Zoocórica

Miconia cf. mellina DC.

Reg

Arb

Zoocórica

Miconia chartacea Triana

Arv

FES

Reg, Arv

Cap, FES, MT

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin

Hera-das-árvores

Ameaç
a

Zoocórica
Zoocórica

Zoocórica

Canudo-de-pito

Zoocórica
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Habitat

Miconia inaequidens (DC.) Naudin

Arv

FES

Zoocórica

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin

Arv

FES

Zoocórica

Miconia robustissima Cogn.

Arb

Fes

Miconia sp. 1

Arv

FES

Miconia urophylla DC.

Arv

FES, MT

Zoocórica

Miconia willdenowii Klotzsch ex Naudin

Arv

FES

Zoocórica

Microlicia cordata (Spreng.) Cham.

Arb

FES

Pleroma collinum (Naudin) Triana

Arb

Cam

Pleroma granulosum (Desr.) D. Don

Arv

FES, MT

Pleroma heteromallum (D. Don) D.Don

Arb

FOM, Arb, MT

Reg, Arv

FES, Cap

Arv

MT, Arb, Cap

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

Reg, Arv

Meliaceae

Cedrela fissilis Vell.

Meliaceae
Meliaceae

Melastomatacea
e
Melastomatacee
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Melastomatacea
e
Meliaceae

Espécie

Nome Popular

Dispersão

Alecrim-do-campo

Zoocórica

Orelha-de-onça

Zoocórica

FES, Arb,FOM

Canjerana

Reg, Arv

FES, Cap

Cedro

Zoocórica
Anemocóric
a

Cedrela odorata L.

Arb

FES

Cedro-branco

Trichilia pallida Sw

Arv

FES

Abuta selloana Eichler

L

FES

Baga-de-caboclo

Zoocórica

Mollinedia elegans Tul.

Arv

FES

Pimenta-do-mato

Zoocórica

Monimiaceae

Mollinedia jorgearum Peixoto

Arv

FOM

Monimiaceae

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins

Arv

FES

Moraceae

Brosimum guianense (Aubl.) Huber

Arv

FES

Moraceae

Ficus aff. lagoensis C.C.Berg & Carauta

Reg, Arv

FES,Cap

Menispermacea
e
Monimiaceae

Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn
Trembleya parviflora (D.Don) Cogn

Zoocórica
Zoocórica
Zoocórica
Figueira

VU
VU

Anemocóric
a

Pimenteira

Ameaç
a

Zoocórica

Família

Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular

Dispersão

Moraceae

Ficus citrifolia Mill

Arv

Arb

Figueira

Zoocórica

Moraceae

Ficus gomelleira Kunth

Arv

FES

Figueira

Zoocórica

Moraceae

Ficus sp.

Moraceae

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al

Musaceae

Arv

FOM

Arv, Reg

FES

Espinheira-santa

Zoocórica

Musa paradisiaca L.

Arb

FES

Bananeira

Zoocórica

Myristicaceae

Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb.

Arv

FES

Virola

Myrtaceae

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg

Arb

Arb

Maria-preta

Myrtaceae

Campomanesia sp.

Arv

Arb

Zoocórica

Myrtaceae

Eucaliptus sp.

Arv

FES

Zoocórica

Myrtaceae

Eugenia blastantha (O.Berg) D.Legrand

Arb

Arb

Zoocórica

Myrtaceae

Eugenia involucrata DC.

Arb

Arb

Myrtaceae

Myrceugenia regnelliana (O.Berg) D.Legrand & Kausel

Arb

Myrtaceae

Myrceugenia miersiana (Gardner) D.Legrand & Kausel

Arv

Myrtaceae

Myrcia sp. 1

Arv

FOM

Zoocórica

Myrtaceae

Myrcia coelosepala Kiaersk

Arb

FES

Zoocórica

Myrtaceae

Myrcia eriopus DC.

Arb

MT, FES

Zoocórica

Myrtaceae

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

Arb

FES, ArB, FOM

Guamirim

Zoocórica

Myrtaceae

Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk

Arb

Arb

Guamirim

Zoocórica

Myrtaceae

Myrcia obovata (O.Berg) Nied.

Arb

Arb

Zoocórica

Myrtaceae

Myrcia reticulata Cambess.

Arv

FES

Zoocórica

Myrtaceae

Myrcia rupicola D.Legrand

Arv

Zoocórica

Myrtaceae

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Guamirim

Myrtaceae

Myrcia subcordata DC.

Arb

FOM, Arb
FES, MT, Cap, Arb,
FOM
Arb, Cam

Myrtaceae

Myrcia venulosa DC.

Arb

Arb

Araçazinho

Zoocórica

Myrtaceae

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg

Reg, Arv

MT, FOM

Cambuí

Zoocórica

Myrtaceae

Myrciaria glazioviana (Kiaersk.) G.M.Barroso ex Sobral

Arv

FOM

Zoocórica

Myrtaceae

Myrciaria sp.

Arv

FES

Zoocórica

Reg, Arv

Ameaç
a

EN
Zoocórica

Cerejeira

Zoocórica

FOM, FES

cambuí

Zoocórica

FES

Guamirim

Zoocórica

EN

Zoocórica
Zoocórica
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Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular

Dispersão

Myrtaceae

Indet. 1

Arv

FES

Zoocórica

Myrtaceae

Indet. 2

Arv

FOM

Zoocórica

Myrtaceae

Indet. 3

Arv

Arb

Zoocórica

Myrtaceae

Indet. 4

Arb

Arb

Zoocórica

Myrtaceae

Indet.5

Arv

FES

Zoocórica

Myrtaceae

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel

Arv

FES

Jabuticaba

Zoocórica

Myrtaceae

Psidium guajava L.

Arv

Cap

Goiabeira

Zoocórica

Nyctaginaceae

Guapira opposita (Vell.) Reitz

Arb

FES

Ochnaceae

Ouratea semiserrata (Mart. & Nees) Engl

Arb

Arb

Ochnaceae

Fuchsia regia (Vell.) Munz

Arb

FOM

Brinco-de-princesa

Zoocórica

Ochnaceae

Ouratea semiserrata (Mart. & Nees) Engl.

Arb

Cam, Arb

Caju-bravo

Zoocórica

Olacaceae

Heisteria silvianii Schwacke

Reg

FES

Pau-de-mico

Orchidaceae

Acianthera sp.

Epi

FOM

Orchidaceae

Bifrenaria aureofulva Lindl.

Epi

FOM

Orchidaceae

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb.f.

Epi

FOM

Orchidaceae

Brasiliorchis gracilis (Lodd.) R.B.Singer et al.

Epi

FOM

Orchidaceae

Bulbophyllum sp.

Epi

FOM

Orchidaceae

Cattleya crispata (Thunb.) Van den Berg

H

Cam

Orchidaceae

Cattleya sp.

Epi

FOM

Orchidaceae

Dichaea pendula (Aubl.) Cogn.

Epi

FOM

Orchidaceae

Encyclia patens Hook.

H

FOM

Orchidaceae

Epidendrum secundum Jacq.

H

Arb, FOM, Cam

Orchidaceae

Gomesa cuneata (Scheidw.) M.W.Chase & N.H.Williams

Epi

FOM

Zoocórica
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a

Ameaç
a

Família

Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular

Dispersão
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a
Anemocóric
a

Orchidaceae

Gomesa recurva R.Br.

Epi

FOM

Orchidaceae

Gomesa sp.

Epi

FES

Orchidaceae

Gomesa uniflora (Booth ex Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

Epi

FOM

Orchidaceae

Gomesa warmingii (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams

Epi

FOM

Orchidaceae

Maxillaria ochroleuca Lodd. ex Lindl.

Epi

FOM

Orchidaceae

Mesadenella cuspidata (Lindl.) Garay

Epi

FOM

Orchidaceae

Mormolyca rufescens (Lindl.) M.A.Blanco

Epi

FOM

Orchidaceae

Dendrobium nobile

Epi

FOM

Orchidaceae

Phymatidium delicatulum Lindl.

Epi

FES, FOM

Orchidaceae

Polystachya concreta (Jacq.) Garay & Sweet

Epi

FES

Orchidaceae

Prosthechea allemanoides (Hoehne) W.E.Higgins

H

Arb

Orchidaceae

Prosthechea vespa (Vell.) W.E.Higgins

Epi

FOM

Orchidaceae

Scaphyglottis modesta (Rchb.f.) Schltr.

Epi

FOM

Orchidaceae

Stelis grandiflora Lindl.

Epi

FOM

Orchidaceae

Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay

Epi

FOM

Orchidaceae

Zygopetalum sp. 1

Epi

FOM

Passifloraceae
Pentaphylacace
ae
Peraceae

Passiflora haematostigma Mart. ex Mast.

Li

Pas

Maracujá-de-capoeira

Zoocórica

Ternstroemia brasiliensis Cambess.

Arv

MT

Bajuruvoca

Zoocórica

Pera glabrata (Schott) Baill.

Arv

FOM, Arb, MT

Pau-de-sapateiro

Zoocórica

Phyllanthaceae

Hyeronima alchorneoides Allemão

Arv, Reg

Cap, FES, MT

Tapiguaçu

Piperaceae

Peperomia sp. 1

Epi

FOM

Piperaceae

Piper aduncum L.

Arb

FES

Olho-de-boneca

Ameaç
a
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Nome Popular

Dispersão

Piperaceae

Piper arboreum Aubl

Arb

FES

Piperaceae

Piper mollicomum Kunth

Arb

FES

Piperaceae

Piper sp. 1

Arb

FES

Poaceae

Chusquea sp.

H

Arb, FOM, Cam

Poaceae

Indet. 1

H

FES,

Poaceae

Indet. 2

H

MT

Poaceae

Indet. 3

H

FOM

Poaceae

Indet. 4

H

Cam

Poaceae

Olyra sp.

H

FOM

Poaceae

Melinis minutiflora P.Beauv.

H

Pas, Cap,FES, Arb

Capim-gordura

Poaceae

Urochloa decumbens (Stapf) R.D.Webster

H

Pas, Cap, Arb, FES

Braquiária

Podocarpaceae

Podocarpus sellowii Klotzsch ex Endl

Arv

FOM

Pinheiro-bravo

Polygalaceae

Caamembeca oxyphylla (DC.) J.F.B.Pastore

H

FES, Arb

Polygonaceae

Coccoloba sp.

Arv

FES

Polypodiaceae

Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C.Pres

H

Arb

Primulaceae

Cybianthus brasiliensis (Mez) G.Agostini

Arv

Primulaceae

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.

Reg, Arv

Capororoquinha

Zoocórica

Primulaceae

Myrsine gardneriana A.DC.

Reg, Arv

Arb
FES, MT, Cap, Arb,
FOM
MT, Arb

Capororoca-vermelha

Zoocórica

Primulaceae

Myrsine umbellata Mart.

Arv, Reg

FES, FOM, Arb, MT

Capororoca

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

Arv

FES, Arb

Carne-de-vaca

Zoocórica
Anemocóric
a

Pteridaceae

Doryopteris sp.

H

Camm

Rosaceae

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

Arv

FES, MT, Arb

Pessegueiro-bravo

Zoocórica

Rosaceae

Rubus rosifolius Sm

L

Cap, FES

Amorinha

Zoocórica

Rubiaceae

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult.f.

Arv

FES

Café-do-mato

Rubiaceae

Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum.

Reg, Arv

FES, MT

Fumão

Zoocórica
Anemocóric
a

Rubiaceae

Borreria verticillata (L.) G.Mey.

H

Pas, Cap

Anemocóric
a
Anemocóric
a
Zoocórica

Zoocórica

Ameaç
a
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Hábito

Habitat

Nome Popular

Dispersão

Rubiaceae

Coccocypselum condalia Pers.

H

Arb

Zoocórica

Rubiaceae

Coccocypselum glabrifolium Standl.

H

Arb, Cam

Zoocórica

Rubiaceae

Coffea sp.

Arb

FES

Rubiaceae

Cordiera elliptica (Cham.) Kuntze

Arb

FES

Rubiaceae

Faramea stipulacea (Cham. & Schltdl.) DC.

Arb

MT

Rubiaceae

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E.L.Cabral & Bacigalupo

Arb

Cap

Rubiaceae

Hillia parasitica Jacq.

L

Arb

Rubiaceae

Indet. 1

Arb

FES

Rubiaceae

Indet. 2

Arb

FES

Rubiaceae

Palicourea marcgravii A.St.-Hil.

Arb

FOM, Arb

Rubiaceae

Palicourea tetraphylla Cham. & Schltdl.

Arb

FOM

Rubiaceae

Posoqueria acutifolia Mart.

Arb, Arv

FES

Rubiaceae

Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra

Arb

FES

Rubiaceae

Psychotria sp.

Arb

FES

Rubiaceae

Psychotria vellosiana Benth.

Reg, Arv

FES

Rubiaceae

Schizocalyx cuspidatus (A.St.-Hil.) Kainul. & B. Bremer

Reg, Arv

FES, MT

Rutaceae

Citrus sp.

Arb

Cap

Rutaceae

Zanthoxylum monogynum A.St.-Hil.

Reg, Arv

Salicaceae

Casearia arborea (Rich.) Urb.

Salicaceae

Casearia obliqua Spreng.

Salicaceae

Casearia sylvestris Sw.

Salicaceae

Xylosma sp.

Arv, Reg

FES

Santalaceae

Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler

L

Sapindaceae

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.

Sapindaceae

Cupania ludowigii Somner & Ferrucci

Sapindaceae
Sapindaceae

Café

Zoocórica

Café-do-mato

Zoocórica

Ameaç
a

Erva-de-rato

Baga-de-macaco

Zoocórica
Zoocórica

Cafezinho

Zoocórica

FES

Mamica-de-porca

Zoocórica

Reg, Arv

FOM, FES

Caseária

Zoocórica

Arb

FOM, FES

Guaçatunga

Zoocórica

Reg, Arv

FES

Caseária

Zoocórica

FES

Erva-de-passarinho

Zoocórica

Reg, Arv

FES

Três-folhas

Zoocórica

Reg, Arv

FES, FOM, MT

Camboatá-vermelho

Zoocórica

Cupania vernalis Cambess.

Reg

FES, FOM, MT

Arco-de-peneira

Zoocórica

Matayba elaeagnoides Radlk.

Arv

FOM, FES

Miguel-pintado

Zoocórica
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Sapindaceae

Matayba elegans Radlk.

Reg, Arv

FES, FOM

Sapindaceae

Matayba marginata Radlk.

Arv, Reg

FES, FOM

Sapindaceae

Matayba talisioides Radlk.

Arv

FES

Sapindaceae

Paulinia sp. 1

L

Cap

Sapindaceae

Serjania sp. 1

L

FES

Sapotaceae

Ecclinusa ramiflora Mart.

Arv

FES

Sapotaceae

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.

Arv

FES

Sapotaceae

Pouteria sp. 1

Arv

FES

Siparunaceae

Siparuna guianensis Aubl.

Reg, Arv

Siparunaceae

Siparuna brasiliensis (Spreng.) A.DC.

Solanaceae

Solanum lycocarpum A.St.-Hil

Solanaceae

Acnistus arborescens (L.) Schltdl

Arv

Cap

Solanaceae

Brugmansia suaveolens (Willd.) Sweet

Arb

FES

Solanaceae

Brunfelsia sp. 1

Arv

FES

Solanaceae

Solanum cernuum Vell

Arb

FOM, Cap

Solanaceae

Solanum sp. 1

Arb

Pas

Solanaceae

Solanum sp. 2

Arb

Arb

Solanaceae

Solanum sp. 3

Arv

Cap

Solanaceae

Solanum swartzianum Roem. & Schult

Arv

Cap, FES, MT

Styracaceae

Styrax ferrugineus Nees & Mart.

Arv

Theaceae

Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski

Urticaceae

Cecropia glaziovi Snethlage

Urticaceae

Cecropia hololeuca Miq.

Urticaceae

Coussapoa microcarpa (Schott) Rizzini

Urticaceae

Pourouma guianensis Aubl.

Velloziaaceae
Verbenaceae

Nome Popular

Dispersão
Zoocórica

Camboatá

Zoocórica
Zoocórica

Acá-vermelho

Zoocórica

Cap, FES

Negramina

Zoocórica

Arb

FES

Limão bravo

Zoocórica

Reg

Pas

MT

Benjoeiro

Arv

FOM

Pau-de-santa-rita

Reg, Arv

FES, Cap,

Embaúba

Zoocórica
Anemocóric
a
Zoocórica

Arv

MT

Embaúba

Zoocórica

Arv

FES

Mata-pau

Zoocórica

Arv

FES

Vellozia albiflora Pohl

H

Pas

Lantana camara L.

H

Cam

Ameaç
a

Família

Espécie

Hábito

Habitat

Nome Popular

Pas, Arb, Cam

Cidreira-brava

Arb

Arb

Pau-terra

Verbenaceae

Lantana fucata Lindl.

H

Verbenaceae

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl

H

Vochysiaceae

Qualea cryptantha (Spreng.) Warm.

Xyridaceae

Xyris sp.

H

Cam

Zingiberaceae

Hedychium coronarium J.Koenig

H

Brejo

Indet. 1

Arv

FES

Indet. 2

Arv

FES

Indet. 3

Arv

FES

Indet. 4

Arv

FES

Indet. 5

Reg

MT

Indet. 6

SB

FES

Indet. 7

Reg

FES

Dispersão

Ameaç
a

Anemocóric
a

Gengibre-branco
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ANEXO III – CHECK-LIST COM LEVANTAMENTO DE DADOS SECUNDÁRIOS PARA FLORA. ONDE A PRESENÇA DE * = ESPÉCIES
ENCONTRADAS NA APA BOQUEIRÃO DA MIRA; SRT = ESPÉCIES ENCONTRADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO JACUTINGA,
NO ENTORNO DA APABM; RP = ESPÉCIES ENCONTRADAS NO MUNICÍPIO DE RIO PRETO; BJM = ESPÉCIES ENCONTRADAS NO
MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS; VA = ESPÉCIES ENCONTRADAS NO MUNICÍPIO DE VALENÇA E PV = ESPÉCIES
ENCONTRADAS NO MUNICÍPIO DE PASSA VINTE
Família

Espécie

SRJ

RP

Acanthaceae

Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice

Acanthaceae

Aphelandra squarrosa Nees

Acanthaceae

Hygrophila costata Ness

X

Acanthaceae

Justicia carnea Lindl.

X

Acanthaceae

Justicia serrana Kameyama

X

Acanthaceae

Justicia trifoliata Roem. & Schult.

X

Acanthaceae

Mendoncia puberula Mart.

X

Acanthaceae

Mendoncia velloziana Mart.

X

Acanthaceae

Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra

X

Acanthaceae

Ruellia elegans Poir.

X

Acanthaceae

Ruellia macrantha (Mart. ex Nees) Hiern

Acanthaceae

Staurogyne eustachya Lindau

Acanthaceae

Thunbergia alata Bojer ex Sims

Alismataceae

Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli

Alismataceae

Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli

X

Alismataceae

Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau

X

Alstroemeriaceae

Alstroemeria cunha Vell.

X

Alstroemeriaceae

Alstroemeria isabelleana Herb.

X

Alstroemeriaceae

Bomarea edulis (Tussac) Herb.

BJM

X
X

X

X
X

X

X

X

VA

PV

Amaranthaceae

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

X

Amaranthaceae

Celosia corymbifera Didr.

X

Amaranthaceae

Celosia grandifolia Moq.

X

Amaranthaceae

Gomphrena arborescens L.f.

Amaranthaceae

Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen

X

Amaranthaceae

Hebanthe pulverulenta Mart.

X

Amaranthaceae

Hebanthe pulverulenta Mart.

X

Amaranthaceae

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.

X

Amaranthaceae

Pfaffia glabrata Mart.

X

Amaranthaceae

Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen

Amaranthaceae

Quaternella glabratoides (Suess.) Pedersen

X

Amaryllidaceae

Habranthus irwinianus Ravenna

X

Amaryllidaceae

Hippeastrum aulicum (Ker Gawl.) Herb.

X

Amaryllidaceae

Hippeastrum glaucescens (Mart.) Herb.

X

Amaryllidaceae

Hippeastrum striatum (Lam.) Moore

X

Anacardiaceae

Tapirira guianensis Aubl.

Anacardiaceae

Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch.

X

Anemiaceae

Anemia oblongifolia (Cav.) Sw.

X

Anemiaceae

Anemia phyllitidis (L.) Sw.

Anemiaceae

Anemia raddiana Link

Anemiaceae

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.

Aneuraceae

Riccardia chamedryfolia (With.) Grolle

X

Annonaceae

Annona dolabripetala Raddi

X

Annonaceae

Annona emarginata (Schltdl.) H.Rainer

Annonaceae

Annona mucosa Jacq.

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
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Annonaceae

Annona sylvatica A.St.-Hil.

X

X

Annonaceae

Guatteria australis A.St.-Hil.

X

Annonaceae

Guatteria pohliana Schltdl.

X

Annonaceae

Guatteria sellowiana Schltdl.

X

Annonaceae

Xylopia brasiliensis Spreng.

X

Annonaceae

Xylopia frutescens Aubl.

X

Annonaceae

Xylopia sericea A.St.-Hil.

Apiaceae

Eryngium aloifolium Mart. ex Urb.

Apocynaceae

X

X

Asclepias curassavica L.

X

X

Apocynaceae

Aspidosperma olivaceum Müll.Arg.

X

Apocynaceae

Aspidosperma parvifolium A.DC.

X

Apocynaceae

Condylocarpon isthmicum (Vell.) A.DC.

X

Apocynaceae

Ditassa bicolor Decne.

X

Apocynaceae

Ditassa conceptionis Fontella

X

Apocynaceae

Ditassa mucronata Mart.

X

Apocynaceae

Ditassa tomentosa (Decne.) Fontella

X

Apocynaceae

Forsteronia thyrsoidea (Vell.) Müll.Arg.

Apocynaceae

Forsteronia velloziana (A.DC.) Woodson

X

Apocynaceae

Macroditassa mantiqueirae Matozinhos & T.U.P.Konno

X

Apocynaceae

Mandevilla atroviolacea (Stadelm.) Woodson

X

Apocynaceae

Mandevilla funiformis (Vell.) K.Schum.

X

Apocynaceae

Mandevilla guanabarica Casar. ex M.F.Sales et al.

Apocynaceae

Mandevilla longiflora (Desf.) Pichon

Apocynaceae

Mandevilla pendula (Ule) Woodson

X

Apocynaceae

Mandevilla sellowii (Müll.Arg.) Woodson

X

X

X

X

X
X

X

Apocynaceae

Mandevilla tenuifolia (J.C.Mikan) Woodson

X

X

Apocynaceae

Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve

X

Apocynaceae

Oxypetalum alpinum (Vell.) Fontella

X

Apocynaceae

Oxypetalum banksii R.Br. ex Schult.

X

Apocynaceae

Oxypetalum lanatum Decne. ex E.Fourn.

X

Apocynaceae

Oxypetalum pannosum Decne.

X

Apocynaceae

Oxypetalum strictum Mart.

Apocynaceae

Peplonia organensis (E.Fourn.) Fontella & Rapini

Apocynaceae

Tabernaemontana catharinensis A.DC.

Apocynaceae

Tabernaemontana hystrix Steud.

Aquifoliaceae

Ilex cerasifolia Reissek

Aquifoliaceae

Ilex dumosa Reissek

X

Aquifoliaceae

Ilex paraguariensis A.St.-Hil.

X

Aquifoliaceae

Ilex subcordata Reissek

X

Aquifoliaceae

Ilex theezans Mart. ex Reissek

X

Araceae

Anthurium comtum Schott

Araceae

Anthurium intermedium Kunth

X

Araceae

Anthurium lucioi Nadruz

X

Araceae

Anthurium minarum Sakur. & Mayo

X

X

Araceae

Anthurium scandens (Aubl.) Engl.

X

X

Araceae

Anthurium bradeanum Croat & Grayum

Araceae

Asterostigma lombardii E.G.Gonç.

X

Araceae

Monstera praetermissa E.G.Gonç. & Temponi

X

Araceae

Philodendron cordatum Kunth ex Schott

X

Araceae

Philodendron hastatum K.Koch & Sello

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
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Araceae

Philodendron minarum Engl.

X

Araceae

Philodendron propinquum Schott

X

Araliaceae

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch.

X

Araliaceae

Hydrocotyle quinqueloba Ruiz & Pav.

X

Araliaceae

Schefflera vinosa (Cham. & Schltdl.) Frodin & Fiaschi

X

Araucariaceae

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

X

Arecaceae

Geonoma fiscellaria Mart. ex Drude

X

Arecaceae

Geonoma pohliana Mart.

X

Arecaceae

Geonoma schottiana Mart.

Aspleniaceae

Asplenium auriculatum Sw.

X

X

Aspleniaceae

Asplenium auritum Sw.

X

X

Aspleniaceae

Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd.

X

Aspleniaceae

Asplenium claussenii Hieron.

X

Aspleniaceae

Asplenium flabellulatum Kuntze

X

Aspleniaceae

Asplenium formosum Willd.

Aspleniaceae

Asplenium geraense (C.Chr.) Sylvestre

Aspleniaceae

Asplenium harpeodes Kunze

Aspleniaceae

Asplenium incurvatum Fée

X

Aspleniaceae

Asplenium jucundum Fée

X

Aspleniaceae

Asplenium kunzeanum Klotzsch ex Rosenst.

X

Aspleniaceae

Asplenium martianum C.Chr.

X

Aspleniaceae

Asplenium mucronatum C.Presl

X

Aspleniaceae

Asplenium oligophyllum Kaulf.

X

Aspleniaceae

Asplenium praemorsum Sw.

Aspleniaceae

Asplenium pseudonitidum Raddi

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

Aspleniaceae

Asplenium raddianum Gaudich.

X

Aspleniaceae

Asplenium radicans (Raddi) L.D.Gómez

X

Aspleniaceae

Asplenium scandicinum Kaulf.

X

Aspleniaceae

Asplenium serra Langsd. & Fisch.

X

Aspleniaceae

Asplenium uniseriale Raddi

X

Aspleniaceae

Asplenium wacketii Rosenst.

X

Aspleniaceae

Hymenasplenium triquetrum (N. Murak. & R.C. Moran) L. Regalado & Prada

Asteraceae

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

Asteraceae

Achyrocline satureioides (Lam.) DC.

X

Asteraceae

Acmella ciliata (Kunth) Cass.

X

Asteraceae

Acmella uliginosa (Sw.) Cass.

Asteraceae

Ageratum conyzoides L.

Asteraceae

Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M.King & H.Rob.

X

Asteraceae

Austrocritonia velutina (Gardner) R.M.King & H.Rob.

X

Asteraceae

Austroeupatorium inulaefolium (Kunth) R.M.King & H.Rob.

Asteraceae

Ayapana amygdalina (Lam.) R.M.King & H.Rob.

X

X

Asteraceae

Baccharis aphylla (Vell.) DC.

X

X

Asteraceae

Baccharis calvescens DC.

X

Asteraceae

Baccharis caprariifolia DC.

Asteraceae

Baccharis junciformis DC.

X

Asteraceae

Baccharis lateralis Baker

X

Asteraceae

Baccharis ligustrina DC.

X

Asteraceae

Baccharis lychnophora Gardner

Asteraceae

Baccharis oreophila Malme

Asteraceae

Baccharis platypoda DC.

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
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Asteraceae

Baccharis reticularia DC.

X

Asteraceae

Baccharis rufidula (Spreng.) Joch.Müll.

X

Asteraceae

Baccharis subdentata DC.

Asteraceae

Baccharis trinervis Pers.

Asteraceae

Bidens pilosa L.

X

Asteraceae

Calea serrata Less.

X

Asteraceae

Centratherum punctatum Cass.

X

Asteraceae

Chaptalia integerrima (Vell.) Burkart

X

Asteraceae

Chionolaena arbuscula DC.

X

Asteraceae

Chresta pycnocephala DC.

X

Asteraceae

Chromolaena multiflosculosa (DC.) R.M. King & H. Rob.

X

Asteraceae

Chrysolaena platensis (Spreng.) H.Rob.

Asteraceae

Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H.Rob.

Asteraceae

Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) Cabrera

Asteraceae

Dendrophorbium pellucidinerve (Sch.Bip. ex Baker) C.Jeffrey

Asteraceae

Erechtites hieracifolius (L.) Raf. ex DC.

Asteraceae

Erechtites valerianifolius (Wolf) DC.

Asteraceae

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish

Asteraceae

Eremanthus glomerulatus Less.

X

Asteraceae

Eremanthus incanus (Less.) Less.

X

Asteraceae

Fleischmannia laxa (Gardner) R.M.King & H.Rob.

X

Asteraceae

Graphistylis dichroa (Bong.) D.J.N.Hind

X

Asteraceae

Graphistylis riopretensis A.M.Teles & B.Nord.

X

Asteraceae

Grazielia intermedia (DC.) R.M.King & H.Rob.

X

Asteraceae

Heterocondylus alatus (Vell.) R.M.King & H.Rob.

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

Asteraceae

Heterocondylus pumilus (Gardner) R.M.King & H.Rob.

X

Asteraceae

Hieracium commersonii Monnier

X

Asteraceae

Hololepis hatschbachii H.Rob.

X

Asteraceae

Ichthyothere mollis Baker

X

Asteraceae

Inulopsis scaposa (DC.) O.Hoffm.

X

Asteraceae

Lepidaploa argyrotricha (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob.

X

Asteraceae

Lepidaploa salzmannii (DC.) H.Rob.

Asteraceae

Leptostelma maximum D.Don

Asteraceae

Lessingianthus argyrophyllus (Less.) H.Rob.

X

Asteraceae

Lessingianthus tomentellus (Mart. ex DC.) H.Rob.

X

Asteraceae

Lessingianthus zuccarinianus (Mart. ex DC.) H.Rob.

Asteraceae

Mikania decumbens Malme

Asteraceae

Mikania hirsutissima DC.

Asteraceae

Mikania lasiandrae DC.

X

Asteraceae

Mikania lindbergii Baker

X

Asteraceae

Mikania lundiana DC.

X

Asteraceae

Mikania rufescens Sch. Bip. ex Baker

Asteraceae

Mikania selloi Spreng.

X

Asteraceae

Mikania ternata (Vell.) B.L.Rob.

X

Asteraceae

Mikania testudinaria DC.

X

Asteraceae

Mikania trinervis Hook. & Arn.

X

Asteraceae

Moquiniastrum polymorphum (Less.) G.Sancho

Asteraceae

Mutisia coccinea A.St.-Hil.

Asteraceae

Mutisia speciosa Aiton ex Hook.

Asteraceae

Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason

X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
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Asteraceae

Pentacalia desiderabilis (Vell.) Cuatrec.

X

Asteraceae

Picrosia longifolia D.Don

Asteraceae

Piptocarpha leprosa (Less.) Baker

Asteraceae

Piptocarpha lucida (Spreng.) Benn. ex Baker

Asteraceae

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker

X

Asteraceae

Pseudobrickellia angustissima (Spreng. ex Baker) R.M.King & H.Rob.

X

Asteraceae

Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng.) R.M.King & H.Rob.

X

Asteraceae

Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC.

X

Asteraceae

Raulinoreitzia crenulata (Spreng.) R.M.King & H.Rob.

Asteraceae

Richterago discoidea (Less.) Kuntze

Asteraceae

Senecio brasiliensis (Spreng.) Less.

Asteraceae

Senecio colpodes Bong.

X

Asteraceae

Senecio emiliopsis C.Jeffrey

X

Asteraceae

Senecio erisithalifolius Sch.Bip. ex Baker

X

Asteraceae

Senecio pohlii Sch.Bip. ex Baker

X

Asteraceae

Stenophalium chionaeum (DC.) Anderb.

X

Asteraceae

Stevia parvifolia Hassl.

Asteraceae

Steyermarkina dispalata (Gardner) R.M.King & H.Rob.

X

Asteraceae

Tagetes minuta L.

X

Asteraceae

Tilesia baccata (L.f.) Pruski

Asteraceae

Verbesina clausseni Sch.Bip. ex Baker

Asteraceae

Verbesina glabrata Hook. & Arn.

Asteraceae

Verbesina pseudoclausseni D.J.N.Hind

Asteraceae

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob.

Asteraceae

Vernonanthura divaricata (Spreng.) H.Rob.

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

Asteraceae

Vernonanthura petiolaris (DC.) H.Rob.

X

Asteraceae

Vernonanthura polyanthes (Sprengel) Vega & Dematteis

Asteraceae

Vernonanthura puberula (Less.) H.Rob.

Asteraceae

Vernonanthura westiniana (Less.) H.Rob.

X

Athyriaceae

Deparia petersenii (Kunze) M.Kato

X

Athyriaceae

Diplazium leptocarpon Fée

X

Athyriaceae

Diplazium lindbergii (Mett.) Christ

Balanophoraceae

Scybalium glaziovii Eichler

Begoniaceae

Begonia angularis Raddi

Begoniaceae

Begonia angulata Vell.

Begoniaceae

Begonia cucullata Willd.

Begoniaceae

Begonia digitata Raddi

Begoniaceae

Begonia fischeri Schrank

Begoniaceae

Begonia luxurians Scheidw.

X

X

Begoniaceae

Begonia rufa Thunb.

X

X

Begoniaceae

Begonia valdensium A.DC.

X

Bignoniaceae

Adenocalymma bracteatum (Cham.) DC.

X

Bignoniaceae

Anemopaegma chamberlaynii (Sims) Bureau & K.Schum.

Bignoniaceae

Anemopaegma floridum Mart. ex DC.

X

Bignoniaceae

Callichlamys latifolia (Rich.) K.Schum.

X

Bignoniaceae

Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart.

X

Bignoniaceae

Fridericia leucopogon (Cham.) L.G.Lohmann

X

Bignoniaceae

Fridericia speciosa Mart.

X

Bignoniaceae

Handroanthus albus (Cham.) Mattos

X

X

Bignoniaceae

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X
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Bignoniaceae

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos

X

Bignoniaceae

Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos

X

Bignoniaceae

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos

X

Bignoniaceae

Handroanthus vellosoi (Toledo) Mattos

Bignoniaceae

Jacaranda caroba (Vell.) DC.

Bignoniaceae

Lundia corymbifera (Vahl) Sandwith

X

Bignoniaceae

Lundia obliqua Sond.

X

Bignoniaceae

Mansoa difficilis (Cham.) Bureau & K.Schum.

X

Bignoniaceae

Pleonotoma dendrotricha Sandwith

Bignoniaceae

Pleonotoma tetraquetra (Cham.) Bureau

X

Bignoniaceae

Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum.

X

Bignoniaceae

Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith

X

Blechnaceae

Blechnum austrobrasilianum de la Sota

X

Blechnaceae

Blechnum gracile Kaulf.

X

Blechnaceae

Blechnum occidentale L.

X

Blechnaceae

Blechnum polypodioides Raddi

X

Blechnaceae

Blechnum unilaterale Sw.

Blechnaceae

Blechnum xcaudatum Cav.

Blechnaceae

Lomaridium plumieri (Desv.) C. Presl

X

Blechnaceae

Lomariocycas schomburgkii (Klotzsch) Gasper & A.R. Sm.

X

Blechnaceae

Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich

X

X

Blechnaceae

Parablechnum cordatum (Desv.) Gasper & Salino

X

X

Blechnaceae

Parablechnum glaziovii (Christ) Gasper & Salino

X

Blechnaceae

Parablechnum proliferum (Rosenst.) Gasper & Salino

X

X

Blechnaceae

Salpichlaena volubilis (Kaulf.) J.Sm.

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

Boraginaceae

Cordia ecalyculata Vell.

X

Boraginaceae

Cordia magnoliifolia Cham.

Boraginaceae

Cordia sellowiana Cham.

Boraginaceae

Tournefortia bicolor Sw.

Boraginaceae

Varronia polycephala Lam.

X

Brachytheciaceae

Meteoridium remotifolium (Müll.Hal.) Manuel

X

Brachytheciaceae

Squamidium leucotrichum (Taylor) Broth.

X

Bromeliaceae

Acanthostachys strobilacea (Schult. & Schult.f.) Klotzsch

X

Bromeliaceae

Aechmea bruggeri Leme

X

Bromeliaceae

Aechmea distichantha Lem.

X

Bromeliaceae

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

X

Bromeliaceae

Aechmea phanerophlebia Baker

X

Bromeliaceae

Aechmea pineliana (Brong. ex Planch.) Baker

X

Bromeliaceae

Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm.

X

Bromeliaceae

Billbergia amoena (Lodd.) Lindl.

X

Bromeliaceae

Billbergia distachia (Vell.) Mez

X

Bromeliaceae

Billbergia elegans Mart. ex Schult. & Schult.f.

X

Bromeliaceae

Billbergia pohliana Mez

X

Bromeliaceae

Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.

X

Bromeliaceae

Bromelia antiacantha Bertol.

X

Bromeliaceae

Dyckia dissitiflora Schult. & Schult. f.

Bromeliaceae

Dyckia ursina L.B.Sm.

X

Bromeliaceae

Neoregelia ibitipocensis (Leme) Leme

X

Bromeliaceae

Nidularium ferdinandocoburgii Wawra

X

Bromeliaceae

Pitcairnia flammea Lindl.

X

X

X
X

X

X

X
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Bromeliaceae

Quesnelia arvensis (Vell.) Mez

X

Bromeliaceae

Quesnelia indecora Mez

Bromeliaceae

Quesnelia testudo Lindm.

X

Bromeliaceae

Racinaea aerisincola (Mez) M.A.Spencer & L.B.Sm.

X

Bromeliaceae

Tillandsia gardneri Lindl.

X

Bromeliaceae

Tillandsia geminiflora Brongn.

Bromeliaceae

Tillandsia globosa Wawra

X

Bromeliaceae

Tillandsia pohliana Mez

X

Bromeliaceae

Tillandsia recurvata (L.) L.

Bromeliaceae

Tillandsia stricta Sol.

X

Bromeliaceae

Tillandsia tenuifolia L.

X

Bromeliaceae

Tillandsia tricholepis Baker

X

Bromeliaceae

Tillandsia usneoides (L.) L.

X

Bromeliaceae

Vriesea bituminosa Wawra

X

Bromeliaceae

Vriesea cacuminis L.B.Sm.

X

Bromeliaceae

Vriesea corcovadensis (Britten) Mez

X

Bromeliaceae

Vriesea ensiformis (Vell.) Beer

Bromeliaceae

Vriesea friburgensis Mez

X

Bromeliaceae

Vriesea gigantea Gaudich.

X

Bromeliaceae

Vriesea gradata (Baker) Mez

X

X

Bromeliaceae

Vriesea heterostachys (Baker) L.B.Sm.

X

X

Bromeliaceae

Vriesea hoehneana L.B.Sm.

X

Bromeliaceae

Vriesea longicaulis (Baker) Mez

X

Bromeliaceae

Vriesea modesta Mez

X

Bromeliaceae

Vriesea paraibica Wawra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Bromeliaceae

Vriesea penduliflora L.B.Sm.

X

Bromeliaceae

Vriesea philippocoburgii Wawra

X

Bromeliaceae

Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm.

X

Bromeliaceae

Vriesea vagans (L.B. Sm.) L.B. Sm.

X

Bromeliaceae

Wittrockia gigantea Leme

X

Bryaceae

Brachymenium spirifolium (Müll. Hal.) A. Jaeger

X

Bryopteridaceae

Bryopteris diffusa (Sw.) Nees

X

Bryopteridaceae

Bryopteris filicina (Sw.) Nees

X

Bryaceae

Rhodobryum beyrichianum (Hornsch.) Müll. Hal.

X

Bryaceae

Rosulabryum billarderi (Schwägr.) J.R. Spence

X

Bryaceae

Rosulabryum capillare (Hedw.) J.R. Spence

X

Burseraceae

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

X

Cactaceae

Arthrocereus melanurus (K.Schum.) Diers et al.

X

Cactaceae

Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose

X

Cactaceae

Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott

X

Cactaceae

Rhipsalis baccifera (J.M.Muell.) Stearn

X

Cactaceae

Rhipsalis elliptica G.Lindb. ex K.Schum.

X

Cactaceae

Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff.

X

Cactaceae

Rhipsalis lindbergiana K.Schum.

X

Cactaceae

Rhipsalis pilocarpa Loefgr

X

Cactaceae

Rhipsalis teres (Vell.) Steud.

X

Calymperaceae

Octoblepharum albidum Hedw.

X

Calymperaceae

Syrrhopodon gardneri (Hook.) Schwägr.

X

Campanulaceae

Centropogon cornutus (L.) Druce

X

Campanulaceae

Lobelia camporum Pohl

X

X

X
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Campanulaceae

Lobelia exaltata Pohl.

X

Campanulaceae

Lobelia hilaireana (Kanitz) E.Wimm.

Campanulaceae

Siphocampylus longipedunculatus Pohl.

X

Campanulaceae

Siphocampylus macropodus (Billb.) G. Don

X

Campanulaceae

Siphocampylus nitidus Pohl.

X

Campanulaceae

Siphocampylus psilophyllus Pohl.

X

X

Cannaceae

Canna indica L.

X

X

Cannaceae

Canna paniculata R. & P.

X

Cannabaceae

Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.

X

Cannabaceae

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

X

Celastraceae

Cheiloclinium anomalum Miers

X

Celastraceae

Cheiloclinium serratum (Cambess.) A.C.Sm.

X

Celastraceae

Maytenus brasiliensis Reissek

X

Celastraceae

Maytenus communis Reissek

X

Celastraceae

Maytenus gonoclada Mart.

X

Celastraceae

Maytenus urbaniana Loes.

X

Celastraceae

Peritassa flaviflora A.C.Sm.

X

Chloranthaceae

Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq.

X

Chrysobalanaceae

Hirtella hebeclada Moric. ex DC.

X

Chrysobalanaceae

Licania kunthiana Hook.f.

X

Chrysobalanaceae

Licania tomentosa (Benth.) Fritsch.

X

Cladoniaceae

Cladonia verticillaris (Raddi) Fr.

X

Clethraceae

Clethra scabra Pers.

X

Clusiaceae

Clusia criuva Cambess.

X

Clusiaceae

Clusia ildefonsiana A.Rich. ex Planch. & Triana

X

X

X

X

X

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis Mart.

X

Clusiaceae

Rheedia gardneriana Planch & Triana

X

Clusiaceae

Tovomita glazioviana Engl.

X

Combretaceae

Buchenavia rabelloana N.F.Mattos

X

Commelinaceae

Commelina obliqua Vahl.

Commelinaceae

Dichorisandra hexandra (Aubl.) Kuntze ex Hand.-Matzz.

X

Commelinaceae

Dichorisandra incurva Mart. ex Schult.f.

X

Commelinaceae

Dichorisandra paranaensis D. Maia & et al.

X

Commelinaceae

Dichorisandra pubescens Mart. ex Schult. & Schult.f.

X

Commelinaceae

Dichorisandra thyrsiflora J.C. Mikan

X

Commelinaceae

Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder

X

Commelinaceae

Tradescantia zanonia (L.) Sw.

X

Commelinaceae

Tripogandra diuretica (Mart.) Handlos

X

Connaraceae

Bernardinia fluminensis Planch.

X

Connaraceae

Connarus regnellii G. Schellenb.

X

Convolvulaceae

Evolvulus gypsophiloides Moric.

X

Convolvulaceae

Ipomoea aristolochiifolia G. Don

X

Convolvulaceae

Ipomoea delphinioides Choisy

Convolvulaceae

Ipomoea maurandioides Meism.

X

Convolvulaceae

Ipomoea procumbens Mart. ex Choisy

X

Convolvulaceae

Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy

Convolvulaceae

Ipomoea triloba L.

X

Convolvulaceae

Jacquemontia blanchetii Moric.

X

Convolvulaceae

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell

X

Convolvulaceae

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota

X

X
X
X

X

X

X
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Convolvulaceae

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.

X

Convolvulaceae

Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la Sota

X

Costaceae

Costus spiralis (Jacq.) Roscoe

X

Cucurbitaceae

Cayaponia longifolia Cogn.

X

Cucurbitaceae

Cayaponia palmata Cogn.

Cucurbitaceae

Echinocystis muricata Cogn.

Cucurbitaceae

Melothria cucumis Vell.

X

Cucurbitaceae

Melothria pendula L.

X

Cucurbitaceae

Melothrianthus smilacifolius Mart. Crov.

X

Culcitaceae

Culcita coniifolia (Hook.) Maxon

X

Cunoniaceae

Lamanonia cuneata (Cambess.) Kuntze

X

Curcubitaceae

Cayaponia floribunda (Cogn.) Cogn.

Curcubitaceae

Cayaponia longifolia Cogn.

Curcubitaceae

Cayaponia palmata Cogn.

Curcubitaceae

Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.

X

Cyatheaceae

Alsophila capensis (L. f.) J. Sm.

X

Cyatheaceae

Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin

X

Cyatheaceae

Cyathea delgadii Sternb.

Cyatheaceae

Cyathea dichromatolepis (Fée) Domin

Cyatheaceae

Cyathea gardneri Hook.

Cyatheaceae

Cyathea glaziovii (Fée) Domin

Cyatheaceae

Cyathea leucofolis Domin

Cyatheaceae

Cyathea phalerata Mart.

Cyatheaceae

Cyathea rufa (Fée.) Lellinger

X

Cyatheaceae

Cyathea villosa Willd.

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

Cyclanthaceae

Asplundia brachypus (Drude) Harling

X

Cyperaceae

Bulbostylis capillaris (L.) C.B. Clarke

X

Cyperaceae

Carex sellowiana Schlecht.

X

Cyperaceae

Carex seticulmis Boeckeler

X

Cyperaceae

Cryptangium junciforme (Kunth) Boeckeler

X

Cyperaceae

Cryptangium minarum (Nees) Boeck.

X

Cyperaceae

Cyperus lanceolatus Poir.

X

Cyperaceae

Cyperus laxus Lam.

X

Cyperaceae

Cyperus ligularis L.

X

Cyperaceae

Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz.

X

Cyperaceae

Eleocharis debilis Kunth

Cyperaceae

Eleocharis maculosa (Vahl) Roem. & Schult.

Cyperaceae

Pleurostachys beyrichii (Nees) Steud.

X

Cyperaceae

Pleurostachys orbignyana Brongn.

X

Cyperaceae

Pleurostachys puberula Boeckeler

Cyperaceae

Rhynchospora albobracteata A.C.Araújo

X

Cyperaceae

Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeckeler

X

Cyperaceae

Rhynchospora corymbosa (L.) Britton

Cyperaceae

Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult.

Cyperaceae

Rhynchospora splendens Lindm.

Cyperaceae

Scleria variegata (Nees) Steud.

Davalliaceae

Nephrolepis pendula (Raddi) J. Smith

X

Dennstaedtiaceae

Dennstaedtia dissecta T.Moore

X

Dennstaedtiaceae

Histiopteris incisa (Thunb.) J.Sm.

X

Dennstaedtiaceae

Hypolepis repens (L.) C. Presl

X

X
X

X

X
X
X
X
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Dennstaedtiaceae

Paesia glandulosa (Sw.) Kuhn

X

Dennstaedtiaceae

Pteridium arachnoideum (Kaul.) Maxon

X

Dicksoniaceae

Culcita coniifolia (Hooker) Maxon

X

Dicksoniaceae

Dicksonia sellowiana (Hook.) Maxon

X

X

Dicksoniaceae

Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.

X

X

Dicranaceae

Campylopus aemulans (Hampe) A.Jaeger

X

Dicranaceae

Campylopus arctocarpus (Hornsch.) Mitt.

X

Dicranaceae

Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp.

X

Dicranaceae

Campylopus lamellinervis (Müll. Hal.) Mitt.

X

Dicranaceae

Campylopus pilifer Brid.

X

Dicranaceae

Campylopus richardii Brid.

X

Dicranaceae

Campylopus savannarum (Müll. Hal.) Mitt.

X

Dicranaceae

Holomitrium crispulum Mart.

X

Didymochlaenaceae

Didymochlaena truncatula (Sw.) J.Sm.

X

Dilleniaceae

Davilla rugosa Poir.

X

Dilleniaceae

Davilla tintinnabulata Schltdl.

X

Dioscoreaceae

Dioscorea altissima Lamarck

Dioscoreaceae

Dioscorea debilis Uline ex R. Knuth

X

Dioscoreaceae

Dioscorea demourae R. Knuth

X

Dioscoreaceae

Dioscorea dodecaneura Vell.

Dioscoreaceae

Dioscorea grisebachii Kunth

Dioscoreaceae

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.

Dioscoreaceae

Dioscorea ovata Vell.

X

Dioscoreaceae

Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.

X

Dioscoreaceae

Dioscorea rumicoides Griseb.

X

X

X
X
X

X

Dioscoreaceae

Dioscorea scabra Humb. & Bonpl. ex Willd.

X

Droseraceae

Drosera communis A.St.-Hil.

X

Droseraceae

Drosera tomentosa A.St.-Hil.

Droseraceae

Drosera villosa A.St.-Hil.

X

Dryopteridaceae

Arachniodes denticulata (Sw.) Ching

X

Dryopteridaceae

Ctenitis aspidioides (C. Presl.) Copel.

Dryopteridaceae

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum beaurepairei (Fée) Brade

X

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum burchellii (Baker) C. Chr.

X

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum decoratum (Kunze) T.Moore

X

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum edwallii Rosenst.

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum gardnerianum (Kuntze ex Fée) T.Moore

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum gayanum (Fée) T.Moore

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum glabellum J.Sm.

X

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum glaziovii (Fée) Brade

X

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum langsdorffii (Hook. & Grev.) T.Moore

X

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum lingua (C. Presl.) Brack.

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum luridum (Fée) H.Christ

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum macahense (Fée.) Rosenst.

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum pachydermum (Fée) T.Moore

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum strictum (Raddi) T.Moore

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum tamandarei Brade

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum tectum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) & T.Moore

X

X

Dryopteridaceae

Elaphoglossum vagans (Mett) Hieron.

X

X

Dryopteridaceae

Lastreopsis amplissima (C. Presl) Tindale

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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Dryopteridaceae

Megalastrum inaequale (Kaulf. ex Link.) A.R. Sm.

X

Dryopteridaceae

Mickelia scandens (Raddi) R.C. Moran et al.

X

Dryopteridaceae

Olfersia cervina (L.) Kunze.

X

Dryopteridaceae

Polybotrya osmundacea Willd.

X

Dryopteridaceae

Polybotrya speciosa Schott

X

Dryopteridaceae

Polystichum montevidense (Spreng.) Rosenst.

X

Dryopteridaceae

Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching

Dryopteridaceae

Stigmatopteris caudata (Raddi) C. Chr.

Ebenaceae

Diospyros hispida A.DC.

Elaeocarpaceae

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.

X

Elaeocarpaceae

Sloanea hirsuta Planch. ex Benth.

X

Elaeocarpaceae

Sloanea stipitata Spruce ex Benth.

X

Ericaceae

Agarista chlorantha (Cham.) G.Don

X

Ericaceae

Agarista eucalyptoides (Cham. & Schltd.) G. Don

X

Ericaceae

Agarista glaberrima (Sleumer) Judd

Ericaceae

Agarista hispidula (DC.) Hook. ex Nied.

X

Ericaceae

Agarista oleifolia (Cham.) G. Don

X

Ericaceae

Agarista revoluta (Spreng.) Hook.f. ex Nied.

X

Ericaceae

Gaultheria eriophylla (Pers.) Sleumer ex Burtt

Ericaceae

Gaylussacia decipiens Cham.

Ericaceae

Gaylussacia densa Cham.

X

Ericaceae

Gaylussacia montana (Pohl) Sleumer

X

Ericaceae

Gaylussacia pseudociliosa Sleumer

X

Ericaceae

Gaylussacia reticulata Mart. ex Meisn.

X

Ericaceae

Gaylussacia retusa Mart. ex Meisn.

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

Ericaceae

Gaylussacia rhododendron Cham. & Schltdl.

X

Eriocaulaceae

Comanthera caespitosa (Wikstr.) L.R.Parra & Giul.

Eriocaulaceae

Comanthera nivea (Bong.) L.R.Parra & Giul.

Eriocaulaceae

Eriocaulon crassiscapum Bong.

Eriocaulaceae

Paepalanthus elongatus (Bong.) Koern.

Eriocaulaceae

Paepalanthus euryphyllus Ruhland

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus exiguus Körn

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus harmsii Ruhland

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus manicatus Poulsen ex Malme

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus planifolius (Bong.) Körn.

Eriocaulaceae

Paepalanthus plantagineus (Bong.) Koern

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus prostratus Körn.

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus reflexus Silveira

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus spathulatus Körn.

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus striatus Ruhland

X

Eriocaulaceae

Paepalanthus viridulus Ruhland

X

Eriocaulaceae

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland

X

X

Eriocaulaceae

Syngonanthus gracilis (Körn.) Ruhland

X

X

Eriocaulaceae

Syngonanthus nitens Ruhland

Erythroxylaceae

Erythroxylum amplifolium (Mart.) O.E.Schulz

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum bicolor O.E.Schulz

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum campestre A.St.-Hil.

Erythroxylaceae

Erythroxylum cuneifolium (Mart.) O.E.Schulz

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum gonocladum (Mart.) O.E.Schulz

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Erythroxylaceae

Erythroxylum mikanii Peyr

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum pelleterianum A.St.-Hil.

Erythroxylaceae

Erythroxylum sobraleanum Loiola & L.S. Cor

Erythroxylaceae

Erythroxylum suberosum A.St.-Hil.

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum tortuosum Mart.

X

Erythroxylaceae

Erythroxylum umbu Costa-Lima

X

Euphorbiaceae

Acalypha amblyodonta (Müll.Arg.) Müll. Arg.

X

Euphorbiaceae

Acalypha brasiliensis Mül. Arg.

X

Euphorbiaceae

Acalypha gracilis Spreng.

X

Euphorbiaceae

Alchornea sidifolia Muell. Arg.

Euphorbiaceae

Aparisthmium cordatum (A.Juss.) Baill.

Euphorbiaceae

Astraea lobata (L.) Klotzsch

X

Euphorbiaceae

Bernardia similis Pax & K.Hoffm.

X

Euphorbiaceae

Croton antisyphiliticus Mart.

Euphorbiaceae

Croton celtidifolius Baill.

X

Euphorbiaceae

Croton echinocarpus Müll. Arg

X

Euphorbiaceae

Croton floribundus Spreng.

Euphorbiaceae

Croton organensis Baill.

Euphorbiaceae

Croton triqueter Lam.

Euphorbiaceae

Croton urucurana Baill.

X

Euphorbiaceae

Dalechampia micromeria Baill.

X

Euphorbiaceae

Dalechampia triphylla Lam.

Euphorbiaceae

Euphorbia hyssopifolia L.

X

Euphorbiaceae

Mabea fistulifera Mart.

X

Euphorbiaceae

Manihot leptopoda (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

Euphorbiaceae

Microstachys hispida (Mart. & Zucc.) Govaerts

X

Euphorbiaceae

Sapium glandulosum (L.) Morong

X

Euphorbiaceae

Sapium haematospermum Müll.Arg.

X

Fabaceae

Abarema langsdorffii (Benth.) Barneby & J.W.Grimes

X

Fabaceae

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

X

Fabaceae

Ancistrotropis peduncularis (Kunth) A. Delgado

X

Fabaceae

Andira fraxinifolia Benth.

Fabaceae

Andira vermifuga (Mart.) Benth.

Fabaceae

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.

Fabaceae

Bauhinia affinis Vogel

Fabaceae

Bauhinia forficata Link.

X

Fabaceae

Bauhinia fusconervis D. Dietr.

X

Fabaceae

Bionia bella Mart. ex Benth

X

X

Fabaceae

Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC.

X

X

Fabaceae

Centrosema brasilianum (L.) Benth.

X

Fabaceae

Chamaecrista cathartica (Mart.) H.S.Irwin & Barneby

X

Fabaceae

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip

Fabaceae

Chamaecrista nictitans (L.) Moench

Fabaceae

Collaea speciosa (Loisel) DC.

X

Fabaceae

Crotalaria pallida Aiton

X

Fabaceae

Crotalaria vespertilio Benth.

Fabaceae

Dahlstedtia pinnata (Benth.) Malme

X

Fabaceae

Dalbergia foliolosa Benth.

X

Fabacea

Dalbergia frutescens (Vell.) Britton

Fabaceae

Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

523

Fabaceae

Deguelia hatschbachii A.M.G.Azevedo

X

Fabaceae

Desmodium subsecundum Vogel

Fabaceae

Desmodium triflorum (L.) DC.

X

Fabaceae

Dimorphandra exaltata Schott

X

Fabaceae

Dioclea latifolia Benth.

Fabaceae

Erythrina crista-galli L.

Fabaceae

Erythrina falcata Benth.

Fabaceae

Erythrina speciosa Andrews

Fabaceae

Inga blanchetiana Benth.

X

Fabaceae

Inga cylindrica (Vell.) Mart.

X

Fabaceae

Inga flagelliformis (Vell.) Mart.

X

Fabaceae

Inga schinifolia Benth.

X

Fabaceae

Inga sessilis (Vell.) Mart.

X

Fabaceae

Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G.Azevedo & H.C.Lima

X

Fabaceae

Machaerium brasiliense Vogel

X

Fabaceae

Machaerium floridum (Mart. ex Benth.) Ducke

X

Fabaceae

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld

X

Fabaceae

Machaerium nyctitans (Vell.) Benth.

Fabaceae

Machaerium oblongifolium Vogel

Fabaceae

Machaerium ruddianum Mendonça & A.M.G.Azevedo

X

Fabaceae

Machaerium villosum Vogel

X

Fabaceae

Mimosa artemisiana Heringer & Paula

X

Fabaceae

Mimosa dolens Vell.

Fabaceae

Mimosa ourobrancoensis Burkart

X

Fabaceae

Mimosa sensitiva L.

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

Fabaceae

Mimosa velloziana Mart.

X

Fabaceae

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.

Fabaceae

Periandra mediterranea (Vell.) Taub.

X

Fabaceae

Piptadenia micracantha Benth.

X

Fabaceae

Piptadenia paniculata Benth.

Fabaceae

Plathymenia reticulata Benth.

Fabaceae

Platycyamus regnellii Benth.

X

Fabaceae

Pseudopiptadenia leptostachya (Benth.) Rauchert

X

Fabaceae

Pterocarpus rohrii Vahl

Fabaceae

Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose

Fabaceae

Senna affinis (Benth.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae

Senna occidentalis (L.) Link

Fabaceae

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville

Fabaceae

Stylosanthes scabra Vogel

X

Fabaceae

Swartzia pilulifera Benth.

X

Fabaceae

Sweetia fruticosa Spreng.

X

Fabaceae

Ulex europaeus L.

Frullaniaceae

Frullania atrata (Sw.) Nees

X

Frullaniaceae

Frullania brasiliensis Raddi

X

Frullaniaceae

Frullania intumescens (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.

X

Frullaniaceae

Frullania supradecomposita (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lind

X

Funariaceae

Funaria calvescens Schwägr.

X

Gentianaceae

Calolisianthus pedunculatus (Cham. & Schltdl.) Gilg

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
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Gentianaceae

Calolisianthus pendulus (Mart.) Gilg

X

Gentianaceae

Calolisianthus speciosus (Cham. & Schelecht.) Gilg

Gentianaceae

Macrocarpaea glaziovii Gilg

X

Gentianaceae

Voyria aphylla (Jacq.) Pers.

X

Gesneriaceae

Anetanthus gracilis Hiern

X

Gesneriaceae

Besleria umbrosa Mart.

X

Gesneriaceae

Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler

X

Gesneriaceae

Nematanthus fornix (Vell.) Chautems

X

Gesneriaceae

Nematanthus lanceolatus (Poir.) Chautems

X

Gesneriaceae

Nematanthus strigillosus (Mart.) H.E.Moore

X

Gesneriaceae

Sinningia aggregata (Ker Gawl.) Wiehler

Gesneriaceae

Sinningia allagophylla (Mart.) Wiehler

Gesneriaceae

Sinningia cooperi (Paxton) Wiehler

X

Gesneriaceae

Sinningia sceptrum (Mart.) Wiehler

X

Gesneriaceae

Sinningia tuberosa (Mart.) H.E. Moore

X

Gesneriaceae

Vanhouttea brueggeri Chautems

Gesneriaceae

Vanhouttea hilariana Chautems

Gleicheniaceae

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.

X

X

Gleicheniaceae

Dicranopteris rufinervis (Mart.) Ching

X

X

Gleicheniaceae

Gleichenella pectinata (Willd.) Ching

X

Gleicheniaceae

Sticherus bifidus (Willd.) Ching

X

Gleicheniaceae

Sticherus gracilis (Mart.) Copel.

X

Gleicheniaceae

Sticherus lanuginosus (Fée.) Nakai

X

Gleicheniaceae

Sticherus nigropaleaceus (J.W.Sturm) J.Prado & Lellinger

X

Gleicheniaceae

Sticherus pruinosus (Mart.) Ching

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

Gleicheniaceae

Sticherus squamosus (Fée) J. Gonzales

X

Grammitidaceae

Cochlidium punctatum (Raddi) L.E. Bishop

X

Grammitidaceae

Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E. Bishop

X

Grammitidaceae

Grammitis fluminensis Fée

X

Grammitidaceae

Melpomene pilosissima (Martens & Galeotti) A.R. Smith & R.C. Moran

X

Grammitidaceae

Moranopteris achilleifolia (Kaulf.) R.Y. Hirai & J. Prado

X

Grammitidaceae

Moranopteris gradata (Baker) R.Y. Hirai & J. Prado

X

Humiriaceae

Humiriastrum dentatum (Casar.) Cuatrec.

X

Hymenophyllaceae

Abrodictyum rigidum (Sw.) Ebihara & Dubuisson

X

Hymenophyllaceae

Didymoglossum reptans (Sw.) C. Presl.

X

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum asplenioides (Sw.) Sw.

X

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum elegans Spreng.

X

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum fragile (Hedw.) Morton

X

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum hirsutum (L.) Sw.

X

X

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum microcarpum Desv.

X

X

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum plumosum Klf.

X

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw.

X

Hymenophyllaceae

Hymenophyllum undulatum (Sw.) Sw.

X

Hymenophyllaceae

Polyphlebium angustatum (Carmich.) Ebihara & Dubuisson

X

Hymenophyllaceae

Polyphlebium diaphanum (Kunth) Ebihara & Dubuisson

X

Hymenophyllaceae

Polyphlebium hymenophylloides (Bosch) Ebihara & Dubuisso

X

Hymenophyllaceae

Trichomanes cristatum Kaulf.

X

Hymenophyllaceae

Trichomanes elegans Rich.

X

Hymenophyllaceae

Trichomanes pilosum Raddi

X

Hypopterygiaceae

Hypopterygium tamarisci (Sw.) Brid. ex Müll.Hal.

X

X

X
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Hypnaceae

Isopterygium tenerifolium Mitt.

X

Hypnaceae

Isopterygium tenerum (Sw.) Mitt.

X

Hypoxidaceae

Hypoxis decumbens L.

X

Iridaceae

Crocosmia crocosmiiflora (Lemoine ex Morren) N.E.Br.

Iridaceae

Neomarica longifolia Sprague

Iridaceae

Sisyrinchium hasslerianum Baker

Iridaceae

Sisyrinchium vaginatum Spreng.

Iridaceae

Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook.

Iridaceae

Trimezia martinicensis (Jacq.) Herb.

Iridaceae

Trimezia rupestris Ravenna

X

Jamesoniellaceae

Syzygiella anomala (Lindenb. & Gottsche) Steph.

X

Juncaceae

Juncus microcephalus Kunth

Lacistemataceae

Lacistema pubescens Mart.

Lamiaceae

Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke

Lamiaceae

Cardiospermum grandiflorum Sw.(Willd.) Radlk.

Lamiaceae

Eriope macrostachya Mart.& Benth.

X

Lamiaceae

Hypenia paniculata (Benth.) Harley

X

Lamiaceae

Hyptidendron asperrimum (Spreng.) Harley

X

Lamiaceae

Hyptis monticola Mart. ex Benth.

X

Lamiaceae

Hyptis radicans (Pohl) Harley & Pastore

X

Lamiaceae

Hyptis velutina Pohl ex Benth.

X

Lamiaceae

Rhabdocaulon coccineum (Benth.) Epling.

X

Lamiaceae

Rhabdocaulon denudatum (Benth.) Epling

Lamiaceae

Salvia viscida A.St.-Hil. ex Benth.

X

Lamiaceae

Vitex polygama Cham.

X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

Lamiaceae

Vitex sellowiana Cham.

X

Lauraceae

Beilschmiedia taubertiana (Schwacke & Mez) Kosterm.

X

Lauraceae

Cryptocarya micrantha Meisn.

X

Lauraceae

Cryptocarya velloziana P.L.R.Moraes

Lauraceae

Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr.

X

Lauraceae

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez

X

Lauraceae

Nectandra oppositifolia Nees

X

Lauraceae

Nectandra rigida (Kunth) Nees

X

Lauraceae

Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez

Lauraceae

Ocotea catharinensis Mez

X

Lauraceae

Ocotea colophanthera L.C.S. Assis & Mello-Silva

X

Lauraceae

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez

Lauraceae

Ocotea dispersa (Nees & Mart.) Mez

X

Lauraceae

Ocotea lanata (Nees & C.Mart.) Mez

X

Lauraceae

Ocotea laxa (Nees) Mez

X

Lauraceae

Ocotea lobbii (Meisn.) Rohwer

X

Lauraceae

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez

X

Lauraceae

Ocotea tenuiflora (Nees) Mez

X

Lauraceae

Ocotea tristis (Nees & Mart.) Mez

X

Lauraceae

Ocotea villosa Korsterm.

X

Lauraceae

Persea alba Nees & Mart.

Lauraceae

Persea fulva L.E.Kopp

X

Lauraceae

Persea rufotomentosa Nees & C. Mart.

X

Lauraceae

Persea willdenovii Kosterm.

X

Lauraceae

Phyllostemonodaphne geminiflora (Mez) Kostemn.

X

X

X

X

X

X

X

X
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Lecythidaceae

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

X

Lejeuneaceae

Cheilolejeunea acutangula (Nees) Grolle

X

Lejeuneaceae

Cheilolejeunea conchifolia (A. Evans) W. Ye & R.L. Zhu

X

Lejeuneaceae

Cheilolejeunea filiformis (Sw.) W. Ye, R.L. Zhu & Gradst.

X

Lejeuneaceae

Cheilolejeunea tonduzana (Steph.) W. Ye, R.L. Zhu & Gradst.

X

Lejeuneaceae

Drepanolejeunea aculeata Bischl.

X

Lejeuneaceae

Lejeunea flava (Sw.) Nees

X

Lejeuneaceae

Leptolejeunea diversilobulata Bischl.

X

Lejeuneaceae

Marchesinia brachiata (Sw.) Schiffn.

X

Lembophyllaceae

Orthostichella rigida (Müll. Hal.) B.H. Allen & Margill

X

Lembophyllaceae

Orthostichella versicolor (Mull. Hal.) B.H. Allen & W.R. Buck

X

Lentibulariaceae

Utricularia nervosa G.Weber ex Benj.

Lentibulariaceae

Utricularia reniformis A.St.-Hil.

X

Lentibulariaceae

Utricularia subulata L.

X

Lepidoziaceae

Kurzia brasiliensis (Stephani) Grolle

X

Lepidoziaceae

Lepidozia inaequalis (Lehm. & Lindenb.) Lehm. & Lindenb.

X

Leucobryaceae

Ochrobryum gardneri (Müll. Hal.) Mitt.

X

Lindsaeaceae

Lindsaea bifida (Kault.) Mett. ex Kuhn

Lindsaeaceae

Lindsaea stricta (Sw.) Dryand.

Loganiaceae

Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart.

Lomariopsidaceae

Elaphoglossum pachydermum (Fée) T. Moore

X

Lomariopsidaceae

Elaphoglossum strictum (Raddi) T. Moore

X

Lomariopsidaceae

Nephrolepis undulata (Afzel.) J.Sm.

X

Loranthaceae

Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler

X

Loranthaceae

Struthanthus concinnus Mart.

X

X

X
X
X

X

Loranthaceae

Struthanthus marginatus (Desr.) Blume

X

X

Loranthaceae

Struthanthus polyrhizus (Mart.) Mart.

X

Loranthaceae

Struthanthus syringifolius (Mart.) Mart.

X

Loranthaceae

Struthanthus uraguensis (Hook. & Arn.) G.Don

X

Lycopodiaceae

Diphasiastrum thyoides (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Holub

X

X

Lycopodiaceae

Lycopodium clavatum L.

X

X

X

Lycopodiaceae

Palhinhaea cernua (L.) Franco & Vasc.

X

X

Lycopodiaceae

Palhinhaea pendulina (Hook.) Holub

Lycopodiaceae

Phlegmariurus flexibilis (Fée) B. Øllg.

X

Lycopodiaceae

Phlegmariurus friburgensis (Nessel) B. Øllg.

X

Lycopodiaceae

Phlegmariurus mollicomus (Spring) B. Øllg.

X

Lycopodiaceae

Phlegmariurus pungentifolius (Silveira) B.Øllg

X

Lycopodiaceae

Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Øllg.

X

Lycopodiaceae

Phlegmariurus silveirae (Nessel) B.Øllg.

Lygodiaceae

Lygodium volubile Sw.

X

Lythraceae

Cuphea fruticosa Spreng.

X

Lythraceae

Cuphea ingrata Cham. & Schltdl.

X

Lythraceae

Cuphea pseudovaccinium A. St.-Hil.

X

Lythraceae

Cuphea racemosa (L.) Spreng.

Lythraceae

Diplusodon myrsinites DC.

X

Lythraceae

Diplusodon virgatus Pohl

X

Magnoliaceae

Magnolia ovata (A. St.-Hil.) Spreng.

Malpighiaceae

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.

Malpighiaceae

Byrsonima correifolia A. Juss.

Malpighiaceae

Byrsonima intermedia A.Juss.

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X
X
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Malpighiaceae

Byrsonima myricifolia Griseb.

X

Malpighiaceae

Byrsonima perseifolia Griseb.

X

Malpighiaceae

Byrsonima spinensis W.R.Anderson

X

Malpighiaceae

Byrsonima variabilis A.Juss.

Malpighiaceae

Heteropterys banksiifolia Griseb.

X

Malpighiaceae

Heteropterys campestris A. Juss.

X

Malpighiaceae

Heteropterys nitida (Lam.) DC.

X

Malpighiaceae

Mascagnia sepium (A.Juss.) Griseb.

X

Malpighiaceae

Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.R.Anderson

X

Malpighiaceae

Niedenzuella lucida (A. Juss.) W.R. Anderson

X

Malpighiaceae

Niedenzuella multiglandulosa (A.Juss.) W.R.Anderson

X

Malpighiaceae

Stigmaphyllon angustilobum A.Juss.

X

Malpighiaceae

Stigmaphyllon blanchetii C.E.Anderson

X

Malpighiaceae

Stigmaphyllon tomentosum A. Juss.

X

Malpighiaceae

Stigmaphyllon urenifolium A.Juss.

X

Malpighiaceae

Tetrapterys microphylla (A. Juss.) Nied.

X

Malpighiaceae

Tetrapterys mucronata Cav.

X

Malpighiaceae

Tetrapterys phlomoides (Spreng.) Nied.

Malvaceae

Callianthe amoena (K. Shum.) Donnel

X

Malvaceae

Callianthe bedfordiana (Hook.) Donnell

X

Malvaceae

Callianthe montana (A. St.-Hil.) Donell & C. Takeuchi

X

Malvaceae

Callianthe rufinerva (A. St.Hil.) Donnel

Malvaceae

Luehea candicans Mart. et Zucc.

X

Malvaceae

Luehea divaricata Mart.

X

Malvaceae

Luehea grandiflora Mart. & Zucc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Malvaceae

Melochia regnellii (K. Schum.) Gonçalez

X

Malvaceae

Pavonia communis A. St.-Hil.

X

Malvaceae

Pavonia viscosa A. St.-Hil.

X

Malvaceae

Peltaea obsita (Mart. ex Colla) Krapov. & Cristóbal

X

Malvaceae

Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A. Robyns

X

Malvaceae

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A.Robyns

X

Malvaceae

Sida glaziovii K.Schum.

X

Malvaceae

Sida linifolia Cav.

X

Malvaceae

Sida planicaulis Cav.

X

Malvaceae

Sida rhombifolia L.

X

Malvaceae

Triumfetta althaeoides Lam.

X

Malvaceae

Triumfetta bogotensis DC.

X

Malvaceae

Triumfetta semitriloba Jacq.

X

Malvaceae

Urena lobata L.

Malvaceae

Waltheria indica L.

X

Marantaceae

Ctenanthe casupoides Petersen

X

Marantaceae

Goeppertia monophylla (Vell.) Borchs. & S.Suárez

X

Marantaceae

Goeppertia prolifera (Vell.) Borchs. & S.Suárez

X

Marantaceae

Maranta cordata Körn

X

Marantaceae

Saranthe eichleri Peters

X

Marantaceae

Stromanthe tanckat Eichl.

X

Marantaceae

Stromanthe tonckat (Aubl.) Eichler

X

Marattiaceae

Danaea elliptica J. Sm.

X

Marattiaceae

Eupodium kaulfussi (J. Sm.) J. Sm.

X

Marattiaceae

Marattia laevis J.Sm.

X

X

X

X

X
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Marcgraviaceae

Norantea guianensis Aubl.

X

Marcgraviaceae

Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell ex Giraldo-Cañas

X

Marchantiaceae

Marchantia chenopoda L.

X

Mayacaceae

Mayaca sellowiana Kunth

X

Melastomataceae

Cambessedesia espora (A.St.-Hil. ex Bonpl.) DC.

Melastomataceae

Acisanthera hedyotidea (K.Presl) Triana

X

Melastomataceae

Bertolonia mosenii Cogn.

X

Melastomataceae

Cambessedesia hilariana (Kunth) DC.

X

Melastomataceae

Chaetogastra clinopodifolia DC.

X

Melastomataceae

Chaetostoma armatum (Spreng.) Cogn.

Melastomataceae

Clidemia capitellata (Bonpl.) D.Don

X

Melastomataceae

Clidemia hirta (L.) D. Don

X

Melastomataceae

Clidemia urceolata DC.

X

Melastomataceae

Comolia sertularia (DC.) Triana

X

Melastomataceae

Huberia nettoana Brade

X

Melastomataceae

Lavoisiera imbricata (Thunb.) DC.

X

Melastomataceae

Leandra acutiflora (Naudin) Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra aurea (Cham.) Cogn.

Melastomataceae

Leandra australis (Cham.) Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra carassana (DC.) Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra cordigera (Triana) Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra diffusa Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra fragilis Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra glazioviana Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra melastomoides Raddi

X

X

X

X

X

X
X

Melastomataceae

Leandra nianga (DC.) Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra pennipilis (Triana) Cogn.

Melastomataceae

Leandra purpurascens (DC.) Cogn.

Melastomataceae

Leandra Raddi

X

Melastomataceae

Leandra riedeliana (O.Berg ex Triana) Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra sericea DC.

X

Melastomataceae

Leandra tetraquetra (Cham.) Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra vesiculosa Cogn.

X

Melastomataceae

Leandra xanthocoma (Naudim) Cogn.

Melastomataceae

Leandra xantholasia Cogn.

Melastomataceae

Marcetia taxifolia (A.St-Hil.) DC.

Melastomataceae

Meriania claussenii (Naudin) Triana

X

Melastomataceae

Miconia albicans (Sw.) Triana

X

Melastomataceae

Miconia biglomerata (Bonpl.) DC.

Melastomataceae

Miconia budlejoides Triana

X

Melastomataceae

Miconia chartacea Triana

X

Melastomataceae

Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin

X

Melastomataceae

Miconia elegans Cogn.

X

Melastomataceae

Miconia fasciculata Gardner

X

Melastomataceae

Miconia flammea Casar.

X

Melastomataceae

Miconia ibaguensis (Bonpl.) Triana

Melastomataceae

Miconia inconspicua Miq.

X

Melastomataceae

Miconia latecrenata (DC.) Naudin

X

Melastomataceae

Miconia ligustroides (DC.) Naud.

X

Melastomataceae

Miconia macrothyrsa Benth.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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Melastomataceae

Miconia mellina DC.

X

Melastomataceae

Miconia mendoncaei Cogn.

Melastomataceae

Miconia organensis Gardner

X

Melastomataceae

Miconia paniculata (DC.) Naudin

X

Melastomataceae

Miconia petropolitana Cogn.

X

Melastomataceae

Miconia pusilliflora (DC.) Naudin

X

Melastomataceae

Miconia racemifera (DC.) Triana

X

Melastomataceae

Miconia robustissima Cogn.

X

Melastomataceae

Miconia sellowiana Naudin

X

Melastomataceae

Miconia tentaculifera Naudin

X

Melastomataceae

Miconia theizans (Bonpl.) Cogn.

Melastomataceae

Miconia tristis Spring

Melastomataceae

Miconia valtheri Naudin

Melastomataceae

Microlicia cardiophora Naudin

X

Melastomataceae

Microlicia cordata (Spreng.) Cham.

X

Melastomataceae

Microlicia isophylla DC.

X

Melastomataceae

Microlicia serpyllifolia D.Don

X

Melastomataceae

Mouriri guianensis Aubl.

X

Melastomataceae

Ossaea amygdaloides (DC.) Triana

X

Melastomataceae

Ossaea confertiflora (DC.) Triana

Melastomataceae

Pleiochiton blepharodes (DC.) Reginato et al.

X

Melastomataceae

Pleroma aemula (Schrank et Mart ex DC.) Triana

X

Melastomataceae

Pleroma arborea Gardner

Melastomataceae

Pleroma candolleana (Mart. ex DC.) Triana

Melastomataceae

Pleroma collina (Naudin) Triana

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

Melastomataceae

Pleroma fissinervia Schrank et Mart. ex DC.

X

Melastomataceae

Pleroma foveolata (Naudin) Triana

X

Melastomataceae

Pleroma frigidula (Schrank et Mart. ex DC.) Triana

Melastomataceae

Pleroma granulosa (Desr.) D. Don

Melastomataceae

Pleroma heteromalla D. Don (D.Don)

X

Melastomataceae

Pleroma martialis (Cham.) Triana

X

Melastomataceae

Pleroma oleifolia Romero & Versiane

Melastomataceae

Pleroma semidecandra (Schrank et Mart. ex DC.) Triana

X

Melastomataceae

Rhynchanthera dichotoma (Desr.) DC.

X

Melastomataceae

Siphanthera arenaria (DC.) Cogn.

X

Melastomataceae

Tibouchina adenostemon (Schrank ex DC.) Cogn.

X

Melastomataceae

Tibouchina boraceiensis Brade

X

Melastomataceae

Tibouchina canescens (D.Don) Cogn.

X

Melastomataceae

Tibouchina clavata (Pers.) Wurdack

X

Melastomataceae

Tibouchina estrellensis (Raddi) Cogn.

X

Melastomataceae

Tibouchina grandifolia Cogn.

X

Melastomataceae

Tibouchina herbacea (DC) Cogn.

X

Melastomataceae

Tibouchina mosenii Cogn.

X

Melastomataceae

Tibouchina sebastianopolitana Cogn.

X

Melastomataceae

Tibouchina stellipilis Wurdack

X

Melastomataceae

Trembleya elegans (Cogn.) Almeda & A.B.Martins

X

Melastomataceae

Trembleya parviflora (D.Don) Cogn.

Melastomataceae

Trembleya phlogiformis DC.

Melastomataceae

Varronia polycephala

Meliaceae

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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Meliaceae

Cedrela fissilis Vell.

X

Meliaceae

Guarea kunthiana A. Juss.

X

Meliaceae

Guarea macrophylla tuberculata (Vell.) T.D.Penn.

Menispermaceae

Abuta selloana Eichler

X

Metzgeriaceae

Metzgeria albinea Spruce

X

Monimiaceae

Macropeplus schwackeanus (Perkins) I.Santos & Peixoto

X

Monimiaceae

Mollinedia argyrogyna Perkins

X

Monimiaceae

Mollinedia glabra (Spreng.) Perkins

X

Monimiaceae

Mollinedia oligantha Perkins

Monimiaceae

Mollinedia schottiana (Spreng.) Perkins

X

Monimiaceae

Mollinedia triflora (Spreng.) Tul.

X

Monocleaceae

Monoclea gottschei Lindb.

X

Moraceae

Dorstenia arifolia Lam.

X

Moraceae

Dorstenia dolichocaula Pilg.

X

X

Moraceae

Dorstenia ramosa (Desv.) Carauta, C.Valente & Sucre

X

X

Moraceae

Ficus adhatodifolia Schott ex Spreng.

X

Moraceae

Ficus cestrifolia Schott ex Spreng.

X

Moraceae

Ficus citrifolia Mill.

X

Moraceae

Ficus enormis Mart. ex Miq.

X

Moraceae

Ficus eximia Schott

X

Moraceae

Ficus luschnathiana (Miq.) Miq.

X

Moraceae

Ficus mexiae Standl.

X

Moraceae

Ficus organensis (Miq.) Miq.

X

Moraceae

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud.

X

Moraceae

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanj.& Wess.Boer

X

X

X

X

X

Moraceae

Sorocea guilleminiana Gaudich.

X

Myriniaceae

Helicodontium capillare (Hedw.) A. Jaeger

X

Myristicaceae

Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb

X

Myristicaceae

Virola sebifera Aubl.

X

Myrtaceae

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O.Berg

X

Myrtaceae

Calyptranthes angustifolia Kiaersk.

X

Myrtaceae

Calyptranthes clusiifolia O. Berg

Myrtaceae

Calyptranthes concinna DC.

X

Myrtaceae

Calyptranthes solitaria Sobral, Antunes & Aguiar

X

Myrtaceae

Calyptranthes widgreniana O.Berg

X

Myrtaceae

Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.

X

Myrtaceae

Campomanesia pubescens (DC.) Berg

Myrtaceae

Eugenia acutata Miq.

X

Myrtaceae

Eugenia brasiliensis Lam.

X

Myrtaceae

Eugenia cerasiflora Miq

X

Myrtaceae

Eugenia flamingensis O.Berg

X

Myrtaceae

Eugenia florida DC.

Myrtaceae

Eugenia francavilleana O. Berg

X

Myrtaceae

Eugenia handroana D.Legrand

X

Myrtaceae

Eugenia handroi (Mattos) Mattos

X

Myrtaceae

Eugenia involucrata DC.

X

Myrtaceae

Eugenia ligustrina (Sw.) Willd.

X

Myrtaceae

Eugenia longipedunculata Nied.

X

Myrtaceae

Eugenia lutea C.B.Rob.

X

Myrtaceae

Eugenia modesta DC.

X

X

X

X

X
X

X

X
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Myrtaceae

Eugenia moonioides O.Berg

X

Myrtaceae

Eugenia neoformosa Sobral

Myrtaceae

Eugenia nutans O.Berg

X

Myrtaceae

Eugenia piresiana Cambess.

X

Myrtaceae

Eugenia prasina O.Berg

X

Myrtaceae

Eugenia punicifolia (Kunth) DC.

Myrtaceae

Eugenia subterminalis DC.

Myrtaceae

Eugenia uniflora L.

Myrtaceae

Eugenia widgrenii Sond. ex O. Berg

X

Myrtaceae

Marlierea excoriata Mart.

X

Myrtaceae

Myrceugenia campestris (DC.) D.Legrand & Kausel

X

Myrtaceae

Myrceugenia miersiana (Gardner) D.Legrand & Kausel

X

Myrtaceae

Myrceugenia pilotantha (Kiaersk.) Landrum

X

Myrtaceae

Myrcia amblyphylla Kiaersk.

X

Myrtaceae

Myrcia bergiana O. Berg

Myrtaceae

Myrcia brunnea Cambess.

X

Myrtaceae

Myrcia coelosepala Kiaersk.

X

Myrtaceae

Myrcia diaphana (O.Berg) N.Silveira

X

Myrtaceae

Myrcia eriocalyx DC.

X

Myrtaceae

Myrcia grandifolia Cambess.

Myrtaceae

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

X

Myrtaceae-2.Myrtoideae

Myrcia hartwegiana (O.Berg) Kiaersk.

X

Myrtaceae

Myrcia lenheirensis Kiaersk.

X

Myrtaceae

Myrcia montana Camb

X

Myrtaceae

Myrcia mutabilis (O. Berg) N. Silveira

X

X

X
X
X

X

X

Myrtaceae

Myrcia obovata (O.Berg) Nied.

X

Myrtaceae

Myrcia oligantha O.Berg

X

Myrtaceae

Myrcia palustris DC.

X

Myrtaceae

Myrcia pulchra (O.Berg) Kiaersk.

X

Myrtaceae

Myrcia reticulata Cambess.

X

Myrtaceae

Myrcia rupicola D.Legrand

X

Myrtaceae

Myrcia splendens (Sw.) DC.

Myrtaceae

Myrcia subalpestris DC.

X

Myrtaceae

Myrcia subcordata DC.

X

Myrtaceae

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC.

X

Myrtaceae

Myrcia venulosa DC.

X

Myrtaceae

Myrciaria delicatula (DC.) O.Berg

X

Myrtaceae

Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg

Myrtaceae

Myrciaria glomerata O.Berg

Myrtaceae

Myrciaria tenella (DC.) O.Berg

X

Myrtaceae

Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum

X

Myrtaceae

Plinia delicata Antunes et al.

X

Myrtaceae

Psidium guineense Sw.

Myrtaceae

Psidium myrtoides O. Berg

X

Myrtaceae

Psidium rufum Mart. ex DC.

X

Myrtaceae

Siphoneugena dussii (Krug & Urb.) Proença

X

Myrtaceae

Syzygium jambos (L.) Alston

X

Neckeraceae

Neckeropsis disticha (Hedw.) Kindb.

X

Nephrolepidaceae

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl

X

Nyctaginaceae

Guapira glabriflora Steyerm.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Nyctaginaceae

Guapira graciliflora (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell

X

Nyctaginaceae

Guapira opposita (Vell.) Reitz

X

Ochnaceae

Ouratea parviflora (A.DC.) Baill.

X

Ochnaceae

Ouratea semiserrata (Mart. & Nees) Engl.

Ochnaceae

Sauvagesia erecta L.

Ochnaceae

Sauvagesia racemosa A.St.-Hil.

Ochnaceae

Sauvagesia vellozii (A. St.-Hil.) Sastre

X

Olacaceae

Heisteria silvianii Schwacke

X

Oleandraceae

Oleandra articulata (Sw.) C. Presl.

Oleandraceae

Oleandra baetae Damaz.

X

Onagraceae

Fuchsia regia (Vell.) Munz

X

Onagraceae

Ludwigia elegans (Cambess.) H.Hara

X

Onagraceae

Ludwigia sericea (Cambess.) H.Hara

Orchidaceae

Acianthera johannensis (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase

Orchidaceae

Acianthera micrantha (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase

X

Orchidaceae

Acianthera modestissima (Rchb.f. & Warm.) Pridgeon & M.W.Chase

X

Orchidaceae

Anathallis rubens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase

X

Orchidaceae

Aspidogyne commelinoides (Barb. Rodr.) Garay

X

Orchidaceae

Aspidogyne hylibates (Rchb. f.) Garay

X

Orchidaceae

Bifrenaria aureofulva Lindl.

X

Orchidaceae

Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb. f.

X

Orchidaceae

Bifrenaria inodora Lindl.

X

Orchidaceae

Bifrenaria stefanae V.P.Castro

X

Orchidaceae

Bifrenaria tyrianthina (Lodd.) Rchb.f.

X

Orchidaceae

Bifrenaria vitellina Lindl.

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

Orchidaceae

Brasiliorchis picta (Hook.) R.B.Singer et al.

X

Orchidaceae

Bulbophyllum epiphytum Barb.Rodr.

Orchidaceae

Bulbophyllum exaltatum Lindl.

Orchidaceae

Bulbophyllum gehrtii Smidt & Borba

Orchidaceae

Bulbophyllum glutinosum (Barb.Rodr.) Cogn.

X

Orchidaceae

Bulbophyllum granulosum Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Campylocentrum pauloense Hoehne & Schltr.

X

Orchidaceae

Cattleya cernua (Lindl.) Van den Berg

X

Orchidaceae

Cattleya coccinea Lindl.

X

Orchidaceae

Cattleya crispata (Thunb.) Van den Berg

X

Orchidaceae

Cattleya loddigesii Lindl.

X

Orchidaceae

Cattleya virens (Lindl.) Van den Berg

X

Orchidaceae

Christensonella subulata (Lindl.) Szlach. et al.

X

Orchidaceae

Christensonella subulata (Lindl.) Szlach. et al.

X

Orchidaceae

Cirrhaea dependens (Lodd.) Loudon

X

Orchidaceae

Cleistes gracilis (Barb. Rodr.) Schltr.

X

Orchidaceae

Cleistes moritzii (Rchb. f.) Garay & Dunst.

X

Orchidaceae

Comparettia coccinea Lindl.

X

Orchidaceae

Cranichis candida (Barb.Rodr.) Cogn.

X

Orchidaceae

Cyclopogon variegatus Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Cyclopogon warmingii (Rchb. f.) Schltr.

X

Orchidaceae

Cyrtopodium flavum Link & Otto ex Rchb.f.

X

Orchidaceae

Cyrtopodium glutiniferum Raddi

X

Orchidaceae

Dichaea anchorifera Rchb.f.

X

Orchidaceae

Dichaea cogniauxiana Schltr.

X

X
X
X

X
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Orchidaceae

Elleanthus brasiliensis (Lindl.) Rchb.f.

X

Orchidaceae

Encyclia patens Hook.

X

Orchidaceae

Epidendrum avicula Lindl.

X

Orchidaceae

Epidendrum chlorinum Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Epidendrum dendrobioides Thunb.

X

Orchidaceae

Epidendrum densiflorum Hook.

X

Orchidaceae

Epidendrum difforme Jacq.

X

Orchidaceae

Epidendrum latilabrum Lindl.

X

Orchidaceae

Epidendrum martianum Lindl.

X

Orchidaceae

Epidendrum parahybunense Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Epidendrum paranaense Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Epidendrum proligerum Barb.Rodr.

X

Orchidaceae

Epidendrum ramosum Jacq.

X

Orchidaceae

Epidendrum secundum Jacq.

X

Orchidaceae

Eurystyles actinosophila (Barb.Rodr.) Schltr.

X

Orchidaceae

Eurystyles cotyledon Wawra

X

Orchidaceae

Gomesa cuneata (Scheidw.) M.W.Chase & N.H.Williams

X

Orchidaceae

Gomesa flexuosa (Lodd.) M.W.Chase & N.H.Williams

X

Orchidaceae

Gomesa forbesii (Hook.) M.W.Chase & N.H.Williams

X

Orchidaceae

Gomesa gomezoides (Barb.Rodr.) Pabst

X

Orchidaceae

Gomesa lietzei (Regel) M.W.Chase & N.H.Williams

X

Orchidaceae

Gomesa ramosa (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

X

Orchidaceae

Gomesa ranifera (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams

X

Orchidaceae

Gomesa recurva R.Br.

X

Orchidaceae

Gomesa warmingii (Rchb.f.) M.W.Chase & N.H.Williams

X

X

Orchidaceae

Grandiphyllum divaricatum (Lindl.) Docha Neto

X

Orchidaceae

Grobya amherstiae Lindl.

X

Orchidaceae

Habenaria josephensis Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Habenaria macronectar (Vell.) Hoehne

X

Orchidaceae

Habenaria parviflora Lindl.

X

Orchidaceae

Habenaria petalodes Lindl.

X

Orchidaceae

Habenaria pseudoglaucophylla J.A.N.Batista, R.C.Mota & N.L.Abreu

X

Orchidaceae

Habenaria rodeiensis Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Habenaria rolfeana Schltr.

X

Orchidaceae

Habenaria warmingii Rchb.f.

X

Orchidaceae

Heterotaxis brasiliensis (Brieger & Illg) F.Barros

X

Orchidaceae

Isochilus linearis (Jacq.) R. Br.

X

Orchidaceae

Lankesterella ceracifolia (Barb. Rodr.) Ames

X

Orchidaceae

Liparis nervosa (Thunb. ex Murray) Lindl.

X

Orchidaceae

Malaxis parthonii C.Morren

X

Orchidaceae

Masdevallia infracta Lindl.

X

Orchidaceae

Maxillaria bradei Schltr. ex Hoehne

X

Orchidaceae

Maxillaria cerifera Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Maxillaria ochroleuca Lodd. ex Lindl.

X

Orchidaceae

Mesadenus glaziovii (Cogn.) Schltr.

X

Orchidaceae

Octomeria crassifolia Lindl.

X

Orchidaceae

Octomeria diaphana Lindl.

X

Orchidaceae

Octomeria grandiflora Lindl.

X

Orchidaceae

Octomeria wawrae Rchb. f. ex Wawra

X

Orchidaceae

Ornithidium rigidum (Barb.Rodr.) M.A.Blanco & Ojeda

X

X

X

X
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Orchidaceae

Pabstia jugosa (Lindl.) Garay

X

Orchidaceae

Pabstiella fusca (Lindl.) Chiron & Xim.Bols.

X

Orchidaceae

Pogoniopsis nidus-avis Rchb. f.

X

Orchidaceae

Polystachya estrellensis Rchb. f.

X

Orchidaceae

Polystachya hoehneana Kraenzl.

X

Orchidaceae

Prescottia montana Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Prescottia phleoides Lindl.

X

Orchidaceae

Prescottia plantaginifolia Lindl. ex Hook.

X

Orchidaceae

Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl.

X

Orchidaceae

Promenaea xanthina Lindl.

X

Orchidaceae

Prosthechea allemanoides Hoehne & W.E.Higgins

X

Orchidaceae

Prosthechea calamaria (Lindl.) W.E.Higgins

X

Orchidaceae

Prosthechea vespa (Vell.) W.E.Higgins

X

Orchidaceae

Rhetinantha notylioglossa (Rchb.f.) M.A.Blanco

X

Orchidaceae

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay

Orchidaceae

Sarcoglottis umbrosa (Barb. Rodr.) Schltr.

Orchidaceae

Sauroglossum elatum Lindl.

Orchidaceae

Sauroglossum nitidum (Vell.) Schltr.

X

Orchidaceae

Scaphyglottis modesta (Rchb. f.) Schltr.

X

Orchidaceae

Scuticaria strictifolia Hoehne

X

Orchidaceae

Specklinia grobyi (Batem. ex Lindl.) F.Barros

X

Orchidaceae

Stelis aprica Lindl.

X

Orchidaceae

Stelis intermedia Poepp. & Endl.

X

Orchidaceae

Stelis megantha Barb. Rodr.

X

Orchidaceae

Stelis papaquerensis Rchb.f.

X

X

X

X

X
X
X

Orchidaceae

Stigmatosema polyaden (Vell.) Garay

X

Orchidaceae

Warrea warreana (Lodd. ex Lindl.) C. Schweinf.

X

Orchidaceae

Zygopetalum brachypetalum Lindl.

X

Orchidaceae

Zygopetalum maculatum (Kunth) Garay

X

Orchidaceae

Zygopetalum maxillare Lodd.

X

Orchidaceae

Zygopetalum triste Barb. Rodr.

X

Orobanchaceae

Esterhazya macrodonta (Cham.) Benth.

Orobanchaceae

Esterhazya splendida J.C. Mikan

X

Orthotrichaceae

Macrocoma orthotrichoides (Raddi) Wijk & Margad.

X

Orthotrichaceae

Macromitrium richardii Schwägr.

X

Orthotrichaceae

Schlotheimia torquata (Sw. ex Hedw.) Brid.

X

Osmundaceae

Osmunda regalis L.

X

Osmundaceae

Osmunda spectabilis Willd.

Pallaviciniaceae

Symphyogyna brasiliensis (Nees) Nees & Mont.

Passifloraceae

Passiflora amethystina J.C.Mikan

Passifloraceae

Passiflora campanulata Mast.

Passifloraceae-3.Passifloroideae

Passiflora edulis Sims

Passifloraceae

Passiflora haematostigma Mart. ex Mast.

X

Passifloraceae

Passiflora marginata Mast.

X

Passifloraceae

Passiflora mediterranea Vell.

X

X

Passifloraceae

Passiflora panaphylla Vell.

X

X

Passifloraceae

Passiflora rupestris Bernacci; , Mezzonato & Salimena

X

Passifloraceae

Passiflora tetraden Vell.

X

Pentaphylacaceae

Ternstroemia brasiliensis Cambess.

X

Pentaphylacaceae

Ternstroemia carnosa Cambess.

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
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Peraceae

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill.

X

Phyllanthaceae

Phyllanthus rosellus (Müll.Arg.) Müll.Arg.

X

Phyllogoniaceae

Phyllogonium viride Brid.

X

Phytolaccaceae

Microtea paniculata Moq.

X

Phytolaccaceae

Phytolacca thyrsiflora Fenzl ex J.A. Schmidt

X

Phytolaccaceae

Seguieria paraguayensis Morong

X

Picramniaceae

Picramnia glazioviana Engl.

Pilotrichaceae

Thamniopsis stenodictyon (Sehnem) Oliveira-e-Silva & O. Yano

Piperaceae

Peperomia alata Ruiz & Pav.

Piperaceae

Peperomia augescens Miq.

Piperaceae

Peperomia blanda (Jacq.) Kunth

X

X

Piperaceae

Peperomia corcovadensis Gardner

X

X

Piperaceae

Peperomia diaphanoides Dahlst.

Piperaceae

Peperomia elongata Kunth

Piperaceae

Peperomia glaziovii C. DC.

Piperaceae

Peperomia hispidula (Sw.) A.Dietr.

Piperaceae

Peperomia mandioccana Miq.

X

Piperaceae

Peperomia martiana Miq.

X

Piperaceae

Peperomia pseudoestrellensis C.DC.

X

Piperaceae

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth

Piperaceae

Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn.

X

Piperaceae

Peperomia trinervis Ruiz & Pav.

X

Piperaceae

Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey.

X

X

Piperaceae

Piper anisum (Spreng.) Angely

X

X

Piperaceae

Piper arboreum Aubl.

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X

Piperaceae

Piper caldense C.DC.

X

Piperaceae

Piper cernuum Vell.

X

Piperaceae

Piper claussenianum C.DC.

X

Piperaceae

Piper coccoloboides Kunth

X

Piperaceae

Piper corcovadensis (Miq.) C. DC.

X

Piperaceae

Piper cubataonum C. DC.

X

Piperaceae

Piper gaudichaudianum Kunth

X

Piperaceae

Piper hispidum Sw.

X

Piperaceae

Piper lhotzkyanum Kunth

X

Piperaceae

Piper lucaeanum Kunth

X

Piperaceae

Piper miquelianum C. DC.

X

Piperaceae

Piper mollicomum Kunth

X

Piperaceae

Piper pseudopothifolium C. DC.

X

Piperaceae

Piper richardiifolium Kunth

X

Piperaceae

Piper solmsianum C. DC.

X

Piperaceae

Piper tectoniifolium Kunth

X

Piperaceae

Piper viminifolium Trel.

X

Piperaceae

Piper xylosteoides (Kunth) Steud.

X

Plagiochilaceae

Plagiochila corrugata (Nees) Nees & Mont.

X

Plagiochilaceae

Plagiochila cristata (Sw.) Lindenb.

X

Plagiochilaceae

Plagiochila micropteryx Gottsche

X

Plagiochilaceae

Plagiochila patentissima Stephani

X

Plagiochilaceae

Plagiochila subplana Lindenb.

X

Poaceae

Andropogon brasiliensis A. Zanin & Longhi-Wagner

X

Poaceae

Andropogon leucostachyus Kunth

X
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Poaceae

Aristida recurvata Kunth

X

Poaceae

Aristida torta (Nees) Kunth

X

Poaceae

Aulonemia amplissima (Nees) McClure

X

Poaceae

Aulonemia aristulata (Doel) McClure

X

Poaceae

Aulonemia radiata (Rupr.) McClure

Poaceae

Avena sativa L.

X

Poaceae

Axonopus aureus P.Beauv.

X

Poaceae

Axonopus fastigiatus (Nees & Trin.) Kuhlm.

X

Poaceae

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm.

X

Poaceae

Axonopus obtusifolius (Raddi) Chase

X

Poaceae

Axonopus siccus (Nees) Kuhlm.

X

Poaceae

Calamagrostis viridiflavescens (Poiz.) Stend.

X

Poaceae

Chusquea attenuata (Döll) L.G.Clark

X

Poaceae

Chusquea capitata Nees

X

Poaceae

Chusquea capituliflora Trin.

X

Poaceae

Chusquea heterophylla Nees

X

Poaceae

Chusquea longispiculata L.G.Clark

X

Poaceae

Chusquea riocontensis

X

Poaceae

Chusquea riosaltensis L.G.Clark

X

Poaceae

Chusquea sellowii Rupr.

X

Poaceae

Chusquea wilkesii Munro

X

Poaceae

Ctenium cirrhosum cirrhosum

Poaceae

Dichanthelium aequivaginatum (Swallen) Zuloaga

X

Poaceae

Dichanthelium hebotes (Trin.) Zuloaga

X

Poaceae

Dichanthelium sabulorum (Lam.) Gould & C.A. Clark

X

X

X

X

X

Poaceae

Echinolaena inflexa (Poir) Cham.

X

Poaceae

Eragrostis polytricha Nees

X

Poaceae

Eragrostis rufescens Schrad. ex Schult.

Poaceae

Eriochrysis cayennensis P.Beauv.

X

Poaceae

Homolepis glutinosa (Sw.) Zuloaga & Soderstr.

X

Poaceae

Hymenachne pernambucensis (Spreng.) Zuloaga

X

Poaceae

Ichnanthus adpressus C. Silva & R.P. Oliveira

X

Poaceae

Ichnanthus inconstans (Trin. ex Nees) Döll

X

Poaceae

Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.

X

Poaceae

Lithachne horizontalis Chase

X

Poaceae

Loudetiopsis chrysothrix (Nees) Conert

Poaceae

Merostachys fischeriana Rupr. ex Döll

X

Poaceae

Merostachys ternata Nees

X

Poaceae

Ocellochloa rudis (Nees) Zuloaga & Morrone

X

Poaceae

Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga & Morrone

X

Poaceae

Paradiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga

X

Poaceae

Paspalidium polyphyllum Nees

X

Poaceae

Paspalidium pumilum Nees

X

Poaceae

Paspalum corcovadense Raddi

X

Poaceae

Paspalum decumbens Sw.

X

Poaceae

Paspalum intermedium Munro ex Morong & Britton

X

Poaceae

Paspalum mandiocanum Trin.

X

Poaceae

Paspalum polyphyllum Nees

X

Poaceae

Paspalum pumilum Nees

X

Poaceae

Pharus lappulaceus Aubl.

X

X

X

X

X

X
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Poaceae

Pseudoechinolaena polystachya (Kunth) Stapf

X

Poaceae

Rugoloa pilosa (Sw.) Zuloaga

X

Poaceae

Saccharum officinarum L.

X

Poaceae

Schizachyrium tenerum Nees

Poaceae

Setaria macrosperma (Scribn. & Merr.) K.Schum.

Poaceae

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen

Poaceae

Sporobolus ciliatus J. Presl

Poaceae

Sporolobus metallicolus Longhi-Wagner & Boechat

Poaceae

Trachypogon polymorphus Hack.

Poaceae

Trichanthecium cyanescens (Nees ex Trin.) Zuloaga & Morrone

X

Poaceae

Trichanthecium pseudisachne (Mez) Zuloaga & Morrone

X

Poaceae

Trichanthecium wettsteinii (Hack.) Zuloaga & Morrone

X

Poaceae

Zizaniopsis microstachya (Nees ex Trin.) Döll & Asch.

X

Podostemaceae

Podostemum weddellianum (Tul.) C.T.Philbrick & Novelo

Polygalaceae

Asemeia monninoides (Kunth) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott

Polygalaceae

Caamembeca oxyphylla (DC.) J.F.B. Pastore

Polygalaceae

Caamembeca salicifolia (Poir.) J.F.B.Pastore

X

X

Polygalaceae

Diclidanthera laurifolia Mart.

X

X

Polygalaceae

Polygala laureola A. St.-Hil. & Moq.

Polygalaceae

Polygala paniculata Forsk

Polygalaceae

Polygala roubienna A. St.-Hil. & Moq.

X

Polygalaceae

Securidaca diversifolia (L.) S.F.Blake

X

Polygalaceae

Securidaca rivinaefolia rivinaefolia A. St.-Hil.

X

Polypodiaceae

Alansmia reclinata (Brack.) Moguel & M.Kessler

X

Polypodiaceae

Campyloneurum acrocarpum Fée

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

Polypodiaceae

Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée

X

X

Polypodiaceae

Campyloneurum austrobrasilianum (A.H.G. Alston) de la Sota

X

Polypodiaceae

Campyloneurum decurrens (Raddi) C. Presl

X

Polypodiaceae

Campyloneurum fallax Fée

Polypodiaceae

Campyloneurum minus Fée

Polypodiaceae

Campyloneurum nitidum (Kaulf.) Presl

Polypodiaceae

Campyloneurum repens (Aubl.) Presl

X

Polypodiaceae

Ceradenia albidula (Baker) L.E. Bishop

X

Polypodiaceae

Ceradenia warmingii (C.Chr.) Labiak

X

Polypodiaceae

Cochlidium punctatum (Raddi) L.E. Bishop

X

Polypodiaceae

Cochlidium serrulatum (Sw.) L.E.Bishop

X

Polypodiaceae

Grammitis fluminensis Fée

X

Polypodiaceae

Lellingeria apiculata (Kuntze ex Klotzsch) A.R.Sm. & R.C. Moran

X

Polypodiaceae

Lellingeria depressa (C. Chr.) A.R. Sm. & R.C. Moran

X

Polypodiaceae

Lellingeria organesis (Gardner) A.R. Sm. & R.C. Moran

X

Polypodiaceae

Melpomene pilosissima (M. Martens & Galeotti) A.R. Sm. & R.C. Moran

X

Polypodiaceae

Microgramma crispata (Fée.) R.M. Tryon & A.F.Tryon

X

Polypodiaceae

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota

X

X

Polypodiaceae

Microgramma squamulosa (Kaulf.) Sota

X

X

Polypodiaceae

Microgramma tecta (Kaulf.) Alston

X

X

Polypodiaceae

Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel.

X

Polypodiaceae

Moranopteris achilleifolia (Kaulf.) R.Y.Hirai & J. Prado

X

Polypodiaceae

Moranopteris gradata (Baker) R.Y. Hirai & J. Prado

X

X

Polypodiaceae

Niphidium crassifolium (L.) Lell.

X

X

Polypodiaceae

Pecluma camptophyllaria (Fée) M.G. Price

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Polypodiaceae

Pecluma chnoophora (Kuntze) Salino

X

Polypodiaceae

Pecluma paradiseae (Langsd. & Fisch.) M.G. Price

X

Polypodiaceae

Pecluma pectinatiforme (Lindm.) M.G. Price

X

Polypodiaceae

Pecluma pilosa (A.M. Evans) M. Kessler & A.R. Sm

Polypodiaceae

Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G. Price

Polypodiaceae

Pecluma robusta (Fée.) M. Kessler & A.R. Sm

X

Polypodiaceae

Pecluma truncorum (Lindm.) M.G.Prece

X

X

Polypodiaceae

Pecluma venturii (de la Sota) M. Kessler & A.R. Sm.

Polypodiaceae

Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger

X

X

X

Polypodiaceae

Pleopeltis astrolepis (Liebm.) E. Fourn.

X

X

X

Polypodiaceae

Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota

X

X

X

Polypodiaceae

Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf.

Polypodiaceae

Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston

X

X

Polypodiaceae

Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.

X

X

Polypodiaceae

Serpocaulon fraxinifolium (Jacq.) A.R.Sm.

Polypodiaceae

Serpocaulon laetum (C. Presl) A.R.Sm. & Schwartsb.

Polypodiaceae

Serpocaulon latipes (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.

Polypodiaceae

Serpocaulon meniscifolium (Langsd. & Fisch.) A.R. Sm.

Polypodiaceae

Serpocaulon polystichum (Link) A.R.Sm.

X

Polypodiaceae

Serpocaulon vacillans (Link) A.R. Sm.

X

Polypodiaceae

Terpsichore gradata (Baker) A.R.Sm.

Polypodiaceae

Zygophlebia longipilosa (C.Chr.) L.E.Bishop

X

Polytrichaceae

Polytrichum angustifolium Mitt.

X

Polytrichaceae

Polytrichum commune Hedw.

X

Polytrichaceae

Polytrichum formosum Hewd.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

Polytrichaceae

Polytrichum juniperinum Hedw.

X

Pontederiaceae

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.

X

Pottiaceae

Leptodontium viticulosoides (P. Beauv.) Wijk & Margad.

X

Pottiaceae

Tortella humilis (Hedw.) Jenn.

X

Primulaceae

Cybianthus coriaceus Mart.

X

Primulaceae

Cybianthus cuneifolius Mart.

X

Primulaceae

Cybianthus peruvianus (A. DC.) Miq.

X

Primulaceae

Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult.

X

Primulaceae

Myrsine emarginella Miq.

Primulaceae

Myrsine gardneriana A. DC.

X

Primulaceae

Myrsine glazioviana Warm.

X

Primulaceae

Myrsine lancifolia Mart.

X

Primulaceae

Myrsine lineata (Mez) Imkhan.

X

Primulaceae

Myrsine umbellata Mart.

X

Primulaceae

Myrsine venosa A.DC.

X

Proteaceae

Roupala longepetiolata Pohl

Proteaceae

Roupala montana Aubl.

Pteridaceae

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée.

Pteridaceae

Adiantopsis radiata (L.) Fée

Pteridaceae

Adiantopsis regularis (Mett.) T.Moore

X

Pteridaceae

Adiantum fovearum Raddi

X

Pteridaceae

Adiantum lorentzii Hieron.

X

Pteridaceae

Adiantum raddianum C. Presl

X

Pteridaceae

Adiantum subcordatum Sw.

X

Pteridaceae

Cheilanthes eriophora (Fée) Mett.

X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X
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Pteridaceae

Cheilanthes goyazensis (Taub.) Domin

X

Pteridaceae

Doryopteris collina (Raddi) J.Sm.

X

X

Pteridaceae

Doryopteris crenulans (Fée) Christ

X

X

Pteridaceae

Doryopteris ornithopus (Hook. & Baker) J.Sm.

Pteridaceae

Doryopteris rosenstockii Brade

Pteridaceae

Doryopteris rufa Brade

X

Pteridaceae

Doryopteris sagittifolia (Raddi) J.Sm.

X

Pteridaceae

Doryopteris varians (Raddi) J.Sm.

Pteridaceae

Jamesonia biardii (Fée) Christenh.

X

Pteridaceae

Jamesonia insignis (Mett.) Christenh.

X

Pteridaceae

Ormopteris crenata (R.M.Tryon) T.Barbará

X

Pteridaceae

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

X

Pteridaceae

Pityrogramma trifoliata (L.) R.M. Tryon

Pteridaceae

Pteris brasiliensis Raddi

X

Pteridaceae

Pteris decurrens C. Presl

X

Pteridaceae

Pteris denticulata Sw.

X

Pteridaceae

Pteris quadriaurita Retz.

Pteridaceae

Pteris splendens Kaulf.

Pteridaceae

Pteris vittata L.

X

Pteridaceae

Radiovittaria stipitata (Kuntze) E.H.Crane

X

Pteridaceae

Tryonia myriophylla (Sw.) Schuettp., J. Prado & A.T. Cochran

X

Pteridaceae

Vittaria graminifolia Kaulf.

X

Pteridaceae

Vittaria lineata (L.) Sm.

X

Racopilaceae

Racopilum tomentosum (Hedw.) Brid.

X

Radulaceae

Radula gottscheana Tayl.

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

Radulaceae

Radula recubans Taylor

X

Radulaceae

Radula sinuata Gottsche ex Steph.

X

Rhamnaceae

Colubrina glandulosa Perkins

X

Rhamnaceae

Rhamnus sphaerosperma Sw.

Rhizogoniaceae

Pyrrhobryum spiniforme (Hedw.) Mitt.

X

Rosaceae

Prunus myrtifolia (L.) Urb.

X

Rubiaceae

Alseis floribunda Schott

X

Rubiaceae

Amaioua guianensis Aubl.

Rubiaceae

Amaioua intermedia Mart. ex Schult. & Schult. f.

X

Rubiaceae

Bathysa australis (A. St.-Hil.) K. Schum.

X

Rubiaceae

Bathysa nicholsonii K.Schum.

X

Rubiaceae

Bathysa stipulata (Vell.) C. Presl

Rubiaceae

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) D.C.

X

Rubiaceae

Borreria multiflora (DC.) Bacigalupo & E.L.Cabral

X

Rubiaceae

Borreria spicata (Miq.) Bacigalupo & Cabral

Rubiaceae

Borreria tenella (Kunth) Cham. & Schltdl.

Rubiaceae

Borreria verticillata (L.) G.Mey

Rubiaceae

Chiococa alba (L.) Hitchc.

Rubiaceae

Chomelia brasiliana A.Rich.

Rubiaceae

Chomelia sericea Müll.Arg.

X

Rubiaceae

Coccocypselum condalia Pers.

X

Rubiaceae

Coccocypselum erythrocephalum Cham. & Schltdl.

X

X

Rubiaceae

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.

X

X

Rubiaceae

Cordiera elliptica (Cham.) Kuntze

X

Rubiaceae

Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum.

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
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Rubiaceae

Declieuxia cordigera Mart. & Zucc. ex Schult. & Schult. f.

X

Rubiaceae

Diodia saponariifolia (Cham.& Schltdl.) K.Schum.

X

Rubiaceae

Dyssochroma viridiflorum (Sims) Miers

X

Rubiaceae

Emmeorhiza umbellata (Spreng.) K. Schum.

X

Rubiaceae

Faramea multiflora A.Rich. ex DC.

X

Rubiaceae

Faramea nigrescens Mart.

X

Rubiaceae

Galianthe brasiliensis (Spreng.) E. L. Cabral & Bacigalupo

X

Rubiaceae

Guettarda viburnoides Cham. & Schltdl.

Rubiaceae

Hillia parasitica Jacq.

X

Rubiaceae

Hindsia ibitipocensis Di Maio

X

Rubiaceae

Manettia glaziovii Wernham

X

Rubiaceae

Manettia gracilis Cham. & Schltdl.

X

Rubiaceae

Manettia luteo-rubra (Vell.) Benth.

X

Rubiaceae

Margaritopsis cephalantha (Müll.Arg.) C.M.Taylor

X

Rubiaceae

Palicourea croceoides Desv. ex Ham.

X

Rubiaceae

Palicourea forsteronioides (Müll.Arg.) C.M.Taylor

X

Rubiaceae

Palicourea marcgravii A. St.-Hil.

Rubiaceae

Palicourea rudgeoides (Müll.Arg.) Standl.

X

Rubiaceae

Palicourea tetraphylla Cham. & Schltdl.

X

Rubiaceae

Posoqueria latifolia (Rudge) Schult.

X

Rubiaceae

Psychotria carthagenensis Jacq.

X

Rubiaceae

Psychotria hastisepala Müll.Arg.

X

Rubiaceae

Psychotria leiocarpa Cham.& Schltdl.

X

Rubiaceae

Psychotria lupulina Benth.

X

Rubiaceae

Psychotria nuda (Cham. & Schltdl.) Wawra

X

X
X

X

X

X

X

Rubiaceae

Psychotria pallens Gardn.

X

Rubiaceae

Psychotria purpurascens Müll.Arg.

X

Rubiaceae

Psychotria rhytidocarpa Müll.Arg.

X

Rubiaceae

Psychotria stachyoides Benth.

X

Rubiaceae

Psychotria subacuminalis Müll.Arg.

X

Rubiaceae

Psychotria suterella Müll.Arg.

X

Rubiaceae

Psychotria vellosiana Benth.

Rubiaceae

Remijia ferrugiana (A.St.-Hil.) DC.

X

Rubiaceae

Rudgea jasminoides jasminoides (Cham.) Müll.Arg.

X

Rubiaceae

Schizocaliz cuspitatus (A. St.-Hil.) Kainul. & B.Bremer

X

Rutaceae

Dictyoloma vandellianum A.Juss.

X

Rutaceae

Zanthozylum rhoifolium Lam.

X

Salicaceae

Casearia lasiophylla Eichler

X

Salicaceae

Casearia selloana Eichler

X

Salicaceae-1.Samydoideae

Casearia sylvestris Sw.

Santalaceae

Phoradendron chrysocladon A.Gray

Santalaceae

Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler

Santalaceae

Phoradendron quadrangulare (Kunth) Griseb.

Sapindaceae

Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.

Sapindaceae

Allophylus semidentatus (Miq.) Radlk.

Sapindaceae

Cardiospermum grandiflorum Sw.

Sapindaceae

Cupania ludowigii Somner & Ferrucci

Sapindaceae

Cupania oblongifolia

Sapindaceae

Cupania paniculata Cambess.

Sapindaceae

Cupania vernalis Cambess.

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sapindaceae

Matayba guianensis Aubl.

X

Sapindaceae

Matayba juglandifolia Radlk.

X

Sapindaceae

Matayba marginata Radlk.

Sapindaceae

Paullinia carpopoda Cambess.

Sapindaceae

Paullinia trigonia Vell.

Sapindaceae

Paullinia uloptera Radlk.

Sapindaceae

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.

Sapindaceae

Serjania deflexa Gardn.

X

Sapindaceae

Serjania elegans Cambess.

X

Sapindaceae

Serjania glutinosa Radlk.

Sapindaceae

Serjania laxiflora Radlk.

X

Sapindaceae

Serjania multiflora Cambess.

X

Schizaeaceae

Anemia phyllitidis (L.) Sw.

X

Schizaeaceae

Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd.

X

Schizaeaceae

Lygodium volubile Sw.

X

Schizaeaceae

Schizaea elegans (Vehl) Sm.

X

Scrophulariaceae

Buddleja stachyoides Cham. & Schltdl.

Scrophulariaceae

Esterhazya splendida J.C.Mikan

X

Scrophulariaceae

Lindernia crustacea (L.) F.Muell.

X

Selaginellaceae

Selaginella decomposita Spring

X

Selaginellaceae

Selaginella epirrhizos Spring

Selaginellaceae

Selaginella flexuosa Spring

X

Selaginellaceae

Selaginella macrohyza Silveira

X

Selaginellaceae

Selaginella macrostachya (Spring) Spring

X

X

Selaginellaceae

Selaginella muscosa Spring

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Selaginellaceae

Selaginella producta Baker

X

Selaginellaceae

Selaginella suavis (Spring) Spring

X

X

Selaginellaceae

Selaginella sulcata (Desv. ex Poir.) Spring

X

X

Selaginellaceae

Selaginella tenuissima Fée.

X

Sematophyllaceae

Brittonodoxa subpinnata (Brid.) W.R. Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva

X

Sematophyllaceae

Microcalpe subsimplex (Hedw.) W.R. Buck

X

Sematophyllaceae

Sematophyllum succedaneum (Hook.f. & Wilson) Mitt.

X

Sematophyllaceae

Trichosteleum microstegium (Schimp. ex Besch.) A. Jaeger

X

Sematophyllaceae

Vitalia galipensis (Müll. Hal.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-Silva & W.R. Buck

X

Siparunaceae

Siparuna brasiliensis (Spreng.) A. DC.

X

Siparunaceae

Siparuna guianensis Aubl.

Smilacaceae

Smilax elastica Griseb.

X

Solanaceae

Acnistus arborescens (L.) Schltdl.

X

Solanaceae

Aureliana anonacea (Sendtn.) I.M.C. Rodrigues & Stehmann

X

Solanaceae

Aureliana fasciculata (Vell.) Sendtn

Solanaceae

Aureliana picta (Mart.) I.M.C. Rodrigues & Stehmann

X

Solanaceae

Brugmansia suaveolens (Willd.) Sweet

X

Solanaceae

Capsicum pereirae Barboza & Bianch.

X

Solanaceae

Cestrum bracteatum Link & Otto

X

Solanaceae

Cestrum corymbosum Schltdl.

Solanaceae

Cestrum intermedium Sendtn.

Solanaceae

Cestrum schlechtendalii G.Don

Solanaceae

Datura stramonium L.

Solanaceae

Dyssochroma viridiflorum (Sims) Miers

X

Solanaceae

Nicotiana bonariensis Lehm.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
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Solanaceae

Nicotiana tabacum L.

X

Solanaceae

Physalis fuscomaculata Dunal

X

Solanaceae

Physalis pubescens L.

X

Solanaceae

Sessea brasiliensis Toledo

Solanaceae

Solanum campaniforme Roem. & Schult.

Solanaceae

Solanum capsicoides All.

X

Solanaceae

Solanum cinnamomeum Sendtn.

X

Solanaceae

Solanum concinnum Schott ex Sendtn.

X

Solanaceae

Solanum decompositiflorum Sendtn.

Solanaceae

Solanum decorum Sendtn.

X

Solanaceae

Solanum didymum Dunal

X

Solanaceae

Solanum echidnaeforme Dunal

Solanaceae

Solanum enantiophyllanthum Bitter

X

Solanaceae

Solanum gnaphalocarpon Vell.

X

Solanaceae

Solanum granulosoleprosum Dunal

Solanaceae

Solanum hexandrum Vell.

Solanaceae

Solanum insidiosum Mart.

X

Solanaceae

Solanum kriegeri Giacomin & Stehmann

X

Solanaceae

Solanum leptostachys Dunal

X

Solanaceae

Solanum leucodendron Sendtn.

Solanaceae

Solanum luridifuscescens Bitter

X

Solanaceae

Solanum lycocarpum A. St.-Hil.

X

Solanaceae

Solanum mauritianum Scop.

X

Solanaceae

Solanum melissarum Bohs

Solanaceae

Solanum palinacanthum Dunal

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Solanaceae

Solanum piluliferum Dunal

X

X

Solanaceae

Solanum pseudoquina A. St.-Hil.

X

Solanaceae

Solanum rufescens Sendtn.

X

Solanaceae

Solanum schizandrum Sendtn.

X

Solanaceae

Solanum sellowianum Dunal

X

Solanaceae

Solanum sisymbriifolium Lam.

X

Solanaceae

Solanum sooretamum Carvalho

Solanaceae

Solanum subumbellatum Vell.

Solanaceae

Solanum swartzianum Roem. & Schult.

Solanaceae

Solanum tenuissimum Sendtn.

Solanaceae

Solanum vaillantii Dunal

Solanaceae

Solanum velleum Thunb.

X

Sphagnaceae

Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.

X

Sphagnaceae

Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm.

X

Sphagnaceae

Sphagnum recurvum P. Beauv.

X

Styracaceae

Styrax leprosus Hook. & Arn.

Symplocaceae

Symplocos celastrinea Mart.

X

Symplocaceae

Symplocos falcata Brand

X

Symplocaceae

Symplocos laxiflora Benth.

Symplocaceae

Symplocos oblongifolia Casar.

Tectariaceae

Lastreopsis amplissima (Presl) Tindale

X

Theaceae

Gordonia tomentosa (Mart. & Zucc.) Spreng.

X

Theaceae

Laplacea fruticosa (Schrad.) Kobuski

X

Theaceae

Laplacea tomentosa (Mart.) G.Don

Thelypteridaceae

Amauropelta amambayensis (Ponce) Salino & T.E.Almeida

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
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Thelypteridaceae

Amauropelta opposita (Vahl) Pic. Serm.

X

Thelypteridaceae

Amauropelta pachyrhachis (Kunze ex Mett.) Salino & T.E. Almeida

Thelypteridaceae

Amauropelta patula (Fée) Salino & T.E. Almeida

Thelypteridaceae

Amauropelta raddii (Rosenst.) Salino & T.E. Almeida

Thelypteridaceae

Amauropelta regnelliana (C.Chr.) Salino & T.E. Almeida

X

Thelypteridaceae

Amauropelta retusa (Sw.) Pic. Serm.

X

Thelypteridaceae

Amauropelta rivularioides (Fée) Salino & T.E.Almeida

X

Thelypteridaceae

Amauropelta saxicola (Sw.) Salino & T.E. Almeida

X

Thelypteridaceae

Christella conspersa (Schrad.) Á. Löve & D. Löve

X

Thelypteridaceae

Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy

Thelypteridaceae

Christella patens (Sw.) Pic.Serm.

Thelypteridaceae

Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô

Thelypteridaceae

Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching

X

X

Thelypteridaceae

Meniscium arborescens Humb. et Bonpl. ex Willd.

X

X

Thelypteridaceae

Meniscium longifolium Desv.

X

Thelypteridaceae

Steiropteris gardneriana (Baker) Pic.Serm.

X

Thelypteridaceae

Thelypteris salzmannii (Fée) C.V. Morton

X

Thuidiaceae

Thuidium tomentosum Schimp.

X

Trigoniaceae

Trigonia nivea Cambess.

Urticaceae

Cecropia hololeuca Miq.

X

Urticaceae

Cecropia pachystachya Trécul

X

Urticaceae

Hemistylus brasiliensis Wedd. ex Warm.

Urticaceae

Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd.

X

Urticaceae

Urera nitida (Vell.) P.Brack

X

Valerianaceae

Valeriana scandens L.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Velloziaceae

Barbacenia flava Mart. ex Schult. f.

X

Velloziaceae

Barbacenia tomentosa Mart.

Velloziaceae

Vellozia albiflora Pohl

Verbenaceae

Lantana camara L.

Verbenaceae

Lantana cujabensis Schauer

Verbenaceae

Lantana fucata Lindl.

Verbenaceae

Lantana trifolia L.

Verbenaceae

Lippia brasiliensis (Link.) T.R.S. Silva

Verbenaceae

Lippia lupulina Cham.

X

Verbenaceae

Lippia rotundifolia Cham.

X

Verbenaceae

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl.

Verbenaceae

Stachytarpheta mexiae Moldenke

X

Verbenaceae

Verbena litoralis Kunth

X

Violaceae

Anchietea exalata Eichler

X

Violaceae

Anchietea pyrifolia (Mart.) G. Don

X

Vitaceae

Cissus albida Cambess.

Vitaceae

Cissus erosa Rich.

Vitaceae

Cissus serroniana (Glaz.) Lombardi

Vittariaceae

Vittaria graminifolia Kaulf.

Vochysiaceae

Qualea selloi Warm.

Vochysiaceae

Vochysia rectiflora Warm.

Winteraceae

Drimys brasiliensis Miers

Xyridaceae

Xyris fusca L.A.Nilson

X

Xyridaceae

Xyris macrocephala Vahl

X

Xyridaceae

Xyris savanensis Miq.

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X
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Xyridaceae

Xyris schizachne Mart.

X

Xyridaceae

Xyris tenella Kunth

X

Xyridaceae

Xyris trachyphylla Mart.

X

Zingiberaceae

Hedychium coronarium J. Koenig

X
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ANEXO IV - DADOS SECUNDÁRIOS. ESPÉCIES DE RÉPTEIS SQUAMATA AMOSTRADOS PARA O PARQUE ESTADUAL SERRA NEGRA
DA MANTIQUEIRA E DO IBITIPOCA, MINAS GERAIS.

FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

RÉPTEIS
TESTUDINES
Chelidae
Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1820)

Cágado pescoço de cobra

SQUAMATA - AMPHISBAENIA
Amphisbaenidae
Leposternon microcephalum Wagler in Spix, 1824

Cobra cega

SQUAMATA - LAGARTOS
Anguidae
Ophiodes striatus (Spix, 1825)

Cobra de vidro

Gekkonidae
Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)

Lagartixa de parede

Gymnophthalmidae
Ecpleopus gaudichaudi Duméril & Bibron, 1839

Lagartinho

Heterodactylus imbricatus Spix, 1825

Lagartinho

Leiosauridae
Enyalius perditus Duméril & Bibron, 1837

Camaleão

Urostrophus vautieri Duméril & Bibron, 1837

Lagarto preguiça

FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

Iguanidae
Polychrus acutirostris Spix, 1825

Papa-vento

Mabuyidae
Aspronema dorsivittatum (Cope, 1862)

Lagarto de cobre

Notomabuya frenata (COPE, 1862)

Lagarto de cobre

Teiidae
Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839)

Teiu

SQUAMATA: SERPENTES
Colubridae
Chironius bicarinatus (Wied, 1820)

Cobra verde

Chironius quadricarinatus (Boie, 1827)

Cobra verde

Spilotes pullatus pullatus (Linnaeus, 1758)

Caninana

Dipsadidae
Echinanthera amoena (Jan, 1863)

Cobra verde

Echinanthera melanostigma (Wagler in Spix, 1824)

Cobra cipó

Elapomorphus quinquelineatus (Raddi, 1820)

Cobra corre campo

Erythrolamprus aesculapii aesculapii (Linnaeus, 1766)

Coral falsa

Erythrolamprus almadensis (Wagler in Spix, 1824)

Cobra corre campo

Erythrolamprus miliaris miliaris (Linnaeus, 1758)

Cobra d’água
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FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

Erythrolamprus poecilogyrus (Wied-Neuwied, 1825)

Cobra d’água

Mussurana montana (Franco, Marques & Puorto, 1997)

Mussurana

Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Coral falsa

Oxyrhopus rhombifer Duméril, Bibron & Duméril, 1854

Coral falsa

Oxyrhopus petolarius (Linnaeus, 1758)

Cobra preta

Sibynomorphus mikanii (Mikan, 1878)

Dormideira

Taeniophallus affinis (Günther, 1858)

Cobra cipó

Thamnodynastes strigatus (Günther, 1858)

Cobra cipó

Tropidodryas striaticeps (Cope, 1870)

Cobra cipó

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824)

Boipeva

Xenodon neuwiedii Günther, 1863

Boipeva

Elapidae
Micrurus decoratus (Jan, 1858)

Coral verdadeira

Viperidae
Bothrops alternatus (Duméril, Bibron e Duméril, 1854)

Urutu cruzeiro

Bothrops neuwiedi Wagler, 1824

Urutu

Bothrops jararaca (Wied, 1824)

Jararaca

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758)

Cascavel

ANEXO V – DADOS SECUNDÁRIOS. ESPÉCIES DE ANFÍBIOS REGISTRADOS PARA OS PARQUES ESTADUAIS DO IBITIPOCA E
SERRA NEGRA DA MANTIQUEIRA

FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

Brachycephalidae

Pingo de ouro

Brachycephalus sp.
Ischnocnema izecksohni (Caramaschi & Kisteumacher, 1989)

rãnzinha

Ischnocnema juipoca (Sazima & Cardoso, 1978)

rãnzinha

Ischnocnema parva (Girard, 1853)

rãnzinha

Ischnocnema aff. guentheri

rãnzinha

Bufonidae
Dendrophryniscus sp.

Sapo de bromélia

Rhinella icterica (Spix, 1824)

Sapo cururu

Rhinella ornata (Spix, 1824)

Sapo cururu

Centrolenidae
Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924)*

Rã de vidro

Craugastoridae
Haddadus binotatus (Spix, 1824)

Rã da mata

Cycloramphidae
Thoropa miliaris (Spix, 1824)

Rã das pedras

Hylidae
Aplastodiscus arildae (Cruz & Peixoto, 1987)

Pererca verde
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FAMÍLIA/ESPÉCIE
Aplastodiscus leucopygius (Cruz & Peixoto, 1985)

NOME COMUM
Perereca verde

Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871)

Perereca

Bokermannohyla ibitipoca (Caramaschi & Feio, 1990)

Perereca

Bokermannohyla luctuosa (Pombal & Haddad, 1993)

Perereca

Bokermannohyla nanuzae (Bokermann & Sazima, 1973)

Perereca

Dendropsophus decipiens (A. Lutz, 1925)
Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1824)

Pererequinha
Perereca de colete

Dendropsophus microps (Peter, 1872)

Pererequinha

Dendropsophus minutus (Peter, 1872)

Pererequinha

Boana albomarginatus (Spix, 1824)

Perereca

Boana albopunctatus (Spix, 1824)

Perereca carneiro

Boana faber (Wied-Neuwied, 1821)

Perereca martelo

Boana pardalis (Spix, 1824)
Boana polytaenius (Cope, 1870)
Boana cambui Pinheiro, Pezzuti, Leite, Garcia, Haddad & Faivovich, 2016*

Perereca
Perereca de pijama
perereca

Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 1882

Perereca verde

Phasmahyla cochranae (Bokermann, 1966)

Perereca

Ololygon sp. (gr. catharinae)*

Perereca de bromélia

Ololygon cosenzai Lacerda, Peixoto & Feio, 2012

Perereca de bromélia

FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

Scinax crospedospilus (A. Lutz, 1925)

Perereca de bromélia

Scinax eurydice (Bokermann, 1968)

Perereca de banheiro

Ololygon flavoguttata (Lutz & Lutz, 1939)
Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)

Perereca
Perereca das pedras

Scinax duartei (A. Lutz, 1951)

perereca

Scnnax Squalirostris (A. Lutz, 1925)

perereca

Scinax aff. perereca

perereca

Scinax sp. (clado ruber)*

perereca

Trachycephalus imitatrix (Miranda Ribeiro, 1925)

Perereca de colete

Hylodidae
Hylodes perere Silva & Benmaman, 2008

Rã das corredeiras

Hylodes lateristrigatus (Myers, 1962)

Rã das corredeiras

Leptodactylidae
Leptodactylus furnarius Sazima & Bokermann, 1978
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)
Leptodactylus cf. jolyi

Rã
Rã assobiadeira
Rã

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)

Rã manteiga

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826

Rã cachorro

Physalaemus cf. feioi

Rã
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FAMÍLIA/ESPÉCIE

NOME COMUM

Physalaemus rupestris Caramaschi, Carcerelli & Feio, 1991

Rã

Physalaemus signifer (Girard, 1853)

Rã

Microhylidae
Elaschistocleis cesarii (Miranda-Ribeiro, 1920)

Sapo apito

Odontophrynidae
Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841)

sapo

Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825)

Sapo de chifre

Proceratophrys mantiqueira Mângia, Santana, Cruz & Feio, 2014

Sapo de chifre

ANEXO VI HERPETOFAUNA DA APA BOQUEIRÃO DA MIRA, DISCRIMINADO PELO TÁXON, NOME EM PORTUGUÊS, GRAU DE
AMEAÇA (LC – PREOCUPAÇÃO MENOR; VU – VULNERÁVEL; EN – EM PERIGO; CR – CRITICAMENTE AMEAÇADO; DD – DEFICIENTE
DE DADOS), HABITAT (MT – ÁREA DE MATA; AB – ÁREA ABERTA; BA – BREJO DE ÁREA ABERTA; BM – BREJO DE ÁREA DE MATA;
FA – FLORESTA DE ALTITUDE; RC – RIACHOS DE ÁREA DE MATA; RI – RIOS), PONTO AMOSTRAL ((1) MATA DO ESPINELI, (2)
SERRA DA ÁGUA SANTA, (3) ESTRADA TORRES FURNAS, (4) BREJOS DA FIGUEIRA, (5) BREJOS COMPLEXO BOQUEIRÃO DA MIRA,
(6) QUILOMBO HIGHTECH, (7) COMPLEXO BOQUEIRÃO DA MIRA, (8) FAZENDA SANTA CLARA DAS PALMEIRAS, (9) MATA SANTA
CLARA DAS PALMEIRAS, (10) BREJOS ESTRADA PARA SERRA DA BANDEIRA 1, (11) BREJOS ESTRADA PARA SERRA DA BANDEIRA
2, (12) RIBEIRÃO SANTA CLARA, (13) LAGOA TEMPORÁRIA SERRA DO CHORA, (14) SERRA DA BANDEIRA E (15) SERROTE SÃO
LOURENÇO, MÉTODO (BA – BUSCA ATIVA; PT – ARMADILHA DE PITFALL; FU – ARMADILHA DE FUNIL; EO – ENCONTRO
OCASIONAL; ET – ENCONTRO POR TERCEIROS)

Ordem/Família/Espécie

Nome em português

Grau de ameaça
MG BR

IUCN

Habitat

Ponto amostral

Método

MT

1, 2, 3, 4, 6, 14, 15

BA, PT, FU

ANURA
Brachycephalidae
Ischnocnema izecksohni (Caramaschi & Kisteumacher, 1989) rã

DD

Ischnocnema juipoca (Sazima & Cardoso, 1978)

rã

MT

1, 6, 14

BA

Ischnocnema parva (Girard, 1853)

rã

MT

14, 6

BA

Ischnocnema aff. lactea

rã

MT

1, 6, 14

BA

Ischnocnema sp.

rã

FA

14

BA

Bufonidae
Rhinella icterica (Spix, 1824)

sapo intanha

MT, AB

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15 BA, PT, FU

Rhinella ornata (Spix, 1824)

sapo

MT, AB

8, 9, 10

rã de vidro

RI

9

rã

MT

1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 15

BA, PT

Centrolenidae
Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924)

BA

Craugastoridae
Haddadus binotatus (Spix, 1824)

PT, FU, BA

Cycloramphidae
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Thoropa miliaris (Spix, 1824)

rã das pedras

AB

14

BA

perereca de árvore

MT

15

BA

perereca verde

BM

5, 10, 11

BA

Aplastodiscus arildae (Cruz & Peixoto, 1987)

perereca verde

MT, FA

6, 14

BA

Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871)

perereca

MT

13

BA

Bokermannohyla ibitipoca (Caramaschi & Feio, 1990)

perereca

FA

13

BA

Bokermannohyla luctuosa (Pombal & Haddad, 1993)

perereca

FA

3

PT

Dendropsophus decipiens (A. Lutz, 1925)

perereca

BA

8, 10, 11

BA

Dendropsophus elegans (Wied-Neuwied, 1824)

Perereca de colete

BA

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

BA

Dendropsophus minutus (Peter, 1872)

perereca

BA

1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

BA

Boana albopunctatus (Spix, 1824)

perereca

BA

1, 4, 5, 7, 10, 11

BA

Boana faber (Wied-Neuwied, 1821)

perereca martelo

BA

1, 4, 5, 7, 10, 11

BA

Boana pardalis (Spix, 1824)

perereca

BA

1, 4, 5, 7, 10, 11

BA

Boana polytaenius (Cope, 1870)

perereca de pijama

BA

4, 5, 10, 11

BA

Ololygon aff. cosenzai

perereca de bromélia

FA

3, 14

BA

Scinax eurydice (Bokermann, 1968)

perereca

BA

5

BA

Ololygon flavoguttata (Lutz & Lutz, 1939)

perereca

FA

3, 6, 14

BA

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)

perereca

BA

4, 5

BA

Scinax aff. perereca

perereca

BA

10, 11

BA

Ololygon sp.

perereca

FA

10, 11

BA

RC

6, 14, 15

BA

Hemiphractidae
Gastrotheca sp.
Phyllomedusidae
Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 1882
Hylidae

DD

DD

Hylodidae
Hylodes aff. perere Silva & Benmaman, 2008

rã do riacho

DD

Hylodes lateristrigatus (Baumann, 1912)

rã do riacho

RC

1

BA

Adenomera marmorata (Steindachner, 1867)

rã

AB

Adenomera sp.

Rã

AB

6

BA

Leptodactylus furnarius Sazima & Bokermann, 1978

rã

BA

4

BA, PT

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)

rã assobiadeira

BA

2, 3, 4, 5, 6, 9

BA

Leptodactylus jolyi Sazima & Bokermann, 1978

rã

BA

3

BA

Leptodactylus labirinticus (Spix, 1824)

rã

2, 3, 4, 6, 9, 13

BA

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)

rã manteiga

BA

2, 3, 4, 6, 9, 13

BA

Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826

rã cachorro

BA

3, 4, 6, 13

BA

Physalaemus rupestris Caramaschi, Carcerelli & Feio, 1991

rã

FA

8, 14

BA

Physalaemus signifer (Girard, 1853)

rã-chorona

BF

10

BA

rã apito

BA

5, 6

BA

sapo de chifre

MT

1

BA

RC

7

ET

lagartixa de parede

AN

8

BA

Placosoma glabelum Pters, 1870

lagarto

MT

6

PT

Heterodactylus imbricatus Spix, 1825

lagarto

FA

3

PT

Leptodactylidae

DD

DD

DD

DD

BA

Microhylidae
Elaschistocleis cesarii (Miranda-Ribeiro, 1920)
Odontophrynidae
Proceratophrys boiei (Wied-Neuwied, 1825)
TESTUDINES
Chelidae
Hydromedusa maximiliani (Mikan, 1825)

cágado

VU

SQUAMATA – LAGARTOS
Gekkonidae
Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818)
Gymnophthalmidae

577

Leiosauridae
Enyalius perditus Duméril & Bibron, 1837

camaleão

MT, FA

3, 6, 12, 14

PT, FU, BA

teiú

AB

3, 7, 8

BA

calango

AN

8

BA

Elapomorphus quinquelineatus (Raddi, 1820)

cobra cipó

FA

3

FU

Echinanthera melanostigma (Wagler in Spix, 1824)

cobra cipó

MT

6

PT

Erythrolamprus miliaris (Linnaeus, 1758)

cobra d’água

BA

10

BA

Sibynomorphus neuwiedi (Ihering, 1911)

dormideira

AB

3

BA

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860)

cobra cipó

MT

1

ET

Xenodon neuwiedii Günther, 1863

boipeva

FA

3

EO

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824)

boipeva

AB

5

ET

Bothrops jararaca (Wied, 1824)

jararaca

MT

3, 15

BA

Crotalus durissus (Linnaeus, 1758)

cascavel

MT

3

BA

Teiidae
Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839)
Tropiduridae
Tropidurus torquatus (Wied, 1820)
SQUAMATA: SERPENTES
Dipsadidae

Viperidae

ANEXO VII - LISTA DAS ESPÉCIES DE AVES REGISTRADAS POR MEIO DOS DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS PARA O PLANO
DE MANEJO DA APA BOQUEIRÃO DA MIRA.
Espécie

Nome Comum

Status

Dados
Secundários

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar

Sen
s.

Ordem Tinamiformes
Família Tinamidae
Crypturellus obsoletus

inambuguaçu

R

1, 2, 5

X

ONI

B

Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

N

1, 2, 3, 5

X

ONI

B

Crypturellus tataupa

inambu-chintã

R

1, 2, 5

X

ONI

B

Rhynchotus rufescens

perdiz

R

1, 2, 4

X

ONI

B

Nothura maculosa

codorna-amarela

R

1, 2, 4, 5

X

ONI

B

Dendrocygna viduata

irerê

N

5

ONI

B

Dendrocygna autumnalis

marreca-cabocla

N

5

ONI

B

Cairina moschata

pato-do-mato

R

5

ONI

M

Amazonetta brasiliensis

ananaí

N

1, 2, 5

ONI

B

Penelope superciliaris

jacupemba

R

2, 5

FRU

M

Penelope obscura

jacuguaçu

R

1, 2, 3, 5

FRU

M

R, MA

2

FRU

A

PIS

M

PIS

M

Ordem Anseriformes
Família Anatidae

X

Ordem Galliformes
Família Cracidae
X

Família Odontophoridae
Odontophorus capueira
Ordem
Podicipediformes
Família Podicipedidae

uru

Tachybaptus dominicus

mergulhão-pequeno

N

1, 5

Podilymbus podiceps

mergulhão-caçador

N

2

EN (MG)

X

Ordem Ciconiiformes
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Espécie

Nome Comum

Status

Dados
Secundários

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar

Sen
s.

Família Ciconiidae
Mycteria americana

cabeça-seca

N

5

tesourão

R

biguá

VU (MG)

CAR

B

5

PIS

A

N

2, 5

PIS

B

biguatinga

N*

5

PIS

M

Tigrisoma lineatum

socó-boi

R

5

PIS

M

Nycticorax nycticorax

socó-dorminhoco

N*

5

PIS

B

Butorides striata

socozinho

N*

2, 5

PIS

B

Bubulcus ibis

garça-vaqueira

R

5

INS

B

Ardea cocoi

garça-moura

N*

5

ONI

B

Ardea alba

garça-branca

N*

1, 2, 3, 5

X

ONI

B

Syrigma sibilatrix

maria-faceira

N

1, 3, 5

X

INS

M

Pilherodius pileatus

garça-real

N

1, 5

ONI

M

Egretta thula

garça-branca-pequena

N*

2, 5

ONI

B

Egretta caerulea
Família
Threskiornithidae
Mesembrinibis
cayennensis
Phimosus infuscatus

garça-azul

N*

5

ONI

M

coró-coró

R

5

ONI

M

coró-coró

N*

5

ONI

M

Theristicus caudatus

curicaca

N*

5

Platalea ajaja

colhereiro

N*

5

Ordem Suliformes
Família Fregatidae
Fregata magnificens
Família
Phalacrocoracidae
Nannopterum brasilianus
Família Anhingidae
Anhinga anhinga
Ordem Pelecaniformes
Família Ardeidae

X

VU (MG)

CAR

B

CAR

M

Espécie

Nome Comum

Status

Dados
Secundários

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar

Sen
s.

Ordem Cathartiformes
Família Cathartidae
Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

N

1, 2, 3, 4, 5

X

DET

B

Cathartes burrovianus

urubu-de-cabeça-amarela

R

5

X

DET

M

Coragyps atratus

urubu

R

1, 2, 3, 4, 5

X

DET

B

Sarcoramphus papa

urubu-rei

R

1, 5

X

DET

M

Leptodon cayanensis

gavião-gato

R

5

X

CAR

M

Chondrohierax uncinatus

caracoleiro

R

5

CAR

B

Elanoides forficatus

gavião-tesoura

M

2, 5

CAR

M

Elanus leucurus

gavião-peneira

R

1, 2, 4, 5

INS

B

Harpagus diodon

gavião-bombachinha

M

3, 5

CAR

M

Accipiter striatus

N*

1, 2, 5

CAR

B

R

1, 5

X

CAR

M

Ictinia plumbea

tauató-miúdo
gavião-bombachinhagrande
sovi

M

5

X

INS

M

Rostrhamus sociabilis

gavião-caramujeiro

DD (MG)

Ordem Accipitriformes
Família Accipitridae

Accipiter bicolor

X

N

5

CAR

B

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo

R

5

X

CAR

M

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo

R

1, 2, 4, 5

X

CAR

B

Urubitinga urubitinga

gavião-preto

N

1, 2

CAR

M

Urubitinga coronata

águia-cinzenta

R

5

CAR

M

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

R

1, 2, 3, 4, 5

CAR

B

Parabuteo leucorrhous

gavião-de-sobre-branco

R

4, 5

CAR

M

R

1, 2, 4, 5

CAR

B

R

1, 2, 4, 5

CAR

M

R, MA

5

CAR

A

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco
Geranoaetus
águia-serrana
melanoleucus
Pseudastur polionotus
gavião-pombo

EN (IUCN, ICMBio,
MG)
X
DD (MG)
X

QA (IUCN), CR (MG)

581

Status

Dados
Secundários
1, 5

Dados
Primários

Espécie

Nome Comum

Buteo brachyurus

gavião-de-cauda-curta

R

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

N

1, 5

Spizaetus melanoleucus

gavião-pato

R

5

carão

R

5

R, MA

1, 2, 3, 5

X
X

X

Ameaça

Preferência
Alimentar
CAR

Sen
s.
M

EN (MG)

CAR

M

EN (MG)

CAR

A

ONI

M

ONI

M

Ordem Gruiformes
Família Aramidae
Aramus guarauna
Família Rallidae
Aramides saracura

saracura-do-mato

Laterallus melanophaius

sanã-parda

R

1, 5

Laterallus leucopyrrhus

sanã-vermelha

R

5

Mustelirallus albicollis

sanã-carijó

R

1, 5

Pardirallus nigricans

saracura-sanã

R

Gallinula galeata

galinha-d'água

Porphyrio martinicus

ONI

B

ONI

M

X

ONI

M

1, 2, 3, 5

X

ONI

M

R

5

X

ONI

B

frango-d'água-azul

N

5

ONI

B

quero-quero

N

1, 3, 5

INS

B

Gallinago paraguaiae

narceja

N

2

ONI

B

Gallinago undulata

narcejão

R

2, 5

ONI

A

Actitis macularius

maçarico-pintado

S

5

ONI

NA

Tringa solitaria

maçarico-solitário

S

5

ONI

NA

jaçanã

N

5

INS

B

rolinha-de-asa-canela

R

5

GRA

B

DD (MG)

Ordem Charadriiformes
Família Charadriidae
Vanellus chilensis

X

Família Scolopacidae

Família Jacanidae
Jacana jacana

X

Ordem Columbiformes
Família Columbidae
Columbina minuta

Status

Dados
Secundários
1, 2, 3, 4, 5

Espécie

Nome Comum

Columbina talpacoti

rolinha

R

Columbina squammata

fogo-apagou

R

1, 2, 3, 5

Columba livia

pombo-doméstico

R, EX

1, 5

Patagioenas picazuro

asa-branca

R

1, 3, 4, 5

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

R

Patagioenas plumbea

pomba-amargosa

Zenaida auriculata

Dados
Primários
X

Ameaça

X

Preferência
Alimentar
GRA

Sen
s.
B

GRA

B

ONI

B

X

GRA

M

1, 2, 3, 4, 5

X

FRU

M

R

1, 2, 4, 5

X

ONI

A

avoante

N

5

GRA

B

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

R

1, 2, 3, 5

X

GRA

B

Leptotila rufaxilla

juriti-de-testa-branca

R

1, 2, 5

X

GRA

M

Geotrygon montana

pariri

R

1, 2, 5

X

ONI

M

Piaya cayana

alma-de-gato

R

1, 2, 5

X

INS

B

Coccyzus melacoryphus

papa-lagarta

N

5

CAR

B

Crotophaga ani

anu-preto

R

1, 2, 3, 5

X

CAR

B

Guira guira

anu-branco

R

1, 2, 3, 4, 5

X

CAR

B

Tapera naevia

saci

R

1, 2, 5

X

INS

B

suindara

R

1, 2, 4, 5

X

CAR

B

R

1, 2, 3, 4, 5

X

CAR

B

R, MA

1, 5

X

CAR

A

Bubo virginianus

corujinha-do-mato
murucututu-de-barrigaamarela
jacurutu

R

1, 3, 5

CAR

B

Strix virgata

coruja-do-mato

R

5

CAR

M

Strix huhula

coruja-preta

R

5

CAR

M

Glaucidium brasilianum

caburé

R

5

CAR

B

Ordem Cuculiformes
Família Cuculidae

Ordem Strigiformes
Família Tytonidae
Tyto furcata
Família Strigidae
Megascops choliba
Pulsatrix koeniswaldiana

DD (MG)
X

583

Status

Dados
Secundários
1, 2, 4, 5

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar
CAR

Sen
s.
M

Espécie

Nome Comum

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

R

Asio clamator

coruja-orelhuda

N

2, 5

CAR

B

Asio stygius

mocho-diabo

R

5

CAR

M

Nyctibius griseus
Ordem
Caprimulgiformes
Família Caprimulgidae

urutau

R

1, 5

X

INS

B

Nyctiphrynus ocellatus

bacurau-ocelado

R

1

X

INS

M

Lurocalis semitorquatus

tuju

M*

1, 5

INS

M

Nyctidromus albicollis

bacurau

R

1, 2, 5

INS

B

Hydropsalis parvula

bacurau-chintã

M*

5

INS

B

Hydropsalis anomala

curiango-do-banhado

R

1, 5

INS

M

Hydropsalis longirostris

bacurau-da-telha

R

1, 4

INS

B

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

R

1, 2, 4, 5

INS

B

Hydropsalis forcipata

bacurau-tesourão

R, MA

1, 5

INS

M

Nannochordeiles pusillus

bacurauzinho

R

3

INS

M

NA

2

INS

NA

Ordem Nyctibiiformes
Família Nyctibiidae

X
QA (IUCN), VU (MG)
X
EN (MG)

Ordem Apodiformes
Família Apodidae
Cypseloides sp.

taperuçu

Cypseloides fumigatus

taperuçu-preto

N

5

INS

M

Cypseloides senex

taperuçu-velho

N

5

INS

M

Streptoprocne sp.

taperuçu

X

INS

NA

Streptoprocne zonaris

taperuçu-de-coleira-branca

Streptoprocne biscutata
Chaetura meridionalis
Família Trochilidae

NA
N

1, 2, 4, 5

X

INS

B

taperuçu-de-coleira-falha

N

1, 2, 4, 5

X

INS

M

andorinhão-do-temporal

M

1, 2, 4, 5

X

INS

B

Status

Dados
Secundários
5

Espécie

Nome Comum

Glaucis hirsutus

balança-rabo-de-bico-torto

R

Phaethornis ruber

rabo-branco-rubro

R

5

Phaethornis pretrei

R

1, 2, 3, 4, 5

R, MA

Eupetomena macroura

rabo-branco-acanelado
rabo-branco-de-gargantarajada
beija-flor-tesoura

Aphantochroa cirrochloris

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar
NEC

Sen
s.
B

NEC

M

X

NEC

B

1, 2, 4, 5

X

NEC

M

R

1, 2, 3, 4, 5

X

NEC

B

beija-flor-cinza

QMA, N*

5

NEC

M

Florisuga fusca

beija-flor-preto

N

1, 4, 5

X

NEC

M

Colibri serrirostris

beija-flor-de-orelha-violeta

N

1, 2, 4, 5

X

NEC

B

Anthracothorax nigricollis

beija-flor-de-veste-preta

N

1, 4, 5

Stephanoxis lalandi

beija-flor-de-topete-verde

R, BR, MA

1, 2, 4, 5

Lophornis magnificus

R, BR

5

R

1, 2, 3, 4, 5

Thalurania glaucopis

topetinho-vermelho
besourinho-de-bicovermelho
beija-flor-de-fronte-violeta

R, MA

1, 2, 3, 4, 5

Hylocharis cyanus

beija-flor-roxo

R

4

Leucochloris albicollis

beija-flor-de-papo-branco

R

1, 2, 4, 5

Amazilia versicolor

beija-flor-de-banda-branca

R

1, 5

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-garganta-verde

R

3

Amazilia lactea

beija-flor-de-peito-azul

R

1, 2, 3, 4, 5

X

Heliodoxa rubricauda

beija-flor-rubi

R, BR, MA

4, 5

X

Heliothryx auritus

beija-flor-de-bochecha-azul

R

Heliomaster squamosus

bico-reto-de-banda-branca

Calliphlox amethystina

Phaethornis eurynome

NEC

B

NEC

M

NEC

B

X

NEC

B

X

NEC

M

NEC

B

X

NEC

B

X

NEC

B

NEC

B

NEC

B

NEC

M

5

NEC

M

BR, N

5

NEC

M

estrelinha-ametista

N

2, 4, 5

X

NEC

B

Trogon surrucura

surucuá-variado

R

1, 5

X

ONI

M

Trogon rufus

surucuá-dourado

R

2, 5

ONI

M

Chlorostilbon lucidus

X

Ordem Trogoniformes
Família Trogonidae

585

Espécie

Nome Comum

Status

Dados
Secundários

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar

Sen
s.

Ordem Coraciiformes
Família Alcedinidae
Megaceryle torquata

martim-pescador-grande

N

1, 5

X

PIS

B

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

N

1, 2, 5

X

PIS

B

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

N

1, 5

PIS

B

R, QMA

5

ONI

M

joão-bobo

R

1, 2, 3, 5

X

CAR

M

Ramphastos toco

tucanuçu

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

M

Ramphastos dicolorus

tucano-de-bico-verde

R, MA

1, 2, 3, 5

X

ONI

M

Selenidera maculirostris

araçari-poca

R, MA

5

ONI

M

Pteroglossus bailloni

araçari-banana

R, MA

2, 5

ONI

A

Família Momotidae
Baryphthengus ruficapillus juruva
Ordem Galbuliformes
Família Bucconidae
Nystalus chacuru
Ordem Piciformes
Família Ramphastidae

QA (IUCN), VU (MG)

Família Picidae
Picumnus cirratus

picapauzinho-barrado

R

1, 2, 5

X

INS

B

Melanerpes candidus

R

1, 2, 4, 5

X

INS

B

R, BR, MA

2, 5

INS

M

Veniliornis spilogaster

pica-pau-branco
picapauzinho-de-testapintada
picapauzinho-verde-carijó

R

1, 5

X

INS

M

Piculus aurulentus

pica-pau-dourado

R, MA

1, 2, 5

X

INS

M

Colaptes melanochloros

pica-pau-verde-barrado

R

1, 2, 5

X

INS

B

Colaptes campestris

pica-pau-do-campo
pica-pau-de-cabeçaamarela
pica-pau-de-banda-branca

R

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

B

R

2, 5

INS

M

R

2, 5

INS

B

Veniliornis maculifrons

Celeus flavescens
Dryocopus lineatus

X

QA (IUCN)

Espécie

Nome Comum

Campephilus robustus
Campephilus
melanoleucos
Ordem Cariamiformes

pica-pau-rei
pica-pau-de-topetevermelho

Status
R, MA

Dados
Secundários
1, 2, 5

R

1

seriema

R

1, 2, 3, 4, 5

Caracara plancus

carcará

R

Milvago chimachima

carrapateiro

Milvago chimango

chimango

Dados
Primários
X

Ameaça

Preferência
Alimentar
INS

Sen
s.
M

INS

M

X

CAR

M

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

B

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

B

N

1, 2

ONI

B

Herpetotheres cachinnans acauã

R

1, 2, 4, 5

CAR

B

Micrastur ruficollis

falcão-caburé

R

1

CAR

M

Micrastur semitorquatus

falcão-relógio

R

5

CAR

M

Falco sparverius

quiriquiri

R

1, 2, 4, 5

CAR

B

Falco rufigularis

cauré

R

5

CAR

B

Falco femoralis

falcão-de-coleira

R

2, 3, 4, 5

CAR

B

Falco peregrinus

falcão-peregrino

S

5

CAR

M

maracanã

R

1, 2, 3, 4, 5

X

FRU

M

Psittacara leucophthalmus periquitão

R

1, 2, 3, 4, 5

X

FRU

B

Eupsittula aurea

periquito-rei

R

1, 2, 5

X

FRU

M

Pyrrhura frontalis

tiriba

R, QMA

1, 2, 4, 5

X

FRU

M

Forpus xanthopterygius

tuim

R

1, 2, 3, 5

X

FRU

B

Brotogeris tirica

periquito-verde
periquito-de-encontroamarelo

R, BR, MA

5

FRU

B

R

1, 5

FRU

M

Família Cariamidae
Cariama cristata
Ordem Falconiformes
Família Falconidae

X

X
X

Ordem Psittaciformes
Família Psittacidae
Primolius maracana

Brotogeris chiriri

X

QA (IUCN)

587

Status

Dados
Secundários
4

Espécie

Nome Comum

Pionopsitta pileata

cuiú-cuiú

R, MA

Pionus maximiliani

maitaca

R

1, 2, 5

Amazona vinacea

papagaio-de-peito-roxo

R, MA

2, 3

Amazona aestiva

papagaio

R

5

R, BR, MA

5

R, BR, MA

2, 5

Dados
Primários

Ameaça
EN (MG)

X

Preferência
Alimentar
FRU

Sen
s.
M

FRU

M

FRU

M

FRU

M

DD (MG)

INS

M

QA (IUCN)

INS

M

INS

M

INS

M

INS

B

EN (IUCN), VU
(ICMBio, MG)

Ordem Passeriformes
Família Thamnophilidae

Dysithamnus stictothorax

choquinha-de-gargantapintada
choquinha-de-peito-pintado

Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

Rhopias gularis

Dysithamnus xanthopterus choquinha-de-asa-ferrugem

R

1, 2, 3, 5

R, BR, MA

5

X

Thamnophilus ruficapillus

choca-de-chapéu-vermelho

R

1, 2, 3, 4, 5

Thamnophilus punctatus

choca-bate-cabo

R

2

INS

B

Thamnophilus ambiguus
Thamnophilus
caerulescens
Hypoedaleus guttatus

choca-de-sooretama

R, BR, MA

5

INS

B

R

1, 2, 4, 5

INS

B

R, MA

5

INS

A

Batara cinerea

matracão

R

5

INS

M

Mackenziaena leachii

borralhara-assobiadora

R, MA

2, 3, 4, 5

INS

M

Mackenziaena severa

borralhara

R, MA

2, 5

INS

M

Myrmoderus loricatus

formigueiro-assobiador

R, BR, MA

5

INS

M

Pyriglena leucoptera

papa-taoca-do-sul

R, MA

1, 2, 3, 5

INS

M

Cercomacra brasiliana

chororó-cinzento

R, BR, MA

5

INS

M

Drymophila ferruginea

trovoada

R, BR, MA

5

INS

M

Drymophila rubricollis

trovoada-de-bertoni

R, MA

INS

M

Drymophila genei

choquinha-da-serra
choquinha-de-dorsovermelho

R, BR, MA

4

VU (MG)

INS

M

R, BR, MA

1, 2, 5

QA (IUCN)

INS

M

Drymophila ochropyga

choca-da-mata
chocão-carijó

X

X
DD (MG)
X

X
QA (IUCN)
X

X

Nome Comum

Drymophila malura

choquinha-carijó

R, MA

Melanopareia torquata
Família
Conopophagidae
Conopophaga lineata

tapaculo-de-colarinho

R, CE

1, 2, 5

R, QMA

1, 2, 4, 5

Conopophaga melanops

cuspidor-de-máscara-preta

R, BR, MA

5

R

5

chupa-dente

Status

Dados
Secundários
1, 2, 5

Espécie

Dados
Primários
X

Ameaça

Preferência
Alimentar
INS

Sen
s.
M

INS

M

INS

M

INS

A

CR (MG)

INS

A

DD (MG)

INS

A

INS

M

INS

NA

INS

A

INS

A

INS

M

INS

M

X

Família Grallariidae
Grallaria varia

tovacuçu

Hylopezus nattereri

pinto-do-mato

R, MA

5

Scytalopus speluncae

tapaculo-preto

R, BR, MA

1, 2, 5

Scytalopus petrophilus

tapaculo-serrano

R, BR, MA

1, 2, 4, 5

galinha-do-mato

R

5

R, QMA

1, 2, 5

Família Rhinocryptidae
X

Família Formicariidae
Formicarius colma

VU (MG)

Família Scleruridae
Sclerurus scansor

vira-folha

X
VU (IUCN), EN
(ICMBio, MG)

Geositta poeciloptera

andarilho

N*, CE

1, 5

Família
Dendrocolaptidae
Dendrocincla turdina

arapaçu-liso

R, MA

3, 5

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

R

1, 2, 3, 5

X

INS

M

Xiphorhynchus fuscus
Campylorhamphus
falcularius
Lepidocolaptes
angustirostris
Lepidocolaptes
squamatus
Dendrocolaptes
platyrostris

arapaçu-rajado

R, QMA

1, 5

X

INS

A

R, MA

1, 2, 5

INS

A

arapaçu-de-cerrado

R

1, 5

X

INS

M

arapaçu-escamoso

R, BR, MA

1, 2, 5

X

INS

A

R

5

INS

M

arapaçu-de-bico-torto

arapaçu-grande
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Espécie

Nome Comum

Xiphocolaptes albicollis

arapaçu-de-gargantabranca

Status

Dados
Secundários

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar

Sen
s.

R, QMA

1, 2, 5

X

INS

M

R

1, 2, 3, 5

X

INS

M

R, BR, IV

1, 5

X

INS

B

Família Xenopidae
Xenops rutilans

bico-virado-carijó

Família Furnariidae
Furnarius figulus

casaca-de-couro-da-lama

Furnarius rufus

joão-de-barro

R

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

B

Lochmias nematura
Automolus
leucophthalmus
Anabazenops fuscus

joão-porca

R

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

M

R, QMA

1, 5

INS

M

R, BR, MA

1, 2, 5

INS

A

Anabacerthia lichtensteini

limpa-folha-ocráceo

R, MA

2

INS

A

Philydor atricapillus

limpa-folha-coroado

R, MA

5

INS

A

Philydor rufum

limpa-folha-de-testa-baia

R

1, 2, 3, 5

INS

M

Leptasthenura setaria

grimpeiro

R, MA

5

INS

B

Phacellodomus rufifrons
Phacellodomus
erythrophthalmus
Phacellodomus
ferrugineigula
Anumbius annumbi

joão-de-pau

R

1, 3, 4, 5

X

INS

M

joão-botina-da-mata

R, BR, MA

1, 5

X

INS

M

joão-botina-do-brejo

R, MA

1, 5

INS

M

cochicho

R

1, 2, 4, 5

X

INS

M

Certhiaxis cinnamomeus

curutié

R

1, 2, 3, 5

X

INS

M

Synallaxis ruficapilla

pichororé

R, MA

1, 2, 3, 5

X

INS

M

Synallaxis cinerascens

pi-puí

R, QMA

1, 2, 5

X

INS

M

Synallaxis frontalis

petrim

R

5

X

INS

B

Synallaxis albescens

uí-pi

R

1, 5

X

INS

B

Synallaxis spixi

joão-teneném

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

B

Asthenes moreirae

garrincha-chorona

INS

M

Cranioleuca pallida

arredio-pálido

R
R, BR, MA,
AR
R, BR, MA

INS

M

barranqueiro-de-olho-branco
trepador-coleira

X
QA (IUCN)

4, 5
1, 2, 4, 5

X

Espécie

Dados
Secundários

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar

Sen
s.

Nome Comum

Status

Neopelma chrysolophum

fruxu

R, BR, MA

1, 2, 5

X

ONI

M

Manacus manacus

rendeira

R

3, 5

X

FRU

B

Chiroxiphia caudata

tangará

R, MA

1, 2, 3, 5

X

ONI

B

araponga-do-horto

R

2, 5

FRU

A

assanhadinho

R

5

INS

A

R, QMA

1, 2, 3, 5

ONI

M

INS

M

Família Pipridae

Família Oxyruncidae
Oxyruncus cristatus
Família
Onychorhynchidae
Myiobius barbatus

DD (MG)

Família Tityridae
Schiffornis virescens

flautim

X

Pachyramphus viridis

caneleiro-verde

R

5

Pachyramphus castaneus
Pachyramphus
polychopterus
Pachyramphus
marginatus
Pachyramphus validus

caneleiro

R

1, 2, 5

X

INS

M

caneleiro-preto

R

1, 5

X

ONI

B

caneleiro-bordado

R

5

ONI

A

caneleiro-de-chapéu-preto

R

5

INS

M

QA (IUCN), VU (MG)

FRU

M

QA (MG)

FRU

M

QA (IUCN)

FRU

A

DD (MG)
X

Família Cotingidae
Phibalura flavirostris

tesourinha-da-mata

Pyroderus scutatus

pavó

MA, N

5

R

1, 2, 5

Lipaugus ater

saudade

R, BR, MA

5

patinho

R

1, 2, 3, 5

X

INS

M

R, QMA

1, 2, 3, 5

X

ONI

M

cabeçudo

R

1, 2, 3, 5

X

INS

M

estalador

R

1, 5

X

INS

M

X

Família Platyrinchidae
Platyrinchus mystaceus
Família
Rhynchocyclidae
Mionectes rufiventris
Leptopogon
amaurocephalus
Corythopis delalandi

abre-asa-de-cabeça-cinza
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Espécie

Nome Comum

Phylloscartes ventralis

borboletinha-do-mato

Phylloscartes difficilis
Tolmomyias
sulphurescens
Tolmomyias flaviventris
Todirostrum
poliocephalum
Todirostrum cinereum
Poecilotriccus
plumbeiceps
Myiornis auricularis

estalinho

Status
R

Dados
Secundários
1, 2, 3, 4, 5

R, BR, MA

4

bico-chato-de-orelha-preta

R

1, 2, 3, 5

bico-chato-amarelo

R

5

R, BR, MA

1, 2, 3, 5

ferreirinho-relógio

R

tororó

Dados
Primários
X

Ameaça

Sen
s.
M

INS

M

INS

M

INS

B

X

INS

B

1, 5

X

INS

B

R

1, 2, 3, 5

X

INS

M

miudinho

R, MA

2, 3, 5

INS

B

Hemitriccus diops

olho-falso

R, MA

1, 5

INS

M

Hemitriccus obsoletus

catraca

R, MA

4

INS

M

Hemitriccus nidipendulus

tachuri-campainha

R, BR, MA

1, 5

X

INS

B

X

INS

B

teque-teque

QA (IUCN), DD (MG)

Preferência
Alimentar
INS

X

X

Família Tyrannidae
Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

R

1, 2, 3, 4, 5

Euscarthmus meloryphus

barulhento

R

5

INS

B

Tyranniscus burmeisteri

piolhinho-chiador

N

1

INS

M

Camptostoma obsoletum

R

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

B

R

1, 2, 5

X

ONI

B

Elaenia spectabilis

risadinha
guaracava-de-barrigaamarela
guaracava-grande

M

5

ONI

B

Elaenia chilensis

guaracava-de-crista-branca

M

1, 4, 5

ONI

NA

Elaenia parvirostris

tuque-pium

N

2

ONI

B

Elaenia mesoleuca

QMA, N

1, 2, 4, 5

X

ONI

B

N

1, 3, 4, 5

X

ONI

M

Elaenia chiriquensis

tuque
guaracava-de-topeteuniforme
chibum

N

5

ONI

B

Elaenia obscura

tucão

R

1, 4, 5

X

FRU

M

Myiopagis caniceps

guaracava-cinzenta

R

5

X

INS

M

Elaenia flavogaster

Elaenia cristata

Espécie

Nome Comum

Status

Dados
Secundários

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar

Sen
s.

Capsiempis flaveola

guaracava-de-cristaalaranjada
marianinha-amarela

Phyllomyias virescens

piolhinho-verdoso

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

Phyllomyias griseocapilla

piolhinho-serrano

Culicivora caudacuta

Serpophaga nigricans

papa-moscas-do-campo
papa-moscas-de-costascinzentas
joão-pobre

Serpophaga subcristata

alegrinho

N

1, 2, 4, 5

X

INS

B

Attila rufus

capitão-de-saíra

R, BR, MA

2, 3, 5

X

INS

M

Legatus leucophaius
Ramphotrigon
megacephalum
Myiarchus tuberculifer

bem-te-vi-pirata

M

5

X

FRU

B

maria-cabeçuda

R

4, 5

INS

M

maria-cavaleira-pequena

R

5

INS

B

Myiarchus swainsoni

irré

M

1, 2, 5

X

INS

B

Myiarchus ferox

R

1, 4, 5

X

INS

B

R

2, 5

X

INS

B

Sirystes sibilator

maria-cavaleira
maria-cavaleira-de-raboenferrujado
gritador

R

5

X

INS

M

Casiornis rufus

maria-ferrugem

M

1, 2, 5

INS

M

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

R

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

B

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

N*

1, 3, 5

X

INS

B

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

M

1, 2, 5

X

ONI

B

Megarynchus pitangua

neinei
bentevizinho-de-asaferrugínea
bentevizinho-de-penachovermelho

N

1, 2, 3, 5

X

INS

B

R

5

INS

B

N*

1, 2, 3, 5

INS

B

Myiopagis viridicata

Polystictus superciliaris

Myiarchus tyrannulus

Myiozetetes cayanensis
Myiozetetes similis

R

5

X

INS

M

R

1, 2, 5

X

INS

B

R, MA

1, 5

X

INS

M

R

1, 2, 4, 5

X

INS

M

R, BR, MA

1, 5

X

QA (IUCN)

INS

M

R

1, 3, 5

VU (IUCN, MG)

INS

M

R, BR, AR

1, 4, 5

X

INS

M

R

4, 5

X

INS

B

X
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Espécie

Nome Comum

Tyrannus albogularis

suiriri-de-garganta-branca

M

Dados
Secundários
1, 5

Tyrannus melancholicus

suiriri

M

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

B

Tyrannus savana

tesourinha

M

1, 2, 5

X

INS

B

Empidonomus varius

peitica

M

1, 2, 5

X

INS

B

Colonia colonus

viuvinha

M*

1, 3, 5

X

INS

B

Myiophobus fasciatus

filipe

N

1, 2, 4, 5

X

INS

B

Pyrocephalus rubinus

príncipe

M

2, 4, 5

INS

B

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

R, IV

1, 3, 5

INS

B

INS

M

INS

M

INS

A

INS

B

Status

Dados
Primários
X

Ameaça

X

Preferência
Alimentar
INS

Sen
s.
B

Arundinicola leucocephala freirinha

R

5

Gubernetes yetapa

tesoura-do-brejo

N*

1, 2, 3, 5

Alectrurus tricolor

galito

R

1, 5

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

R

5

Lathrotriccus euleri

enferrujado

N*

1, 3, 5

X

INS

M

Contopus cinereus

papa-moscas-cinzento

N

5

X

INS

B

Knipolegus cyanirostris

maria-preta-de-bico-azulado

R

1, 2, 4, 5

X

INS

B

Knipolegus lophotes

R

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

B

R, BR

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

M

Satrapa icterophrys

maria-preta-de-penacho
maria-preta-de-gargantavermelha
suiriri-pequeno

M

1, 2, 5

X

INS

B

Xolmis cinereus

primavera

M

1, 4, 5

X

INS

B

Xolmis velatus

noivinha-branca

N

1, 2, 3, 4, 5

X

INS

M

Muscipipra vetula

tesoura-cinzenta

R, MA

1, 2, 4, 5

X

INS

M

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

B

vite-vite-de-olho-cinza

R, BR

1, 3, 5

X

INS

M

verdinho-coroado

R, MA

1, 2, 5

X

INS

M

R

5

INS

A

Knipolegus nigerrimus

X
VU (IUCN, ICMBio),
EN (MG)

Família Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
Hylophilus
amaurocephalus
Hylophilus poicilotis

pitiguari

Hylophilus thoracicus

vite-vite

DD (MG)

Espécie

Nome Comum

Vireo chivi

juruviara

Status
N

Dados
Secundários
1, 2, 5

Dados
Primários
X

Ameaça

Preferência
Alimentar
INS

Sen
s.
B

Família Corvidae
Cyanocorax cristatellus

gralha-do-campo

R, CE

1, 2, 3, 4, 5

Cyanocorax chrysops

gralha-picaça

R

5

Pygochelidon cyanoleuca

andorinha-pequena-de-casa

N

1, 2, 3, 4, 5

Alopochelidon fucata

andorinha-morena

N

1, 5

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

N

1, 2, 3, 5

Progne tapera

andorinha-do-campo

M

1, 2, 3, 4, 5

Progne subis

andorinha-azul

S

5

Progne chalybea

andorinha-grande

M

1, 2, 5

Tachycineta albiventer

andorinha-do-rio

R

5

Tachycineta leucorrhoa

andorinha-de-sobre-branco

M

1, 5

Hirundo rustica

andorinha-de-bando

S

5

Troglodytes musculus

corruíra

R

1, 2, 3, 4, 5

Cistothorus platensis

corruíra-do-campo

Cantorchilus longirostris

garrinchão-de-bico-grande

X

ONI

M

ONI

B

INS

B

INS

M

X

INS

B

X

INS

B

INS

B

INS

B

INS

B

INS

B

INS

B

INS

B

INS

B

INS

B

Família Hirundinidae
X

X
X

Família Troglodytidae
X

R

1, 5

R, BR

5

QA (MG)

japacanim

R

1, 2, 5

X

INS

M

Turdus flavipes

sabiá-una

N

2, 4, 5

X

FRU

M

Turdus leucomelas

sabiá-branco

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

B

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

B

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

N

1, 2, 4, 5

X

ONI

B

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

M

X

ONI

B

Turdus albicollis

sabiá-coleira

R

X

ONI

M

Família Donacobiidae
Donacobius atricapilla
Família Turdidae

1, 2, 4, 5

595

Status

Dados
Secundários

sabiá-do-campo

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

B

Anthus lutescens

caminheiro-zumbidor

R

5

X

INS

B

Anthus nattereri

caminheiro-grande

R

5

INS

M

Anthus hellmayri

caminheiro-de-barrigaacanelada

R

1, 2, 4, 5

X

INS

B

Zonotrichia capensis

tico-tico

R

1, 2, 3, 4, 5

X

GRA

B

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

Arremon semitorquatus

tico-tico-do-mato

Arremon flavirostris

Espécie

Nome Comum

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar

Sen
s.

Família Mimidae
Mimus saturninus
Família Motacillidae
VU (IUCN, ICMBio),
EN (MG)

Família Passerellidae
R

1, 2, 4, 5

X

GRA

B

R, BR, MA

1, 2, 5

X

ONI

M

tico-tico-de-bico-amarelo

R

3

ONI

M

Setophaga pitiayumi

mariquita

R

1, 2, 5

X

INS

M

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

R

1, 2, 4, 5

X

INS

B

Basileuterus culicivorus

pula-pula

R

1, 2, 3, 5

X

INS

M

Myiothlypis flaveola

canário-do-mato

R

3

INS

M

Myiothlypis leucoblephara

pula-pula-assobiador

R

1, 2, 5

X

INS

M

Psarocolius decumanus

japu

R

1, 2, 3, 5

X

FRU

M

Cacicus chrysopterus

japuíra

R

5

FRU

M

Cacicus haemorrhous

guaxe

R

5

ONI

B

Icterus jamacaii

corrupião

R, BR, CA

5

ONI

B

Icterus croconotus

joão-pinto

R

5

ONI

B

Gnorimopsar chopi

pássaro-preto

R

1, 2, 3, 4, 5

ONI

B

Agelasticus cyanopus

carretão

R

5

ONI

M

Chrysomus ruficapillus

garibaldi

R

1, 5

ONI

B

Família Parulidae

Família Icteridae

X
X

Status

Dados
Secundários
1, 2, 5

Dados
Primários
X

Ameaça

Preferência
Alimentar
ONI

Sen
s.
B

Espécie

Nome Comum

Pseudoleistes guirahuro

chopim-do-brejo

R

Molothrus oryzivorus

iraúna-grande

N

1, 5

X

ONI

B

Molothrus bonariensis

chupim

R

1, 2, 4, 5

X

ONI

B

Sturnella superciliaris

polícia-inglesa-do-sul

R

5

ONI

B

DD (MG)

ONI

M

QA (IUCN)

INS

M

QA (IUCN), DD (MG)

Família Mitrospingidae
Orthogonys chloricterus

catirumbava

R, BR, MA

Família Thraupidae
Porphyrospiza
caerulescens
Orchesticus abeillei

campainha-azul

R, CE

sanhaço-pardo

X

1

R, BR, MA

5

ONI

M

Pipraeidea melanonota
Stephanophorus
diadematus
Cissopis leverianus
Schistochlamys
ruficapillus
Tangara seledon

saíra-viúva

N*

1, 2, 4, 5

X

ONI

B

sanhaço-frade

R

1, 2, 4, 5

X

FRU

B

tietinga

R

5

X

FRU

B

bico-de-veludo

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

B

saíra-sete-cores

R, MA

5

FRU

M

Tangara cyanoventris

saíra-douradinha

R, BR, MA

1, 3, 5

X

FRU

M

Tangara desmaresti

saíra-lagarta

R, BR, MA

1, 2, 3, 4, 5

X

FRU

M

Tangara sayaca

sanhaço-cinzento

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

B

Tangara palmarum

R

5

X

ONI

B

BR, MA, N

2, 3, 5

X

ONI

M

Tangara cayana

sanhaço-do-coqueiro
sanhaço-de-encontroamarelo
saíra-amarela

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

M

Nemosia pileata

saíra-de-chapéu-preto

R

5

X

ONI

B

Conirostrum speciosum

figuinha-de-rabo-castanho

N*

1, 2, 5

X

INS

B

Sicalis citrina

canário-rasteiro

N

1, 2, 4, 5

GRA

M

Sicalis flaveola

canário-da-terra

R

1, 2, 4, 5

GRA

B

Sicalis luteola

tipio

N

5

GRA

B

Tangara ornata

X
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Status

Dados
Secundários
2, 4, 5

Dados
Primários

Ameaça

Preferência
Alimentar
ONI

Sen
s.
M

Espécie

Nome Comum

Haplospiza unicolor

cigarra-bambu

MA, N

Hemithraupis ruficapilla

saíra-ferrugem

R, BR, MA

1, 5

X

ONI

B

Volatinia jacarina

tiziu

R

1, 2, 3, 5

X

GRA

B

Trichothraupis melanops

tiê-de-topete

R

1, 2, 3, 5

X

ONI

M

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei-cinza

R

1, 2, 4, 5

X

ONI

B

Lanio cristatus

tiê-galo

R

5

ONI

M

Tachyphonus coronatus

tiê-preto

R, MA

1, 2, 3, 5

X

ONI

B

Ramphocelus bresilius

tiê-sangue

R, BR, MA

1, 3, 5

X

FRU

B

Tersina viridis

saí-andorinha

N*

1, 2, 5

X

ONI

B

Dacnis cayana

saí-azul

R

1, 2, 3, 5

X

ONI

B

Coereba flaveola

cambacica

R

1, 2, 3, 4, 5

X

ONI

B

Tiaris fuliginosus

cigarra-preta

R

5

X

GRA

B

Sporophila lineola

bigodinho

M

1, 5

X

GRA

B

GRA

M

GRA

M

GRA

M

VU (IUCN, ICMBio),
EN (MG)
VU (IUCN, ICMBio),
EN (MG)

Sporophila frontalis

pixoxó

MA, N

5

Sporophila falcirostris

cigarra

MA, N

5

Sporophila plumbea

patativa

N*

3

Sporophila nigricollis

N*

1, 2, 3, 5

X

GRA

B

BR, N*

1, 5

X

GRA

M

Sporophila caerulescens

baiano
papa-capim-de-costascinzas
coleirinho

M

1, 2, 3, 4, 5

X

GRA

B

Sporophila leucoptera

chorão

N*

1, 3, 5

X

GRA

B

Sporophila angolensis

curió

R

5

GRA

B

Coryphaspiza melanotis

tico-tico-de-máscara-negra

R, CE

1, 5

ONI

A

Embernagra platensis

sabiá-do-banhado

1, 2, 4, 5

ONI

B

Embernagra longicauda

rabo-mole-da-serra

4

ONI

M

Emberizoides herbicola

canário-do-campo

R
R, BR, MA,
AR
R

ONI

B

Sporophila ardesiaca

1, 2, 3, 4, 5

CR (MG)
VU (IUCN), EN
(ICMBio, MG)

X

Status

Dados
Secundários
1, 2, 3, 5

Espécie

Nome Comum

Saltator similis

trinca-ferro

R

Saltator maxillosus

bico-grosso

R, MA

4

Saltator fuliginosus

bico-de-pimenta

R, MA

5

Poospiza thoracica

peito-pinhão

R, BR, MA

4

Microspingus lateralis

quete-do-sudeste

R, BR, MA

4, 5

Thlypopsis sordida

saí-canário

R

1, 2, 5

Pyrrhocoma ruficeps

cabecinha-castanha

R, QMA

1, 5

Donacospiza albifrons

tico-tico-do-banhado

R

4, 5

Piranga flava

sanhaço-de-fogo

R

1, 2, 4, 5

Habia rubica

tiê-de-bando

R, MA

Cyanoloxia brissonii

azulão

Spinus magellanicus

Dados
Primários
X

Ameaça

DD (MG)

Preferência
Alimentar
ONI

Sen
s.
B

ONI

M

FRU

M

ONI

M

X

ONI

M

X

ONI

B

FRU

M

ONI

B

X

ONI

B

5

X

INS

A

R

1, 2, 3, 5

X

ONI

M

pintassilgo

R

1, 2, 3, 4, 5

X

GRA

B

Euphonia chlorotica

fim-fim

R

1, 2, 3, 5

X

FRU

B

Euphonia violacea

gaturamo

R

5

FRU

B

Euphonia cyanocephala

gaturamo-rei

Euphonia pectoralis

ferro-velho

Chlorophonia cyanea

X

QA (MG)

Família Cardinalidae

Família Fringillidae
DD (MG)

N

1, 2, 5

X

FRU

B

R, MA

5

X

FRU

M

gaturamo-bandeira

R

1, 2, 5

X

FRU

M

bico-de-lacre

R

5

GRA

NA

Família Estrildidae
Estrilda astrild
Família Passeridae
Passer domesticus
pardal
R, EX
1, 5
X
ONI
NA
Legenda: Status (Silva, 1995; Sick, 1997; Nunes, 2004; Alves, 2007; Pacheco et al., 2008; Cavalcante, 2009; Moreira-Lima, 2013; CBRO, 2015; CEMAVE,
2016): R- residente; M – migrante meridional; N – nômade ; BR -endêmico do Brasil; MA – endêmico da Mata Atlântica; QMA – quase endêmico da Mata
Atlântica; AR – endêmico dos campos de altitude e rupestre; CE – endêmico do Cerrado; EX – exótica; IV - invasora *status presumido; NA – não aplicado.
Dados Secundários: 1 – Pacheco et al. (2008); 2 – Andrade (1997); 3 – IEF (2017); 4 - Vasconcelos (2009); 5 - www.wikiaves.com. Ameaça: IUCN (2018);
ICMBio (2018); MG (Biodiversitas, 2008; COPAM, 2010); CR – criticamente ameaçado; EN - em perigo de extinção; QE – quase ameaçado; DD – deficiente de
dados.Preferência Alimentar (Wilman et al., 2014; www.wikiaves.com): CAR - carnívoro; DET - detritívoro; FRU - frugívoro; GRA - granívoro; INS - insetívoro;
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NEC - nectarívoro; ONI - onívoro; PIS - piscívoro; NA - não aplicadoSens: Sensibilidade das espécies aos distúrbios ambientais de acordo com Stotz et al.
(1996); A – alta sensibilidade; M – média sensibilidade; B – baixa sensibilidade; NA – não aplicado.

ANEXO VIII - LISTA DE ESPÉCIES (DADOS PRIMÁRIOS) E CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS DA AVIFAUNA REGISTRADA DURANTE
O LEVANTAMENTO NA APA BOQUEIRÃO DA MIRA
Nome Comum

Status

Tipo de
Registro

Crypturellus obsoletus

inambuguaçu

R

A*

24 (0,06)

Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

R

A*

8 (0,02)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
FT
9
1, 2, 3, 5, 7, 10
CA

Crypturellus tataupa

inambu-chintã

R

A

3 (0,01)

5, 6

Rhynchotus rufescens

perdiz

R

A+V

1 (0,003)

Nothura maculosa

codorna-amarela

R

A

ananaí

N

jacuguaçu

Espécie

Frequência

Local de Registro

Habitat

Preferência
Alimentar

Ameaça

Sens.

Ordem Tinamiformes
Família Tinamidae
ONI

B

ONI

B

FT

ONI

B

5

CA

ONI

B

2 (0,01)

5

CA

ONI

B

A+V

1 (0,003)

10

AQ

ONI

B

R

A+V*

14 (0,04)

1, 3, 4, 5, 6, 8, 10

FT

FRU

M

mergulhão-pequeno

N

V

1 (0,003)

10

AQ

PIS

M

Butorides striata

socozinho

N*

V

2 (0,01)

5, 10

AQ

PIS

B

Ardea alba

garça-branca

N*

V

1 (0,003)

10

AQ

ONI

B

Syrigma sibilatrix

maria-faceira

N

A+V*

3 (0,01)

6, 10

CA

INS

M

urubu-de-cabeçavermelha

N

V

6 (0,02)

2, 5, 10

FT/CA

DET

B

Ordem Anseriformes
Família Anatidae
Amazonetta brasiliensis
Ordem Galliformes
Família Cracidae
Penelope obscura
Ordem Podicipediformes
Família Podicipedidae
Tachybaptus dominicus
Ordem Pelecaniformes
Família Ardeidae

Ordem Cathartiformes
Família Cathartidae
Cathartes aura
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Espécie

Nome Comum

Status

Tipo de
Registro

R

V

5 (0,01)

1, 8, 9, 10

CA

DET

M

R

V*

11 (0,03)

2, 3, 4, 5, 6, 9

CA

DET

B

Frequência

Local de Registro

Habitat

Preferência
Alimentar

Ameaça

Sens.

Coragyps atratus

urubu-de-cabeçaamarela
urubu

Sarcoramphus papa

urubu-rei

R

V*

6 (0,02)

2, 8, 10

FT

DET

Leptodon cayanensis

gavião-gato

R

A*

1 (0,003)

4

FT

CAR

M

Elanoides forficatus

M

A+V

3 (0,01)

8, 9, 10

FT

CAR

M

R

V

1 (0,003)

7

FT

CAR

M

Ictinia plumbea

gavião-tesoura
gavião-bombachinhagrande
sovi

M

V

1 (0,003)

1

BF

INS

M

Geranospiza caerulescens

gavião-pernilongo

R

V

1 (0,003)

7

FT

CAR

M

Heterospizias meridionalis

gavião-caboclo

R

A+V*

10 (0,03)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

CA

CAR

B

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

R

A+V*

15 (0,04)

2, 3, 4, 6, 7, 8

BF

CAR

B

Geranoaetus albicaudatus

gavião-de-rabo-branco

R

A+V*

6 (0,02)

2, 3, 5, 6, 9

CA

CAR

B

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

N

V*

1 (0,003)

1

FT

CAR

Aramides saracura

saracura-do-mato

R, MA A+V*

12 (0,03)

1, 2, 3, 4, 6, 8, 10

AQ

ONI

M

Laterallus melanophaius

sanã-parda

R

A

1 (0,003)

3

AQ

ONI

B

Mustelirallus albicollis

sanã-carijó

R

A

1 (0,003)

5

AQ

ONI

M

Pardirallus nigricans

saracura-sanã

R

A

1 (0,003)

2

AQ

ONI

M

Gallinula galeata

galinha-d'água

R

A+V*

3 (0,01)

6, 10

AQ

ONI

B

quero-quero

N

A+V*

12 (0,03)

1, 3, 5, 6

CA

INS

B

jaçanã

N

A+V*

2 (0,01)

6, 10

AQ

INS

B

Cathartes burrovianus

DD (MG)

M

Ordem Accipitriformes
Família Accipitridae

Accipiter bicolor

EN (MG)

M

Ordem Gruiformes
Família Rallidae

Ordem Charadriiformes
Família Charadriidae
Vanellus chilensis
Família Jacanidae
Jacana jacana

Nome Comum

Status

Tipo de
Registro

Columbina talpacoti

rolinha

R

A+V*

28 (0,07)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 CA

GRA

B

Columbina squammata

fogo-apagou

R

A+V

4 (0,01)

GRA

B

Patagioenas picazuro

asa-branca

R

A+V*

26 (0,07)

GRA

M

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

R

A+V

5 (0,01)

2, 5, 10
CA
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
BF
10
2, 5, 8
FT

FRU

M

Patagioenas plumbea

pomba-amargosa

R

A+V*

36 (0,09)

1, 2, 5, 6, 8, 9

FT

ONI

A

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

R

A+V*

16 (0,04)

1, 2, 3, 5, 6, 8, 10

FT

GRA

B

Leptotila rufaxilla

juriti-de-testa-branca

R

A*

9 (0,02)

1, 2, 3, 6, 8, 9

FT

GRA

M

Geotrygon montana

pariri

R

A+V*

3 (0,01)

6, 7, 8

FT

ONI

M

Piaya cayana

alma-de-gato

R

A+V*

5 (0,01)

2, 3, 7

FT

INS

B

Crotophaga ani

anu-preto

R

A+V*

25 (0,06)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

CA

CAR

B

Guira guira

anu-branco

R

A+V*

4 (0,01)

5, 10

CA

CAR

B

Tapera naevia

saci

R

A

4 (0,01)

5, 6, 10

CA

INS

B

suindara

R

A+V

1 (0,003)

2

CA

CAR

B

corujinha-do-mato
murucututu-de-barrigaamarela
caburé

R

A

3 (0,01)

2, 6

FT

CAR

B

R, MA A

1 (0,003)

8

FT

CAR

A

R

A

4 (0,01)

2, 5, 6, 8

BF

CAR

B

urutau

R

A+V*

2 (0,01)

5

BF

INS

B

Espécie

Frequência

Local de Registro

Habitat

Preferência
Alimentar

Ameaça

Sens.

Ordem Columbiformes
Família Columbidae

Ordem Cuculiformes
Família Cuculidae

Ordem Strigiformes
Família Tytonidae
Tyto furcata
Família Strigidae
Megascops choliba
Pulsatrix koeniswaldiana
Glaucidium brasilianum
Ordem Nyctibiiformes
Família Nyctibiidae
Nyctibius griseus
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Nome Comum

Status

Tipo de
Registro

Nyctiphrynus ocellatus

bacurau-ocelado

R

A+V

1 (0,003)

2

BF

INS

M

Nyctidromus albicollis

bacurau

R

A+V

7 (0,02)

5, 6, 7, 8, 10

BF

INS

B

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

R

A+V

1 (0,003)

6

CA

INS

B

taperuçu
taperuçu-de-coleirabranca
taperuçu-de-coleirafalha
andorinhão-do-temporal

NA

A+V

1 (0,003)

2

NA

NA

N

A+V

4 (0,01)

2, 10

FT/CA

INS

B

N

A+V

3 (0,01)

5, 6, 7

FT/CA

INS

M

M

A+V

3 (0,01)

2

FT/CA

INS

B

rabo-branco-acanelado
rabo-branco-degarganta-rajada
beija-flor-tesoura

R

A+V

10 (0,03)

3, 5, 6, 8, 9, 10

BF

NEC

B

R, MA A+V

2 (0,01)

9

FT

NEC

M

R

V*

1 (0,003)

2

BF

NEC

B

beija-flor-preto
beija-flor-de-orelhavioleta
beija-flor-de-topeteverde
besourinho-de-bicovermelho
beija-flor-de-frontevioleta
beija-flor-de-papobranco
beija-flor-de-bandabranca
beija-flor-de-peito-azul

N

A+V*

5 (0,01)

2, 6

FT

NEC

M

N

V

2 (0,01)

8

CA

NEC

B

R, BR,
A+V
MA

1 (0,003)

9

BF

NEC

M

R

8 (0,02)

1, 6, 7, 8, 9, 10

BF

NEC

B

R, MA A+V*

10 (0,03)

2, 3, 6, 8

FT

NEC

M

R

A+V*

8 (0,02)

9

BF

NEC

B

R

V

1 (0,003)

5

BF

NEC

B

R

A+V

4 (0,01)

2, 5, 6, 7

BF

NEC

B

Espécie

Frequência

Local de Registro

Habitat

Preferência
Alimentar

Ameaça

Sens.

Ordem Caprimulgiformes
Família Caprimulgidae

Ordem Apodiformes
Família Apodidae
Streptoprocne sp.
Streptoprocne zonaris
Streptoprocne biscutata
Chaetura meridionalis

NA

Família Trochilidae
Phaethornis pretrei
Phaethornis eurynome
Eupetomena macroura
Florisuga fusca
Colibri serrirostris
Stephanoxis lalandi
Chlorostilbon lucidus
Thalurania glaucopis
Leucochloris albicollis
Amazilia versicolor
Amazilia lactea

A+V*

Status

Tipo de
Registro

Espécie

Nome Comum

Heliodoxa rubricauda

beija-flor-rubi

Calliphlox amethystina

estrelinha-ametista

R, BR,
A+V
MA
N
A+V

surucuá-variado

R

Frequência

Local de Registro

Habitat

Preferência
Alimentar

Ameaça

Sens.

5 (0,01)

9

FT

NEC

M

1 (0,003)

2

BF

NEC

B

A+V*

38 (0,10)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

FT

ONI

M

N

A+V

3 (0,01)

2, 5, 10

AQ

PIS

B

N

V

1 (0,003)

2

AQ

PIS

B

joão-bobo

R

A+V*

6 (0,02)

1, 5, 8, 10

CA

CAR

M

Ramphastos toco

tucanuçu

R

A+V*

18 (0,05)

2, 5, 6, 8, 9, 10

BF

ONI

M

Ramphastos dicolorus

tucano-de-bico-verde

R, MA V

3 (0,01)

2, 7

FT

ONI

M

Picumnus cirratus

picapauzinho-barrado

R

A+V

10 (0,03)

2, 3, 4, 6, 7, 8, 10

FT

INS

B

Melanerpes candidus

pica-pau-branco
picapauzinho-verdecarijó

R

A+V

2 (0,01)

2, 3

CA

INS

B

R

A+V*

16 (0,04)

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

FT

INS

M

Piculus aurulentus

pica-pau-dourado

R, MA A

1 (0,003)

7

FT

INS

Colaptes melanochloros

pica-pau-verde-barrado

R

A+V*

3 (0,01)

3, 5, 10

BF

INS

B

Colaptes campestris

pica-pau-do-campo
pica-pau-de-bandabranca
pica-pau-rei

R

A+V*

11 (0,03)

3, 5, 6, 10

CA

INS

B

R

A

5 (0,01)

3, 4, 6, 7, 9

BF

INS

B

1 (0,003)

6

FT

INS

M

Ordem Trogoniformes
Família Trogonidae
Trogon surrucura
Ordem Coraciiformes
Família Alcedinidae
Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona

martim-pescadorgrande
martim-pescador-verde

Ordem Galbuliformes
Família Bucconidae
Nystalus chacuru
Ordem Piciformes
Família Ramphastidae

Família Picidae

Veniliornis spilogaster

Dryocopus lineatus
Campephilus robustus

R, MA A+V*

QA
(IUCN)

M
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Nome Comum

Status

Tipo de
Registro

seriema

R

A+V*

10 (0,03)

2, 5, 6, 8, 9, 10

CA

CAR

M

Caracara plancus

carcará

R

A+V*

16 (0,04)

2, 3, 5, 6, 7, 9, 10

CA

ONI

B

Milvago chimachima

carrapateiro

R

A+V

11 (0,03)

1, 3, 5, 6, 8, 10

CA

ONI

B

Herpetotheres cachinnans

acauã

R

A*

10 (0,03)

2, 3, 5, 6, 8, 9

BF

CAR

B

Falco sparverius

quiriquiri

R

A

1 (0,003)

6

CA

CAR

B

Falco femoralis

falcão-de-coleira

R

V

1 (0,003)

8

CA

CAR

B

Primolius maracana

maracanã

R

A+V*

31 (0,08)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

BF

FRU

Psittacara leucophthalmus

periquitão

R

A+V*

62 (0,16)

Eupsittula aurea

periquito-rei

A+V*

10 (0,03)

Pyrrhura frontalis

tiriba

A

5 (0,01)

1, 2, 4

Forpus xanthopterygius

tuim
periquito-de-encontroamarelo
maitaca

R
R,
QMA
R

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
BF
9, 10
1, 2, 3, 5, 6, 10
BF

A+V*

12 (0,03)

R

A

R

Espécie

Frequência

Local de Registro

Habitat

Preferência
Alimentar

Ameaça

Sens.

Ordem Cariamiformes
Família Cariamidae
Cariama cristata
Ordem Falconiformes
Família Falconidae

Ordem Psittaciformes
Família Psittacidae

Brotogeris chiriri
Pionus maximiliani

QA
(IUCN)

M

FRU

B

FRU

M

BF

FRU

M

2, 3, 5, 7, 10

BF

FRU

B

1 (0,003)

2

BF

FRU

M

A+V

8 (0,02)

1, 2, 3, 8, 10

FT

FRU

M

R

A+V*

22 (0,06)

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

FT

INS

M

R

A+V*

7 (0,02)

1, 2, 3, 5, 8

CA

INS

B

R

A+V*

36 (0,09)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
FT
10

INS

B

Ordem Passeriformes
Família Thamnophilidae
Dysithamnus mentalis
Thamnophilus ruficapillus

choquinha-lisa
choca-de-chapéuvermelho

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata

borralhara-assobiadora

Tipo de
Frequência
Registro
R, MA A+V*
10 (0,03)

2, 8, 9

FT

Preferência
Alimentar
INS

papa-taoca-do-sul

R, MA A+V*

40 (0,10)

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9

FT

INS

M

trovoada-de-bertoni
choquinha-de-dorsovermelho
choquinha-carijó

R, MA A*
R, BR,
A*
MA
R, MA A

4 (0,01)

9

FT

INS

M

4 (0,01)

1, 8

FT

INS

3 (0,01)

2, 6

FT

INS

M

chupa-dente

R,
QMA

2 (0,01)

8, 9

FT

INS

M

tapaculo-preto

R, BR,
A+V
MA

3 (0,01)

3, 7

FT

INS

M

vira-folha

R,
QMA

A

3 (0,01)

2, 4

FT

INS

A

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

R

A+V*

26 (0,07)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
FT
9

INS

M

Xiphorhynchus fuscus

arapaçu-rajado

R,
QMA

A

2 (0,01)

1

FT

INS

A

Lepidocolaptes
angustirostris

arapaçu-de-cerrado

R

A+V

2 (0,01)

5

BF

INS

M

Lepidocolaptes squamatus

arapaçu-escamoso

6 (0,02)

2, 4, 6, 8

FT

INS

A

Xiphocolaptes albicollis

arapaçu-de-gargantabranca

R, BR,
A+V*
MA
R,
A
QMA

1 (0,003)

2

FT

INS

M

bico-virado-carijó

R

25 (0,06)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
FT
9, 10

INS

M

casaca-de-couro-dalama
joão-de-barro

R, BR,
A+V*
IV
R
A+V*

6 (0,02)

1, 2, 10

AQ

INS

B

29 (0,07)

1, 2, 3, 5, 6, 10

CA

INS

B

Espécie

Nome Comum

Mackenziaena leachii
Pyriglena leucoptera
Drymophila rubricollis
Drymophila ochropyga
Drymophila malura

Status

Local de Registro

Habitat

Ameaça

Sens.
M

QA
(IUCN)

M

Família Conopophagidae
Conopophaga lineata

A

Família Rhinocryptidae
Scytalopus speluncae
Família Scleruridae
Sclerurus scansor
Família Dendrocolaptidae

Família Xenopidae
Xenops rutilans

A+V*

Família Furnariidae
Furnarius figulus
Furnarius rufus
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R

Tipo de
Frequência
Registro
A+V*
11 (0,03)

2, 4, 6

AQ

Preferência
Alimentar
INS

R

A+V*

9 (0,02)

2, 3, 6, 7

FT

INS

M

35 (0,09)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 CA

INS

M

3 (0,01)

2, 3, 7

FT

INS

M

cochicho

R
A+V*
R, BR,
A
MA
R
A

1 (0,003)

2

CA

INS

M

Certhiaxis cinnamomeus

curutié

R

9 (0,02)

INS

M

Synallaxis ruficapilla

pichororé

R, MA A+V*

2, 4, 5, 6, 10
AQ
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
FT
10

INS

M

Synallaxis cinerascens

pi-puí

Synallaxis frontalis

petrim

R,
QMA
R

Synallaxis albescens

uí-pi

R

Synallaxis spixi

joão-teneném

R

Cranioleuca pallida

arredio-pálido

R, BR,
A+V
MA

Espécie

Nome Comum

Status

Lochmias nematura

joão-porca
limpa-folha-de-testabaia
joão-de-pau

Philydor rufum
Phacellodomus rufifrons
Phacellodomus
erythrophthalmus
Anumbius annumbi

joão-botina-da-mata

A+V*

30 (0,08)

Local de Registro

Habitat

Ameaça

Sens.
M

A*

6 (0,02)

2, 3, 8, 10

FT

INS

M

A

1 (0,003)

8

FT

INS

B

A

6 (0,02)

INS

B

A+V*

50 (0,13)

2, 3, 5
CA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
CA
9, 10

INS

B

6 (0,02)

2, 8, 9

FT

INS

M

57 (0,15)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

FT

ONI

M

3 (0,01)

2, 4
FT
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
FT
9, 10

FRU

B

ONI

B

Família Pipridae
Neopelma chrysolophum

fruxu

Manacus manacus

rendeira

R, BR,
A+V*
MA
R
A

Chiroxiphia caudata

tangará

R, MA A+V*

106 (0,27)

Família Tityridae
Schiffornis virescens

flautim

Pachyramphus castaneus
Pachyramphus
polychopterus

caneleiro

R,
QMA
R

caneleiro-preto
caneleiro-de-chapéupreto

Pachyramphus validus
Família Cotingidae

A

1 (0,003)

2

FT

ONI

M

A+V

4 (0,01)

1, 2, 9

FT

INS

M

R

A+V*

19 (0,05)

1, 2, 3, 5, 7, 8, 9

FT

ONI

B

R

A

3 (0,01)

2, 5, 7

FT

INS

M

R

Tipo de
Frequência
Registro
V
1 (0,003)

6

FT

patinho

R

A+V

8 (0,02)

1, 2, 3, 6, 8

FT

INS

M

abre-asa-de-cabeçacinza

R,
QMA

A+V*

13 (0,03)

2, 3, 5, 6, 8

FT

ONI

M

cabeçudo

R

A+V*

34 (0,09)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

FT

INS

M

estalador

R

A+V*

42 (0,11)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

FT

INS

M

borboletinha-do-mato
bico-chato-de-orelhapreta

R

A+V*

16 (0,04)

INS

M

R

A+V*

100 (0,25)

INS

M

INS

B

INS

B

INS

M

INS

M

Espécie

Nome Comum

Status

Pyroderus scutatus

pavó

Local de Registro

Habitat

Preferência
Ameaça
Alimentar
FRU
QA (MG)

Sens.
M

Família Platyrinchidae
Platyrinchus mystaceus
Família Rhynchocyclidae
Mionectes rufiventris
Leptopogon
amaurocephalus
Corythopis delalandi
Phylloscartes ventralis

Todirostrum poliocephalum

teque-teque

Todirostrum cinereum

ferreirinho-relógio

R, BR,
A+V*
MA
R
A+V

Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

R

Hemitriccus diops

olho-falso

5 (0,01)

Hemitriccus nidipendulus

tachuri-campainha

R, MA A
R, BR,
A+V*
MA

8, 9
FT
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
FT
9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
BF
10
2, 10
BF
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
BF
9
2, 4, 5, 6
FT

22 (0,06)

2, 4, 6, 7, 8, 9

FT

INS

B

3, 6, 8, 10
BF
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
BF
10

INS

B

INS

B

Tolmomyias sulphurescens

A+V*

59 (0,15)
3 (0,01)
58 (0,15)

Família Tyrannidae
Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

R

A+V*

8 (0,02)

Camptostoma obsoletum

risadinha

R

A+V*

34 (0,09)

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barrigaamarela

R

A+V

17 (0,04)

1, 2, 3, 5, 10

BF

ONI

B

Elaenia mesoleuca

tuque

QMA,
N

A*

2 (0,01)

3, 7

FT

ONI

B

N

A+V*

1 (0,003)

8

CA

ONI

M

R

A+V*

8 (0,02)

3, 6, 7, 8

BF

FRU

M

R

A+V*

9 (0,02)

1, 2, 3, 6, 10

FT

INS

M

Elaenia obscura

guaracava-de-topeteuniforme
tucão

Myiopagis caniceps

guaracava-cinzenta

Elaenia cristata

609

Espécie

Nome Comum

Status

Tipo de
Registro

R

A

2 (0,01)

1, 4

FT

INS

M

R

A+V

4 (0,01)

1, 5, 7, 10

FT

INS

B

Frequência

Local de Registro

Habitat

Preferência
Alimentar

Ameaça

Sens.

Capsiempis flaveola

guaracava-de-cristaalaranjada
marianinha-amarela

Phyllomyias virescens

piolhinho-verdoso

R, MA A

1 (0,003)

3

FT

INS

M

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

A+V*

24 (0,06)

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

FT

INS

M

Phyllomyias griseocapilla

piolhinho-serrano

R
R, BR,
MA
R, BR,
AR
R

A

1 (0,003)

8

FT

INS

A

1 (0,003)

9

CA

INS

M

A+V

2 (0,01)

2, 6

AQ

INS

B

3 (0,01)

1, 2, 8

BF

INS

B

44 (0,11)

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

FT

INS

M

43 (0,11)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

BF

FRU

B

2, 3, 7, 8, 9
FT
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
BF
10

INS

B

INS

B

Myiopagis viridicata

QA
(IUCN)

M

Serpophaga nigricans

papa-moscas-decostas-cinzentas
joão-pobre

Serpophaga subcristata

alegrinho

Attila rufus

capitão-de-saíra

Legatus leucophaius

bem-te-vi-pirata

N
A+V
R, BR,
A+V*
MA
M
A+V*

Myiarchus swainsoni

irré

M

A+V*

11 (0,03)

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

R

A+V*

32 (0,08)

R

A

1 (0,003)

1

BF

INS

B

R

A*

7 (0,02)

INS

M

INS

B

INS

B

Polystictus superciliaris

Sirystes sibilator

maria-cavaleira-derabo-enferrujado
gritador

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

R

A+V*

49 (0,12)

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

N*

A+V*

10 (0,03)

1, 2, 3, 4, 8
FT
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
BF
10
3, 4, 5, 6, 10
CA

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

M

A+V*

23 (0,06)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 BF

ONI

B

Megarynchus pitangua

neinei
bentevizinho-depenacho-vermelho
suiriri-de-gargantabranca

N

A+V

23 (0,06)

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 BF

INS

B

N*

A+V*

28 (0,07)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 10

BF

INS

B

M

A+V*

3 (0,01)

2, 4, 10

CA

INS

B

Tyrannus melancholicus

suiriri

M

A+V*

58 (0,15)

INS

B

Tyrannus savana

tesourinha

M

A+V*

15 (0,04)

INS

B

Myiarchus tyrannulus

Myiozetetes similis
Tyrannus albogularis

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
BF
9, 10
2, 5, 6, 7, 9, 10
CA

M

Tipo de
Frequência
Registro
A
2 (0,01)

5, 6

BF

Preferência
Alimentar
INS

M*

A+V*

5 (0,01)

3, 6, 9, 10

BF

INS

B

filipe

N

A+V*

10 (0,03)

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

CA

INS

B

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

R, IV

A+V*

15 (0,04)

1, 2, 4, 5, 10

AQ

INS

B

Gubernetes yetapa

tesoura-do-brejo

N*

A+V*

24 (0,06)

INS

M

Lathrotriccus euleri

enferrujado

N*

A+V*

34 (0,09)

INS

M

Contopus cinereus

N

A+V

2 (0,01)

INS

B

R

V

1 (0,003)

8

BF

INS

B

R

A+V*

14 (0,04)

1, 2, 4, 10

CA

INS

B

R, BR

V

2 (0,01)

8, 9

CA

INS

M

Satrapa icterophrys

papa-moscas-cinzento
maria-preta-de-bicoazulado
maria-preta-de-penacho
maria-preta-degarganta-vermelha
suiriri-pequeno

3, 5, 6, 7, 9, 10
AQ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
FT
9
2, 6
BF

M

A+V

4 (0,01)

1, 2, 4, 5

CA

INS

B

Xolmis cinereus

primavera

M

A+V

4 (0,01)

5, 6, 9, 10

CA

INS

B

Xolmis velatus

noivinha-branca

N

A+V*

10 (0,03)

2, 4, 6, 7, 9, 10

CA

INS

M

Muscipipra vetula

tesoura-cinzenta

R, MA A+V*

3 (0,01)

8

BF

INS

M

Cyclarhis gujanensis

pitiguari

R

A+V*

149 (0,38)

BF

ONI

B

Hylophilus amaurocephalus

vite-vite-de-olho-cinza

R, BR

A+V

1 (0,003)

BF

INS

M

Hylophilus poicilotis

verdinho-coroado

R, MA A+V*

74 (0,19)

FT

INS

M

Vireo chivi

juruviara

N

84 (0,21)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10
5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10

BF

INS

B

gralha-do-campo

R, CE,
A+V*
IV*

8 (0,02)

3, 8, 10

BF

ONI

M

N

A+V*

17 (0,04)

2, 5, 8, 9, 10

CA

INS

B

N

A+V

30 (0,08)

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10 CA

INS

B

Espécie

Nome Comum

Status

Empidonomus varius

peitica

Colonia colonus

viuvinha

Myiophobus fasciatus

Knipolegus cyanirostris
Knipolegus lophotes
Knipolegus nigerrimus

Local de Registro

Habitat

Ameaça

Sens.
B

Família Vireonidae

A+V*

Família Corvidae
Cyanocorax cristatellus
Família Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca
Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-pequena-decasa
andorinha-serradora
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M

Tipo de
Frequência
Registro
A+V
3 (0,01)

6, 10

CA

Preferência
Alimentar
INS

M

A+V

4 (0,01)

2, 5, 10

CA

INS

B

M

A+V*

9 (0,02)

2, 3, 4, 6, 9, 10

CA

INS

B

corruíra

R

A+V*

62 (0,16)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
CA
9, 10

INS

B

japacanim

R

A+V*

5 (0,01)

2, 5, 6, 10

AQ

INS

M

Turdus flavipes

sabiá-una

N

A+V*

12 (0,03)

FT

FRU

M

Turdus leucomelas

sabiá-branco

R

A+V*

55 (0,14)

BF

ONI

B

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

R

A+V*

54 (0,14)

BF

ONI

B

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

N

A+V*

17 (0,04)

1, 2, 7, 8, 9
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

BF

ONI

B

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

M

A+V*

4 (0,01)

2

FT

ONI

B

Turdus albicollis

sabiá-coleira

R

A+V*

22 (0,06)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

FT

ONI

M

sabiá-do-campo

R

A+V*

15 (0,04)

1, 2, 5, 6, 10

CA

ONI

B

caminheiro-zumbidor
caminheiro-de-barrigaacanelada

R

A

3 (0,01)

2, 5, 6

CA

INS

B

R

A

2 (0,01)

8

CA

INS

B

Zonotrichia capensis

tico-tico

R

A+V*

123 (0,31)

GRA

B

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

GRA

B

Arremon semitorquatus

tico-tico-do-mato

R
A+V*
R, BR,
A*
MA

ONI

M

Espécie

Nome Comum

Status

Progne tapera

andorinha-do-campo

Progne chalybea

andorinha-grande
andorinha-de-sobrebranco

Tachycineta leucorrhoa

Local de Registro

Habitat

Ameaça

Sens.
B

Família Troglodytidae
Troglodytes musculus
Família Donacobiidae
Donacobius atricapilla
Família Turdidae

Família Mimidae
Mimus saturninus
Família Motacillidae
Anthus lutescens
Anthus hellmayri
Família Passerellidae

Família Parulidae

25 (0,06)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
CA
9, 10
2, 3, 5, 6, 8, 9, 10
CA

6 (0,02)

2, 6, 7

FT

Espécie

Nome Comum

Status

Setophaga pitiayumi

mariquita

R

Tipo de
Frequência
Registro
A
10 (0,03)

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

R

A+V*

6 (0,02)

Basileuterus culicivorus

pula-pula

R

A+V*

161 (0,41)

Myiothlypis leucoblephara

pula-pula-assobiador

R

A+V*

Psarocolius decumanus

japu

R

Gnorimopsar chopi

pássaro-preto

Chrysomus ruficapillus

Local de Registro
2, 3, 4, 5, 6, 8

Habitat
FT

Preferência
Alimentar
INS

Ameaça

Sens.
M

INS

B

INS

M

11 (0,03)

1, 5, 6
AQ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
FT
9, 10
5, 7, 8, 9
FT

INS

M

A+V*

28 (0,07)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

FT

FRU

M

R

A+V*

20 (0,05)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

CA

ONI

B

garibaldi

R

A+V*

11 (0,03)

2, 3, 5, 6, 10

AQ

ONI

B

Pseudoleistes guirahuro

chopim-do-brejo

R

A+V*

4 (0,01)

5, 6

AQ

ONI

B

Molothrus oryzivorus

iraúna-grande

N

V

1 (0,003)

4

CA

ONI

B

Molothrus bonariensis

chupim

R

A+V*

5 (0,01)

6, 10

CA

ONI

B

catirumbava

R, BR,
A+V*
MA

5 (0,01)

9

FT

ONI

Pipraeidea melanonota
Stephanophorus
diadematus
Cissopis leverianus

saíra-viúva

N*

A+V

4 (0,01)

6, 8, 9

FT

ONI

B

sanhaço-frade

R

A+V*

9 (0,02)

1, 3, 6, 7, 8, 9

FT

FRU

B

tietinga

R

A

1 (0,003)

5

FT

FRU

B

Schistochlamys ruficapillus

bico-de-veludo

6 (0,02)

1, 2, 7, 8, 9

BF

ONI

B

Tangara cyanoventris

saíra-douradinha

20 (0,05)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

FT

FRU

M

Tangara desmaresti

saíra-lagarta

R
A+V*
R, BR,
A+V*
MA
R, BR,
A+V*
MA

10 (0,03)

1, 8, 9

FT

FRU

M

Tangara sayaca

sanhaço-cinzento

R

40 (0,10)

ONI

B

Tangara palmarum

sanhaço-do-coqueiro
sanhaço-de-encontroamarelo

R
A+V
BR,
A+V*
MA, N

ONI

B

ONI

M

Família Icteridae

Família Mitrospingidae
Orthogonys chloricterus

DD (MG)

M

Família Thraupidae

Tangara ornata

A+V*

6 (0,02)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
BF
9, 10
2, 3, 4, 6, 7
BF

30 (0,08)

1, 2, 3, 6, 7, 10

BF

613

Espécie

Nome Comum

Status

Tipo de
Registro

Tangara cayana

saíra-amarela

R

A+V*

19 (0,05)

Nemosia pileata

R

A+V

3 (0,01)

N*

A+V*

6 (0,02)

2, 3, 7, 10

Sicalis flaveola

saíra-de-chapéu-preto
figuinha-de-rabocastanho
canário-da-terra

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
BF
10
4, 5, 6
FT

53 (0,13)

Hemithraupis ruficapilla

saíra-ferrugem

Volatinia jacarina

tiziu

R
A+V*
R, BR,
A
MA
R
A+V*

Trichothraupis melanops

tiê-de-topete

R

A+V*

21 (0,05)

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei-cinza

R

A+V

6 (0,02)

Tachyphonus coronatus

tiê-preto

R, MA A+V*

Ramphocelus bresilius

tiê-sangue

Tersina viridis

saí-andorinha

R, BR,
A+V*
MA
N*
A+V*

Dacnis cayana

saí-azul

R

Coereba flaveola

cambacica

Tiaris fuliginosus

Frequência

Local de Registro

Habitat

Preferência
Alimentar

Ameaça

Sens.

ONI

M

ONI

B

FT

INS

B

1, 2, 3, 5, 6, 9, 10

CA

GRA

B

4 (0,01)

1, 3, 4

FT

ONI

B

10 (0,03)

1, 4, 5, 6,1 0
CA
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,
FT
10
2, 5, 7, 10
BF
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
FT
10

GRA

B

ONI

M

ONI

B

ONI

B

7 (0,02)

2, 3, 6, 10

BF

FRU

B

45 (0,11)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 BF

ONI

B

A+V*

18 (0,05)

ONI

B

R

A+V*

28 (0,07)

ONI

B

cigarra-preta

R

A

8 (0,02)

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
FT
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
BF
9, 10
2, 3, 6, 7, 8, 9
BF

GRA

B

Sporophila lineola

bigodinho

M

A+V

2 (0,01)

6, 10

CA

GRA

B

Sporophila nigricollis

N*

V

1 (0,003)

5

CA

GRA

B

BR, N* V

1 (0,003)

5

CA

GRA

M

Sporophila caerulescens

baiano
papa-capim-de-costascinzas
coleirinho

M

A+V

6 (0,02)

5, 6, 10

CA

GRA

B

Sporophila leucoptera

chorão

N*

A+V

1 (0,003)

6

CA

GRA

B

Emberizoides herbicola

canário-do-campo

R

A

4 (0,01)

ONI

B

Saltator similis

trinca-ferro

R

A+V*

174 (0,44)

ONI

B

Saltator fuliginosus

bico-de-pimenta

R, MA A+V*

5, 9, 10
CA
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
FT
9, 10
2, 5, 6
FT

FRU

M

Conirostrum speciosum

Sporophila ardesiaca

34 (0,09)

11 (0,03)

Status

Tipo de
Registro

Espécie

Nome Comum

Microspingus lateralis

quete-do-sudeste

Thlypopsis sordida

saí-canário

R, BR,
A+V
MA
R
V

Piranga flava

sanhaço-de-fogo

R

Habia rubica

tiê-de-bando

Cyanoloxia brissonii

Frequência

Local de Registro

Habitat

Preferência
Alimentar

Ameaça

Sens.

3 (0,01)

9

BF

ONI

M

1 (0,003)

4

BF

ONI

B

2 (0,01)

8

BF

ONI

B

R, MA A+V*

7 (0,02)

2, 3, 4, 6

FT

INS

A

azulão

R

A+V*

11 (0,03)

1, 2, 3, 4, 5, 6

BF

ONI

M

Spinus magellanicus

pintassilgo

R

V

4 (0,01)

1, 2, 6

CA

GRA

Euphonia chlorotica

fim-fim

R

A+V*

2 (0,01)

1, 2

BF

FRU

B

Euphonia cyanocephala

gaturamo-rei

N

A

1 (0,003)

5

FT

FRU

B

Euphonia pectoralis

ferro-velho

R, MA A*

5 (0,01)

1, 3, 5

FT

FRU

M

Chlorophonia cyanea

gaturamo-bandeira

R

2 (0,01)

7, 8

FT

FRU

M

Família Cardinalidae
A*

Família Fringillidae

A*

DD (MG)

B

Família Passeridae
Passer domesticus
pardal
R, EX A+V*
3 (0,01)
5, 10
AT
ONI
NA
Legenda: Status (Silva, 1995; Stotz et al., 1996; Sick, 1997; Nunes, 2004; Alves, 2007; Pacheco et al., 2008; Cavalcante, 2009; Moreira-Lima, 2013; CBRO,
2015; CEMAVE, 2016): R- residente; M – migrante meridional; N – nômade ; BR -endêmico do Brasil; MA – endêmico da Mata Atlântica; QMA – quase
endêmico da Mata Atlântica; AR – endêmico dos campos de altitude e rupestre; CE – endêmico do Cerrado; EX – exótica; IV - invasora *status presumido;
NA – não aplicado; Tipo de Registro: A – auditivo; V – visual; *espécies com registro documentado por vocalização e/ou fotografia. Frequência: número de
listas que cada espécie foi registrada e a frequência relativa entre parênteses. Local de Registro: 1 - Quilombo Hightec; 2 – Complexo do Boqueirão da
Mira; 3 - Mata do Espineli; 4 - Serra de São Lourenço; 5 - Estrada Cruzeiro/Fazenda Sta. Clara das Palmeiras; 6 - Santa Clara das Palmeiras; 7 - Água
Limpa; 8 - Torres/Serra da Água Santa; 9 - Serra da Bandeira; 10 – espécies registradas em outros locais não contemplados nos locais anteriores,
principalmente ambientes antropizados, e na zona de amortecimento da APA. Habitat (Stotz et al., 1996; Moreira-Lima, 2013): FT – florestal; BF – borda
florestal; CA – campestre; AQ – aquático; FT/CA – espécies aéreas que utilizam ambientes florestais e campestres; AT - espécie sinantrópica; NA – não
aplicado. Preferência Alimentar (Wilman et al., 2014; www.wikiaves.com): CAR - carnívoro; DET - detritívoro; FRU - frugívoro; GRA - granívoro; INS insetívoro; NEC - nectarívoro; ONI - onívoro; PIS - piscívoro; NA - não aplicado. Ameaça: IUCN (2018); MG (Biodiversitas, 2008; COPAM, 2010); EN - em
perigo de extinção; QE – quase ameaçado; DD – deficiente de dados.Sens: Sensibilidade das espécies aos distúrbios ambientais de acordo com Stotz et al.
(1996); A – alta sensibilidade; M – média sensibilidade; B – baixa sensibilidade; NA – não aplicado.
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ANEXO IX - MAMÍFEROS TERRESTRES DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE REGISTRADOS NA REGIÃO DA APA BOQUEIRÃO
DA MIRA - MG. LEGENDA: MG = MINAS GERAIS (COPAM, 2010); BR = BRASIL (MMA, 2018); IUCN = INTERNATIONAL UNION FOR
CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES (IUCN, 2018); VU = VULNERÁVEL; EN = EM PERIGO; NT = QUASE
AMEAÇADO; DD = DEFICIENTE EM DADOS. REFERÊNCIAS: 1 = REVISÃO PLANO DE MANEJO DO P.N. ITATIAIA – MASTOFAUNA,
2011; 2 = DELGADO, 2017: PEQUENOS MAMÍFEROS NO IBITIPOCA; 3 = NOGUEIRA ET AL, 2010: PRIMATAS NO IBITIPOCA; 4 = LESSA
& PAULA, 2014: PEQUENOS MAMÍFEROS DO P.E. RIO PRETO; 5 = AER, PLANO DE MANEJO IBITIPOCA.
Ordem/Família/Espécie

Nome popular

Grau de ameaça
MG/BR/IUCN

Fonte

Didelphimorphia
Didelphidae
Caluromys philander

Cuíca lanosa

4

Catita

1

Gambá-de-orelha-branca

4

Gambá-de-orelha-preta

1, 2

Gracilinanus agilis

Catita

4

Gracilinanus microtarsus

Catita

1, 4

Marmosa (Micoureus) paraguayana

Catita

2, 4

Marmosops incanus

Catita

1, 2, 4

Marmosops paulensis

Catita

Metachirus nudicaudatus

Cuíca

4

Monodelphis americana

Cuíca

1, 2

Cuíca-quatro-olhos

2

Cryptonanus sp.
Didelphis albiventris
Didelphis aurita

Philander frenatus
Cingulata
Dasypodidae

- /VU/-

1

Ordem/Família/Espécie
Dasypus novemcinctus

Nome popular

Grau de ameaça
MG/BR/IUCN

Tatu-galinha

Fonte
1

Primates
Atelidae
Alouatta guariba clamitans

Bugio

VU / VU / -

3, 5

Brachyteles hypoxanthus

Muriqui

En/CR/CR

3

Callithrix aurita

Mico-estrela

En/En/VU

1

Callithrix penicillata

Mico-estrela

Cebidae

Sapajus nigritus

3,5

Macaco-prego

- / - /NT

1,3,5

Sauá

- / - / NT

1,3,5

Pitheciidae
Callicebus nigrifrons
Carnivora
Canidae
Cerdocyon thous
Chrysocyon brachyurus

Cachorro-do-mato

1,5

Lobo-guará

VU/VU/VU

5

Onça-parda

VU/VU/ -

1,5

Puma yagouaroundi

Gato-mourisco

- /VU/ -

1

Leopardus pardalis

Jaguatirica

VU/ - / - /

1

Felidae
Puma concolor

Mustelidae
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Ordem/Família/Espécie
Eira barbara

Nome popular

Grau de ameaça
MG/BR/IUCN

Fonte

Irara

1,

Cateto

5

Artiodactyla
Tayassuidae
Pecari tajacu
Tayassu pecari

Queixada

CR/VU/VU

1

Rodentia
Cricetidae
Akodon cursor

Rato-do-mato

1, 2

Calomys tener

Rato-do-chão

2

Delomys dorsalis

Rato-do-mato

1

Cerradomys subflavus

Rato-do-mato

2,4

Euryoryzomys russatus

Rato-do-mato

1

Necromys lasiurus

Rato-do-chão

1,2,4

Nectomys squamipes

Rato-d’água

1,2,4

Oecomys catherinae

Rato-da-árvore

1, 2

Oligoryzomys flavescens

Rato-do-mato

1

Oligoryzomys nigripes

Rato-do-mato

2,4

Oxymycterus dasytrichus

Rato-do-Brejo

1, 2

Oxymicterus delator

Rato-do-Brejo

2

Oxymicterus rufus

Rato-do-Brejo

2

Grau de ameaça

Ordem/Família/Espécie

Nome popular

Rhipidomys mastacalis

Rato-da-árvore

1,4

Rato-do-chão

2

Kannabateomys amblyonyx

Rato-da-taquara

1

Thrichomys apereoides

Rabudo, Punaré

4

Trinomys dimidiatus

Rato-de-espinho

1

Capivara

5

Preá

1

Paca

1,5

Esquilo

1

Ouriço-cacheiro

5

Tapeti

1,5

Thaptomys nigrita

MG/BR/IUCN

Fonte

Echimyidae

Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris
Cavia aperea
Cuniculidae
Cuniculus paca
Sciuridae
Guerlinguetus ingrami
Heretizonthidae
Coendou sp
Lagomorpha
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
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ANEXO X - MAMÍFEROS REGISTRADOS NA APA BOQUEIRÃO DA MIRA EM DUAS CAMPANHAS DE CAMPO

Ordem/Família/Espécie

Nome Popular

Abundân
cia/ (nº de
registros)

Grau de
ameaça
M B IUC
G R
N

Presença da espécie/ Ponto amostral

Método

Tipo de
registro

Didelphimorphia
Didelphidae
Didelphis aurita
Philander frenatus
Monodelphis americana
Cingulata
Dasypodidae

gambá-de-orelhapreta
cuíca-quatroolhos
cuíca

AF, Thw

AF,
Captura

QH

Sh

Captura

1

Ribeirão Santa Clara

AIQ

Captura

5

QH, Ribeirão Santa Clara

1

Dasypus novemcinctus

tatu-galinha

(6)

QH, BM, Espineli, Ribeirão Santa Clara, Serrote
São Lourenço

BA

To, Pe

Pilosa
Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla
Carnivora
Canidae

tamanduá-mirim

(1)

Estrada região

EO

Carcaça

Cerdocyon thous

cachorro-do-mato

(3)

BM, Estrada Torres Furnas

BA, AF,
EO

AF, Av,
cheiro

Puma concolor

onça-parda

(2)

S. da Bandeira, Estrada Torres Furnas

EO

Av, pe

Puma yagouaroundi

gato-mourisco

(1)

Estrada Torres Furnas

EO

Av

irara
furão

(1)
(1)

Estrada região
Água Limpa

EO
EO

Carcaça
Av

jaritataca

(1)

Espineli

BA

Pe

Felidae

Mustelidae
Eira barbara
Galictis cuja
Mephitidae
Conepatus semistriatus

VU

V
U
V
U

Artiodactyla
Cervidae
Mazama guazoubira

veado-catingueiro

(1)

EO

Av

Rodentia
Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris
capivara
(1)
Faz. Sta Clara das Palmeiras
BA
Pe
Cricetidae
Akodon sp.
rato-do-mato
4
QH, Estrada Torres Furnas
AIQ, Sh Captura
Abrawayaomys ruschii
1
VU
Estrada Torres Furnas
AIQ
Captura
Calomys cf. tener
rato-do-chão
(1)
BM
EO
Av
Delomys dorsalis
1
QH
AIQ
Captura
Delomys sublineatus
2
QH
AIQ
Captura
Juliomys cf. ossitenuis
1
QH
AIQ
Captura
Oligoryzomys
flavescens
/
6
Ribeirão Santa Clara
AIQ
Captura
Oligoryzomys sp
Oligoryzomys nigripes
2
QH
AIQ
Captura
Thaptomys nigrita
3
Estrada Torres Furnas, QH
AIQ
Captura
Lagomorpha
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
(4)
Estrada Torres Furnas, BM
EO, BA
Av, Pe
Métodos: AF = armadilha fotográfica; Thw = tomahawk; Sh = sherman; AIQ = armadilha de interceptação e queda; BA = busca ativa; EO = encontro ocasional.
Registros: Av = avistamento; Pe = pegada. Grau de Ameça: LC = preocupação menor, VU = Vulnerável, EN, Em perigo. Ponto amostral: QH = Quilombo
Hightech; BM = Boqueirão da Mira.
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ANEXO XI – REALTÓRIO FOTOGRÁFICO DA HERPETOFAUNA REGISTRADA EM
CAMPO

Rã de folhiço (Ischnocnema izechsoni) Foto: Lúcio Lima

Rã (Ischnocnema juipoca) - Foto: André
Yves

Rã-de-folhiço (Ischnocnema parva) Foto: André Yves

Sapo-cururu (Rhinella ictérica) - Foto:
Lúcio Lima

Rã (Haddadus binotatus) - Foto: Lúcio
Lima

Rã-das-pedras (Thoropa miliaris) - Foto:
André Yves

Perereca-verde (Aplastodiscus arildae) Foto: André Yves

Perereca (Bokermannohyla circumdata) Foto: Lúcio Lima

Perereca (Bokermannohyla ibitipoca) Foto: Lúcio Lima

Perereca (Dendropsophus decipiens) Foto: André Yves

Perereca-de-moldura (Dendropsophus
elegans) - Foto: André Yves

Pererequinha (Dendropsophus minutus)
- Foto: Victor Gomes

Perereca-martelo (Boana faber) - Foto:
Victor Gomes

Perereca (Boana pardalis) - Foto: André
Yves
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Perereca-de-pijama (Hypsiboas
politaenius) - Foto: André Yves

Perereca-verde (Phylomedusa
burmeisteri) - Foto: André Yves

Perereca-de-bromélia (Scinax aff.
cosenzai) - Foto: André Yves

Perereca (Scinax eurydice) - Foto: André
Yves

Perereca (Scinax aff. perereca) - Foto:
André Yves

Rã-do-riacho (Hylodes lateristrigatus) Foto: Clodoaldo Assis

Rã (Adenomera marmorata) - Foto:
André Yves

Rã (Adenomera sp.) - Foto: Victor
Gomes

Rã (Leptodactylus furnarius) - Foto:
André Yves

Rã-assobiadora (Leptodactylus fuscus) Foto: André Yves

Rã (Leptodactylus jolyi) - Foto: André
Yves

Rã-cachorro (Physalaemus cuvieri) Foto: André Yves

Rã (Physalaemus rupestris) - Foto:
André Yves

Rã-apito (Elachistocleis cesarii) - Foto:
André Yves

Sapo-boi (Proceratophrys boiei) - Foto:
André Yves

Cágado-pescoço-de-cobra
(Hydromedusa maximiliani) - Foto:
Clodoaldo Assis
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Lagarto (Heterodactylus imbricatus) Foto: André Yves

Camaleãozinho (Enyalius perditus) Foto: Lúcio Lima

Cobra-cipó (Elapomorphus
quinquelineatus) - Foto: André Yves

Cobra-cipó (Echinanthera melanostigma)
- Foto: Lúcio Lima

Cobra-d’água (Erythrolamprus miliaris) Foto: André Yves

Dormideira (Sibynomorphus neuwiedii) Foto: Victor Gomes

Boipeva (Xenodon neuwiedii) - Foto:
Lúcio Lima

Boipeva (Xenodon merremii) - Foto:
Lúcio Lima

Jararaca (Bothrops jararaca) - Foto:
Victor Gomes

Cascavel (Crotalus durissus) - Foto:
Victor Gomes
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ANEXO XII – REGISTRO FOTOGRÁFICO FA AVIFAUNA REGISTRADA EM CAMPO

Tico-tico-do-campo (Ammodramus
humeralis) - Foto: Celso Parruco

Saracura-do-mato (Aramides saracura),
endêmica da Mata Atlântica - Foto: Celso
Parruco

Capitão-de-saíra (Attila rufus), endêmico da pula-pula (Basileuterus culicivorus) - Foto:
Mata Atlântica - Foto: Celso Parruco,
Celso Parruco

Carcará (Caracara plancus) - Foto: Celso
Parruco

Cambacica (Coereba flaveola) - Foto: Celso
Parruco

Tangará (Chiroxiphia caudata), endêmica
da Mata Atlântica - Foto: Celso Parruco

Viuvinha (Colonia colonus) - Foto: Celso
Parruco

Azulão (Cyanoloxia brissonii) - Foto: Celso
Parruco

Gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus),
, endêmica do Cerrado - Foto: Celso
Parruco

Garibaldi (Chrysomus ruficapillus) - Foto:
Celso Parruco

Saí-azul (Dacnis cayana) - Foto: Celso
Parruco

Periquito-rei (Eupsittula aurea) - Foto:
Celso Parruco

Lavadeira-mascarada (Fluvicola nengeta),
espécie invasora - Foto: Celso Parruco
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Tuim (Forpus xanthopterygius) - Foto:
Celso Parruco

Gavião-de-rabo-branco (Geranoaetus
albicaudatus) - Foto: Celso Parruco

Tesoura-do-brejo (Gubernetes yetapa) Foto: Celso Parruco

Gavião-caboclo (Heterospizias meridionalis)
- Foto: Celso Parruco

Gibão-de-couro (Hirundinea ferruginea) Foto: Celso Parruco

Maria-preta-de-penacho (Knipolegus
lophotes) - Foto: Celso Parruco

Enferrujado (Lathrotriccus euleri) - Foto:
Celso Parruco

Bem-te-vi-pirata (Legatus leucophaius) Foto: Celso Parruco

Arapaçu-escamoso (Lepidocolaptes
squamatus), endêmico da Mata Atlântica Foto: Celso Parruco

Cabeçudo (Leptopogon amaurocephalus) Foto: Celso Parruco

Beija-flor-de-papo-branco (Leucochloris
albicollis) - Foto: Celso Parruco

João-porca (Lochmias nematura) - Foto:
Celso Parruco

Filipe (Myiophobus fasciatus) - Foto: Celso
Parruco

Abre-asa-de-cabeça-cinza (Mionectes
rufiventris), quase endêmico da Mata
Atlântica - Foto: Celso Parruco
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Sabiá-do-campo (Mimus saturninus) - Foto:
Celso Parruco

Tesoura-cinzenta (Muscipipra vetula),
endêmica da Mata Atlântica - Foto: Celso
Parruco

Bem-te-vi-rajado (Myiodynastes maculatus)
- Foto: Celso Parruco

Bentevizinho-de-penacho-vermelho
(Myiozetetes similis) - Foto: Celso Parruco

Fruxu (Neopelma chrysolophum),
endêmico da Mata Atlântica - Foto: Celso
Parruco

João-bobo (Nystalus chacuru) - Foto: Celso
Parruco

Urutau (Nyctibius griséus) - Foto: Celso
Parruco

Catirumbava (Orthogonys chloricterus),
endêmica da Mata Atlântica e considerada
como deficiente de dados para o estado de
Minas Gerais - Foto: Celso Parruco,

Caneleiro (Pachyramphus castaneus) Foto: Celso Parruco

Pomba-amargosa (Patagioenas plumbea),
altamente sensível aos distúrbios
ambientais - Foto: Celso Parruco

Asa-branca (Patagioenas picazuro) - Foto:
Celso Parruco

Jacuguaçu (Penelope obscura) - Foto: Celso
Parruco
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João-de-pau (Phacellodomus rufifrons) Foto: Celso Parruco

Limpa-folha-de-testa-baia (Philydor rufum) Foto: Celso Parruco

Borboletinha-do-mato (Phylloscartes
ventralis) - Foto: Celso Parruco

Tororó (Poecilotriccus plumbeiceps) - Foto:
Celso Parruco

Maracanã (Primolius maracana), quase
ameaçada globalmente - Foto: Celso
Parruco

Japu (Psarocolius decumanus) - Foto: Celso
Parruco

Periquitão (Psittacara leucophthalmus) Foto: Celso Parruco

Tucanuçu (Ramphastos toco) - Foto: Celso
Parruco

Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius) - Foto:
Celso Parruco, endêmico da Mata Atlântica

Trinca-ferro (Saltator similis) - Foto: Celso
Parruco

Urubu-rei (Sarcoramphus papa), espécie
com deficiência de dados para o estado de
Minas Gerais - Foto: Celso Parruco

Canário-da-terra (Sicalis flaveola) - Foto:
Celso Parruco

Gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus),
Em Perigo de extinção para o estado de
Minas Gerais - Foto: Celso Parruco

Sanhaço-frade (Stephanophorus
diadematus) - Foto: Celso Parruco

Maria-faceira (Syrigma sibilatrix) - Foto:
Celso Parruco

Saci (Tapera naevia) - Foto: Celso Parruco
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Tiê-preto (Tachyphonus coronatus),
endêmico da Mata Atlântica - Foto: Celso
Parruco

Saíra-douradinha (Tangara cyanoventris),
endêmica da Mata Atlântica - Foto: Celso
Parruco

Saíra-lagarta (Tangara desmaresti),
endêmica da Mata Atlântica - Foto: Celso
Parruco

Sanhaço-cinzento (Tangara sayaca) - Foto:
Celso Parruco

Saí-andorinha (Tersina viridis) - Foto: Celso Beija-flor-de-fronte-violeta (Thalurania
Parruco
glaucopis), endêmico da Mata atlântica Foto: Celso Parruco

Choca-da-mata (Thamnophilus
caerulescens) - Foto: Celso Parruco

Choca-de-chapéu-vermelho (Thamnophilus
ruficapillus) - Foto: Celso Parruco

Teque-teque (Todirostrum poliocephalum) Foto: Celso Parruco

Bico-chato-de-orelha-preta (Tolmomyias
sulphurescens) - Foto: Celso Parruco

Surucuá-variado (Trogon surrucura) - Foto:
Celso Parruco

Sabiá-uma (Turdus flavipes) - Foto: Celso
Parruco

Sabiá-branco (Turdus leucomelas) - Foto:
Celso Parruco

Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris) - Foto:
Celso Parruco
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Sabiá-ferreiro (Turdus subalaris) - Foto:
Celso Parruco

Suiriri-de-garganta-branca (Tyrannus
albogularis) - Foto: Celso Parruco

Suiriri (Tyrannus melancholicus) - Foto:
Celso Parruco

Tesourinha (Tyrannus savana) - Foto: Celso
Parruco

Juruviara (Vireo chivi) - Foto: Celso
Parruco

Tico-tico (Zonotrichia capensis) - Foto:
Celso Parruco

ANEXO XIII – RELATPORIO FOTOGRÁFICO DA MASTOFAUNA REGISTRADA EM
CAMPO

Área de amostragem na Estrada Torres
Furnas

Área de amostragem no Boqueirão da Mira

Área de amostragem no Quilombo Hightech

Área de amostragem no Serrote de São
Lourenço

Área de amostragem na região do Espinelli

Linha de armadilha de interceptação e
queda no Quilombo Hightech
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Detalhe de armadilha de interceptação e
queda

Armadilha sherman instalada no subbosque na Estrada Torres Furnas

Biometria de pequeno mamífero capturado

Marcação de roedor capturado

Armadilha fotográfica iscada e instalada na
Área 2

Armadilha fotográfica iscada e instalada na
Estrada Torres Furnas

Roedor ameaçado (Abrawayaomys ruschii)
capturado na Estrada Torres Furnas

Roedor (Akodon sp.) capturado nas
Antenas e no Quilombo Hightech

Roedor (Delomys dorsalis) capturado no
Quilombo Hightech

Roedor (Delomys sublineatus) capturado no
Quilombo Hightech

Roedor (Juliomys cf. ossitenuis) capturado
no Quilombo Hightech

Roedor (Thaptomys nigrita) capturado na
Estrada Torres Furnas

Roedor (Oligoryzomys nigripes) capturado
no Quilombo Hightech

Cuíca quatro olhos (Philander frenatus)
capturada no Quilombo Hightech

Gambá de orelha preta (Didelphis aurita)
capturada no Quilombo Hightech

Gambá de orelha preta (Didelphis aurita)
registrado por armadilha fotográfica
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Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous)
registrado por armadilha fotográfica na
estrada Torres Furnas

Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris)
registrada por pegadas na mata da Faz. Sta
Clara das Palmeiras

Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus)
registrado por pegadas

Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus)
registrado por toca

Jaritataca (Conepatus semistriatus)
registrado por pegadas

Tapeti (Sylvilagus brasiliensis) registrado
por pegadas

Onça-parda (Puma concolor) registrada por
pegadas na Estrada Torres Furnas

Onça-parda (Puma concolor) encontrada
atropelada em ferrovia na área de entorno
da APA

Irara (Eira barbara) atropelada em estrada
na área de entorno da APA

Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla)
atropelado em estrada na área de entorno
da APA
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Anexo XIV - AUTORIZAÇÃO PARA FINALIDADE CIENTÍFICA ICMBIO
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ANEXO XVI - PORTARIA DE APROVAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA ARÉADE
PRETEÇÃO AMBIENTAL BOQUEIRÃO DA MIRA DE SANTA RITA DE JACUTINGA –
MINAS GERAIS
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6
ENCARTE VI – PROGRAMAS DO PLANO DE MANEJO DA APA
BOQUEIRÃO DA MIRA
Conforme Lei Federal 9985/2000 em seu “Art. 27. As unidades de conservação
devem dispor de um plano de manejo.”, este deve ser elaborado por um planejamento
estratégico participativo com equipe técnica e diversos atores da sociedade. O plano
de manejo da Área de Proteção Ambiental – APA Boqueirão da Mira de Santa Rita de
Jacutinga foi construído baseados nessa premissa e apresentam os processos
operacionais englobados dentro dos nove programas.
A construção dos programas, objetivos estratégicos e ações incorporam as
aprendizagens obtidas no processo de planejamento, diagnóstico, oficinas com a
sociedade, reuniões com a Câmara Municipal, órgão gestor da UC e CODEMA de
Santa Rita de Jacutinga e visa superar os desafios encontrados.
O presente documento é a tradução para uma linguagem didática e operacional
de um processo estratégico e participativo envolvendo os diversos atores sociais
relacionados à APA BM.
Os programas basearam-se em levantamento de dados secundários, conceitos
e técnicas, trabalho de campo, participação popular alinhado na busca de qualidade
para a gestão da APA BM. Este encarte apresenta programas de manejo que agrupam
as atividades afins que buscam o cumprimento dos objetivos propostos aprovados
pelo CODEMA e a gestão da APA BM.
6.1

INTRODUÇÃO
O plano de manejo da APA BM, ora apresentado, elaborado a partir dos

diagnósticos secundários e de campo, oficinas de planejamento com envolvimento de
toda sociedade e, aprovado pelo CODEMA após ampla discussão e debate visa
garantir a preservação, a conservação e o uso público da terra para melhor qualidade
de vida da população, da flora, dos recursos hídricos e da vida silvestre.
A apresentação deste encarte VI atende o pactuado no Termo de Referência:
Programa de Operacionalização com os subprogramas de consolidação territorial,
administração e manutenção e planejamento e o Programa de Integração Regional
com os subprogramas de conservação ambiental (áreas naturais protegidas,
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manutenção de estradas, conflitos humanos com a fauna silvestre), de comunicação
(comunidades do entorno, divulgação e escolas).
As Oficinas de Planejamento seguiram a base metodológica a “Compilação dos
conteúdos produzidos no Âmbito da Comunidade de Ensino e Aprendizagem em
Planejamento de UC – CEAPM, 2015” publicado pelo Ministério do Meio Ambiente
bem como outros documentos técnicos ou normativos específicos.
Com a participação ativa dos atores sociais envolvidos CODEMA, equipe
técnica, administração municipal e população foram definidas as principais diretrizes
estratégicas. Essa etapa foi construída em oficinas participativas com base em
diagnósticos ambientais, socioeconômicos e gerenciais realizados previamente e
apresentados nos encartes anteriores.
Buscou-se padronizar a apresentação dos programas visando estruturar um
modelo de gestão orientado para resultados, ou seja, de acordo com a realidade local
elaborados de forma participativa. Foram construídos nove programas, que englobam
os supracitados, organizados conforme estrutura abaixo:
1. Organizar a Infraestrutura para Gestão;
2. Garantir a Participação Popular em Parceria com a Gestão;
3. Revisar o Zoneamento, Zona de Amortecimento e Infraestrutura e
Saneamento Básico da APA BM;
4. Programar o Controle do Uso Público Pesquisa, Monitoramento e Avaliação;
5. Promover a Educação Ambiental;
6. Implantar a Prevenção a Incêndios na APA;
7. Garantir a Pesquisa, Monitoramento e Mitigação da Fauna;
8. Garantir a Pesquisa, Monitoramento, Recomposição, Cultivo e Manejo da
Flora Nativa;
9. Garantir a Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da AP BM.
Os programas foram estruturados e subdivididos em 85 ações detalhadas neste
documento. Para cada programa/subprograma são apresentados: − Os desafios; − Os
objetivos estratégicos a serem alcançados; − As ações a serem executadas para
consolidação dos objetivos estratégicos; − Metas de curto prazo (a serem cumpridas

até o fim do 2º ano após o início do plano); − Metas de médio prazo (a serem
cumpridas até o fim do 5º ano após o início do plano; − Metas de longo prazo (a serem
cumpridas após o 5 º ano a partir do início do plano); − Descrição das ações,
programas ou projetos necessários para se cumprir as metas e deste modo, alcançar
os objetivos.
Diante da aprovação do plano de manejo da APA BM o desafio do órgão gestor
municipal é cumprir as metas propostas e avançar na implantação e implementação
das ações propostas. Para o sucesso da execução dos programas e ações será
imperativo o empenho, o agir, a negociação e se necessário a revisão das ações
programadas na busca de resultados. Isto exige estruturação, equipe técnica
envolvida, motivada e comprometida com o processo.
Assim, foram propostos nove programas de manejo para APA BM, divididos em
subprogramas, que agrupam as atividades afins para cumprimento dos objetivos
estratégicos, conforme apresentado nas descrições e tabelas abaixo.
6.2
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
BOQUEIRÃO DA MIRA
6.2.1 Programa de Organização de Infraestrutura para Gestão da Área de
Proteção Ambiental Boqueirão da Mira.
6.2.1.1

Descrição

A APA BM foi criada através de Lei Municipal 929/2000, entretanto, após sua
criação houve poucas ações do órgão gestor referente ao planejamento e gestão
exclusiva devido à insuficiência de técnicos, recursos, conhecimentos específicos da
administração e da população para realização de atividades de organização
institucional da UC.
A UC não conta com infraestrutura, sede, recursos humanos suficientes,
recursos financeiros específicos, equipamentos, veículos e capacitação, suporte
operacional para procedimentos e controles internos que possam nortear a
administração da UC. A elaboração do plano de manejo e dos programas, ora
apresentados, necessita primordialmente de organização da gestão. Os objetivos
estratégicos, ações e metas a serem executados pelo órgão gestor da APA BM vêm
de encontro à organização das atividades a serem implantadas, considerando as reais
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necessidades da UC para tanto a criação de infraestrutura de gestão se torna
primordial.
Para o alcance dos objetivos estratégicos e a consolidação das ações propostas
para todos os programas, somente poderão ser alcançados, se houver uma gerência
empenhada e motivada, gestão financeira eficaz, ou seja, captação e otimização dos
recursos, e para tanto é fundamental capacitar os recursos humanos e buscar os
resultados propostos. Abaixo são apresentados os programas, objetivos e ações para
estrutura organizacional com o objetivo de garantir a institucionalização do sistema de
gestão e sua estruturação. São propostas de ações, bem como procedimentos
detalhados para criar, regularizar, capacitar e normatizar a gestão da APA BM.

Quadro 6.1 – Programa de Organização de Infraestrutura para Gestão de da APA Boqueirão da Mira

PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO
1.

Programa de Organização de Infraestrutura para Gestão da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira

Desafios:
- Falta de infraestrutura física (sede) para gestão da APA BM;
- Falta de equipamentos para atividades de gestão da APA BM;
- Insuficiência de servidores para atividade administrativa e de fiscalização, técnica específica ou assessoria para gestão da APA Boqueirão da Mira;
- Falta de veículo 4 X 4 para atuação de gestão;
- Incipiência de legislação específica para fiscalização na APA BM;
- Falta de monitoramento, pesquisa, controle e avaliação da APA BM.
Objetivo Estratégico: Criar infraestrutura para gestão da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira de Santa Rita de Jacutinga.
Meta (s)
Ações/Subprogramas

1.1 Criar ou readequar espaços
públicos para instalação de sede
administrativa da APA BM.
1.2 Adquirir equipamentos para
atividade de gestão administrativa
da APA BM.

Resultados

2 anos 5 anos

X

mesas,

20

anos

anos

anos

Responsáveis

CODEMA,
SMAPMA.
Gestor da APA,

Aquisição de computador,
impressora,

15

Gestor da APA,

Sede administrativa criada e
em funcionamento.

10

X

CODEMA,
SMAPMA.
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cadeiras, telefone, internet,
GPS, lanterna, EPIs, etc.
1.3 Criar cargo, realocar e/ou
contratar servidores municipais
para atividades administrativas,
fiscalizatória e técnica específica
da APA BM.

Gestor da APA,
Servidores

e

atuar junto à gestão da APA BM,
quando necessário.
1.5 Adquirir veículo 4 x 4 para
gestão e locomoção de servidores,
contratados e assessores na APA
BM.

contratados ou realocados e
em atuação para gestão da

X

X

X

X

X

com
Polícia Florestal e o

Assessoria

contratada

municipal

e

atuando conforme demanda.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Veículo 4 x 4 adquirido para
atividades da gestão da
APA.
ambiental

SMAPMA.

Gestor da APA,
SMAPMA.

CODEMA,
X

X

X

X

X

APA.

1.7 Buscar recursos municipais, Acessar

Gestor da APA,

Gestor da APA,

para municipal criada de acordo

fiscalização de atividades dentro com as necessidades da

estaduais,

SMAPMA parceria

APA.

1.6 Criar e/ou adequar legislação Legislação

da APA BM.

CODEMA,

IEF

1.4 Contratar assessoria para

ambiental

técnicos

SMAPMA.
Câmara Municipal

ao

federais, Compensação

Sistema

de

Ambiental,

Gestor da APA,
X

X

X

X

X

SMAPMA.

internacionais, ou da rede privada ICMS Solidário, Convênios
para

investimento

de entre outros.

infraestrutura.
1.8 Utilizar o site da Prefeitura e
mídias oficiais para divulgação das Site oficial do Município com
ações de gestão referente à APA ações de gestão divulgadas.

Gestor da APA,
X

X

X

X

X

SMAPMA.

BM.
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6.2.2 Programa de Garantia de Participação Popular em parceria com a Gestão
da Área de Proteção Ambiental Boqueirão da Mira
6.2.2.1

Descrição

A Constituição Federal de 1988 consolidou direitos e prevê em diversos
dispositivos a participação do cidadão na formulação, implementação e controle social
das políticas públicas. A participação social na construção de políticas públicas é a
influência que dos cidadãos na organização de uma sociedade, esse direito é
essencial para construção de um processo de mudança em prol do todo.
Criado em 2003 Conselho Municipal de Meio Ambiente de Santa Rita de
Jacutinga - CODEMA através das Leis Municipais 1016 e 1017 de 2003 é órgão
deliberativo, consultivo e normativo para auxiliar nas proposições de políticas públicas
e ações institucionais do meio ambiente no Município. A participação popular é
garantida pela legislação, entretanto, o Conselho Municipal de Meio Ambiente está
nomeado e ativo desde 15 de agosto de 2018. Esta conquista garante que se tenha
maior representatividade e participação pública e dos proprietários das terras do
entorno e de dentro do APA BM referente às tomadas decisões da UC.
Para garantir a continuidade do direito e do dever que os cidadãos têm diante da
construção das políticas públicas de proteção e preservação da APA BM, o Programa
de Garantia de Participação Popular visa implantar ações para promover a
participação das pessoas, com o objetivo de ajudar a conservar ou até mesmo
colaborar na administração da UC.

Quadro 6.2 – Programa de garantia de participação popular em parceria com a gestão da APA Boqueirão da Mira

PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO
2. Programa de Garantia de Participação Popular em parceria com a Gestão da APA Boqueirão da Mira
Desafios:
- Ausência de participação popular nas reuniões do CODEMA com relação à APA BM;
- Incipiência na comunicação referente as reuniões do CODEMA com relação à APA BM;
- Falta de treinamento e capacitação de conselheiros, gestores e técnicos com relação a APA BM;
- Baixa renovação de conselheiros na troca bienal de membros do CODEMA.
Objetivo Estratégico: Realizar gestão da APA em conjunto com a sociedade de forma participativa.
Meta (s)
Ações/Subprogramas

Resultados

2 anos 5 anos

Responsáveis

10

15

20

anos

anos

anos
Gestor da

- Reuniões do CODEMA APA
BM

com

a

2.1 Realizar reuniões ordinárias participantes

presença

- Realizar duas reuniões anual
sendo uma no Cruzeiro e uma
no Itaboca.

CODEMA,

representantes

abertas ao público e de forma da sociedade nas reuniões.
itinerante.

APA,

de

SMAPMA,
X

X

X

X

X

Sociedade,
Produtores
Rurais,
Associações,
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- Reuniões do CODEMA com

Comerciantes

confraternização (Coffe Break)
compartilhado.
2.2 Comunicar amplamente as
reuniões do CODEMA sobre
assuntos relacionados à APA
BM.

Divulgação realizada via rádio,
mídias

sociais,

Gestor da

convites,

divulgações através de igreja
das reuniões do CODEMA

APA,
X

X

X

X

X

CODEMA.
SMAPMA.

referente à APA BM.

Gestor da
2.3

Capacitar

e

treinar

conselheiros, gestores e técnicos
anualmente relativos a assuntos
do meio ambiente.

Conselheiros,
técnicos

gestores

capacitados

APA,

e
com

assuntos relativos a APA BM.

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
EMATER,
SENAR, IEF.

Mudança
2.4 Mobilizar a sociedade para
renovação do conselho a cada 2
anos.

automática

de

Gestor da

acordo com o cargo da gestão

APA,

e mudanças indicadas no caso
de suplentes não ligados à
gestão conforme Regimento
Interno.

X

X

X

X

X

CODEMA,
Associações,
EMATER

2.5 Reformular legislação do
CODEMA

para

inserção

novas entidades participantes no inclusão de novas entidades
conselho ex: Associação, Rede participantes (se necessário)
de

Turismo

e

Gestor da

de Legislação reformulada com

APA,
X

X

CODEMA,
Câmara de

Hospitalidade nas tomadas de decisão.

Municipal.

Ibitipoca e Técnicos da Área.
2.6 Criar normas ou legislação de Legislação

Gestor da

reformulada

APA,

desenvolvimento e crescimento referente ao tratamento dos
urbano, tratamento dos resíduos resíduos sólidos do entorno e

X

CODEMA,

X

Câmara

sólidos do entorno e da APA BM. da APA BM.

2.7 Criar calendário anual de
reuniões do CODEMA.

Municipal.
Gestor da

Calendário anual de reuniões
ordinária criado e publicado no
site oficial do Município.

APA,
X

X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA.
Gestor da

2.8

Monitorar

as

ações

realizadas do Plano de Manejo
através de relatório anual.

Relatório de números e ações
implantados

anual

apresentado na reunião do
CODEMA.

APA,
SMAPMA,
X

X

X

X

X

CODEMA,
Câmara de
Municipal
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Gestor da
APA,
2.9 Criar eventos de gestão Realizar

um

evento

anual

participativa em prol do meio referentes assuntos relativos a
ambiente.

APA BM.

SMAPMA,
X

X

X

X

X

CODEMA,
SMS, SME,
CRAS,
EMATER, IEF.

6.2.3 Programa de Educação Ambiental da APA Boqueirão de Mira
6.2.3.1

Descrição

A finalidade do programa ambiental é a formação de cidadãos conscientes sobre
a preservação do meio ambiente

orientado e sensibilizado para preservação,

conservação, e promoção da APA BM. É necessário promover

a formação de

cidadãos das comunidades do entorno da APA BM e promover a melhoria da
qualidade de vida, a partir de uma relação harmônica dos indivíduos entre si e o meio
ambiente, estimulando, orientando e instrumentalizando para o desenvolvimento de
metodologias em educação e práticas ambientais não formais, que reforcem sua
capacidade de auto- sustentação.
Considerando os levantamentos realizados durante o plano de manejo da APA
BM, constatou- se a falta de materiais comunicativos, ausência de campanhas e
eventosreferentes a APA, projetos de educação ambiental dos fatores bióticos e
abióticos na sociedade e na Rede de Ensino Municipal. Não há trabalhos educativos
referente a APA BM realizados pelo órgão gestor e as escolas do município de Santa
Rita de Jacutinga tratam o tema Educação Ambiental na base curricular sem ênfase
no meio ambiente natural da cidade. Uma das alternativas para a inclusão da temática
ambiental no meio escolar é a aprendizagem em forma de projetos.
As atividades de educação ambiental precisam extrapolar o âmbito escolar, essa
é uma proposta alinhada com o novo entendimento no processo de aprendizagem que
sugere a necessidade de estratégias de ensino mais adequada aos educandos dentro
de sua realidade local. A implantação do projeto de educação ambiental do município
de Santa Rita de Jacutinga acontecerá através da sensibilização de toda comunidade,
rede de ensino e principalmente no ambiente familiar e de toda a sociedade.
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Quadro 6.3 – Programa de Educação Ambiental para a APA Boqueirão da Mira

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
3.

Programa de Educação Ambiental para APA Boqueirão de Mira

Desafios:
- Falta de materiais comunicativos de educação ambiental da APA Boqueira da Mira;
- Falta de inclusão de projetos de educação ambiental dos fatores bióticos e abióticos da APA BM na Rede de Ensino Municipal;
- Falta de atividades relacionadas ao meio ambiente com a comunidade de Santa Rita de Jacutinga;
- Ausência de eventos relacionados ao meio ambiente da APA BM;
- Ausência de placas de informações educativas e, Santa Rita de Jacutinga e dentro da APA BM;
- Falta de programas educativos para geração de emprego e renda de forma sustentável;
- Falta de projetos específicos voltados para a comunidade da APA BM e seu entorno.
Objetivo Estratégico: Promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na
conservação como forma de interação sustentável com o meio ambiente.
Meta (s)
Ações/Subprogramas

Resultados

3.1 Criar materiais comunicativos Materiais
e

campanhas

educativas, criados e distribuídos (jornal

rádio) criados.

10

15

20

anos

anos

anos

comunicativos

referente a APA BM na rede de educativo, vídeo, animação e
ensino municipal.

2 anos 5 anos

Responsáveis

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,
CODEMA,
SMAPMA,

SMS, SME,
CRAS,
EMATER, IEF.
3.2 Sensibilizar os professores da Reuniões

semestrais

Gestor da

com

APA,

rede municipal de ensino para professores da rede municipal
atividades

relacionadas

à de ensino para sensibilização

X

X

X

X

X

biodiversidade local em especial sobre a biodiversidade da APA
a APA BM.

SME.
de

BM como projeto de Educação Ambiental

executados

no

3.4

Promover

nas

APA,
X

X

X

X

X

educação

escolares levando o aluno para
conhecer a biodiversidade da

SME.

- Realizar visitar técnicas com

Gestor da

alunos da rede municipal de
ensino na APA BM.
- Implantar um viveiro nas
escolas com mudas de plantas
nativas.

CODEMA,
SMAPMA,

municipal.

ambiental para além dos muros

APA.

Gestor da

Educação

planejamento escolas da rede de ensino

anual escolar.

SME,
SMAPMA,

BM.

3.3 Estimular à inclusão da APA Projetos

Ambiental,

CODEMA

APA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
CODEMA,
SME.
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Gestor da
3.5

Estimular

parcerias

com

Universidades para pesquisa na
APA Boqueirão da Mira.

Parceria entre Órgão Gestor e
Universidades firmadas

APA,
X

X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA,
SME.

3.6

Promover

oficinas

e

programas

de

formação

continuada

de

servidores

públicos (Comunidade escolar,
Secretários

Municipais,

Conselheiros

e

comunitárias)

que

gestão

da

política

Lideranças
atuam

na

Gestor da
APA,

Realizar duas oficinas anuais
no âmbito escolar de Santa
Rita de Jacutinga com enfoque

CODEMA
X

X

X

X

X

SMAPMA,
SME, SMS,

regional.

Lideranças

municipal

comunitárias.

ambiental.
Gestor da
3.7 Realizar eventos como

Um Evento anual realizado

Semana do Meio Ambiente,

com

Simpósio, Oficinas e Congresso

Ambiental referente a APA BM

o

tema

Educação

APA,
X

X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA,
SME, CRAS.

3.8 Criar Placas Educativas no
perímetro urbano, no entorno e
em pontos estratégicos da APA
BM.

Gestor da
Placas criadas com frases
educativas em relacionados ao

APA,
X

X

X

X

X

meio ambiente e a APA BM.

SMAPMA,
SME, CRAS.

3.9 Promover oficina de

Gestor da

educação ambiental para

Cidadãos

reaproveitamento de materiais

atuar com reaproveitamento de

relacionados a conservação e

materiais da APA BM.

capacitados

para

APA,
X

X

X

X

preservação do meio ambiente

Comunidade

CRAS.

3.10 Realizar Oficinas do CRAS
de

CODEMA

escolar, SME,

da APA BM.

Centro

CODEMA,

Referência

da

Assistência Social.

Gestor da
Uma oficina anual com tema
referente à APA BM.

x

X

X

X

X

APA,
CODEMA
CRAS.
Gestor da

3.11 Realizar projetos de
educação ambiental com as
comunidades do entorno da APA
BM.

APA,

Um Projeto anual realizado
com as comunidades rurais do
entorno da APA BM.

X

X

X

X

X

CODEMA
Comunidade
escolar, SME,
CRAS.
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3.12 Promover o artesanato com
recursos naturais da APA BM de
forma sustentável.

Gestor da

Realizar uma oficina anual de
artesanato com a elaboração
de produtos com imagem da
APA BM

APA,
X

X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA,
CRAS.

6.2.4 Programa de Prevenção a Incêndios para a APA Boqueirão da Mira.
6.2.4.1

Descrição

O programa de prevenção e proteção contra incêndios é um projeto de
estruturação, planejamento, avaliação e combate para prevenção de ocorrência de
fogo na APA BM para proteger pessoas, fauna, flora para preservação da vida. Este
projeto é essencial para prevenção de acidentes que possam ser prevenidos. A
prevenção e combate a incêndios de forma planejada, orientada, com envolvimento
do órgão gestor da UC, do CODEMA, da SMAPMA e principalmente com pessoas que
residente dentro ou no entorno da APA.
Durante o diagnóstico realizado por levantamento de campo foram encontrados
poucos fogos de incidência dentro da APA, em sua maioria, este fogo é posto pelo
produtor rural para limpeza e preparo do solo antes do plantio, haja vista a atividade
de agricultura de subsistência dentro e no entorno da UC. Outro dado considerado é
a incidência de raios que promovem incêndios.
Para prevenir o combater incêndio dentro da UC o plano de manejo da APA BM
propõe a implantação de um plano de prevenção e proteção contra incêndios com o
objetivo de proteger a integridade do local, entretanto, para implantação do mesmo
diagnosticou-se que o órgão gestor não possui profissionais, equipamentos e
estratégia para realiza-lo.
Deve-se considerar que para implantar o plano de prevenção e proteção contra
incêndios é necessário profissional qualificado, parceria com o Corpo de Bombeiro,
inclusão dos cidadãos, treinamento e aquisição de equipamentos, formação
continuadas de brigada e envolvimento dos proprietários de terras e produtores rurais
de dentro da Unidade de Conservação.
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Quadro 6.4 – Programa de prevenção de incêndio na APA Boqueirão da Mira

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
4.

Programa de Prevenção a incêndios na APA Boqueirão da Mira

Desafios:
- Ausência de informação sobre os vários tipos de prevenção ao combate aos incêndios;
- Ausência de uma equipe formada para combater os incêndios no entorno e na área da APA BM;
- Falta de leis que estabelecem métodos de prevenção a incêndios florestais;
- Falta de equipe para monitoramento de Prevenção de Incêndio;
- Falta de equipamentos de Prevenção de Incêndio.
Objetivo Estratégico: Orientar a população da APA e seu entorno sobre o combate a focos de incêndios.
Meta (s)
Ações/Subprogramas

4.1 Mobilizar através de oficina
de combate a incêndios florestais
os

cidadãos,

proprietários,

produtores rurais e funcionários
das

propriedades

localizadas

dentro e no entorno da APA BM.

Resultados

Uma

oficina

formação

2 anos 5 anos

anual

de

10

15

20

anos

anos

anos

para

Gestor da

cidadãos

APA,

esclarecidos sobre vários tipos
de prevenção ao combate de
incêndios e
eficazes

de

métodos

mais

prevenção

incêndios florestais.

a

Responsáveis

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
Corpo de
Bombeiros e
Sociedade.

Gestor da

Um treinamento anual para

APA,

4.2 Treinar grupos de pessoas, formação de cidadãos das
comunidade do entorno e da comunidades, proprietários e
área da APA BM para formação produtores capacitados para
de brigada contra incêndios.

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
Corpo de

formação de brigada contra

Bombeiros e

incêndio.

Sociedade.
Gestor da
APA,

4.3 Incentivar a criação de grupo
de brigadistas voluntários para
combate a incêndios.

Grupo voluntário de combate a
incêndios criado anualmente.

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
Corpo de
Bombeiros e
Sociedade.
Gestor da

4.4 Implantar plano de prevenção
e proteção contra incêndios na
APA BM.

-

Plano

elaborado

implantado.
- Aquisição de equipamentos
de segurança.

APA,

e

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
Corpo de
Bombeiros e
Sociedade.
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Gestor da
4.5

Propor

Municipal

de

projeto

de

Lei

prevenção

de

combate a incêndios.

APA,
Lei Municipal de prevenção de
combate a incêndio criadas.

X

X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA,
Câmara
Municipal.
Gestor da

4.6 Criar uma equipe técnica

APA,

para monitorar as áreas mais

CODEMA,

vulneráveis
florestais;

a

incêndios Voluntários

X

X

X

X

X

SMAPMA,
Corpo de
Bombeiros e
Sociedade.

6.2.5 Programa de Revisão do Zoneamento e infraestrutura/Saneamento
Básico da APA Boqueirão de Mira
6.2.5.1

Descrição

De acordo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
zoneamento é definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com
objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios
e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de
forma harmônica e eficaz.
A APA BM foi criada em junho de 2001 através da Lei Municipal 929 com
extensão de 8.515,00ha teve seu zoneamento realizado que delimitou as seguintes
categorias de manejo: zona de preservação da vida silvestre = 2.827,00ha equivalente
a 33,09% da área da APA; zona de conservação da vida silvestre = 3.890,00ha
equivalente a 45,68% da área da APA; zona de uso agrícola 1.808,00 equivalente a
21,23% da área da APA BM.
Entretanto, o mapeamento do zoneamento existente realizado em 2001 era até
janeiro de 2019 desconhecido. Este arquivo nos foi cedido pela Secretaria Municipal
de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente na data acima mencionada, momento este,
que junto com as informações do levantamento de campo constatamos a real
necessidade de revisão do mesmo, conforme lista de desafios da tabela abaixo
apresentada.
A área da APA BM possui um nível de priorização para conservação considerada
extremamente alta, algo comprovado nos trabalhos de campo realizados pela equipe
técnica contratada para a confecção do plano de manejo. Espécies de fauna e flora
consideradas raras e/ou em situação de risco de extinção, além de elementos
endêmicos, puderam ser mapeadas o que, em consonância com o diagnóstico físicoambiental e socioeconômico, demonstra uma complexidade e consequente
necessidade de uma gestão pública integrada que garanta para as próximas gerações
o acesso aos recursos naturais, hoje abundantes na região.
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A revisão do zoneamento da APA BM deve levar em consideração a construção
do plano diretor do município, documento em fase de construção, que define
mecanismos legais que visam orientar a ocupação do solo urbano, com base no
interesses públicos, coletivos e individuais para preservação e uso do solo municipal
e devem estar condizentes com os dados apresentados no PM.

Quadro 6.5 – Programa de revisão do zoneamento e infraestrutura e saneamento básico da APA Boqueirão da Mira

PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO
5.

Programa de Revisão do Zoneamento e infraestrutura/saneamento básico da APA Boqueirão da Mira

Desafios:
- Necessidade de revisão do Zoneamento da Área de Preservação da Vida Silvestre;
- Necessidade de revisão do Zoneamento da Área de Conservação da Vida Silvestre;
- Necessidade de revisão do Zoneamento da área de Uso Agropecuário;
- Possibilidade de criação de Zona de Amortecimento;
- Falta de pesquisa, monitoramento e educação ambiental referente ao uso sustentável do solo;
- Ausência de fiscalização do uso do solo na área da APA BM;
- Falta de proteção de nascentes/recursos hídricos na área da APA BM;
- Falta de saneamento básico nas comunidades rurais do entorno que desaguam no rio Pirapitinga;
- Falta de zoneamento de expansão turismo com recuperação e ou criação de trilhas para atividade de ecoturismo baseadas em
pesquisas nas áreas de conservação;
- Ausência de zoneamento para criação de área de Unidade de Proteção Integral de acordo com as exigências do IBAMA;
- Degradação ambiental causados por instalação de empreendimentos na APA BM.
Objetivo Estratégico: Realizar a revisão do Zoneamento da APA BM.
Meta (s)
Ações/Subprogramas

Resultados

2 anos 5 anos

10

15

20

anos

anos

anos

Responsáveis
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Gestor da
APA,
5.1 Revisar e propor mudanças Zoneamento adequado para
no Zoneamento da Área de realidade da área preservação
Preservação da Vida Silvestre.

da vida silvestre.

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
Associações,
Comunidades
envolvidas.
Gestor da
APA,

5.2 Revisar e propor mudanças Zoneamento adequado para
no Zoneamento da Área de realidade da área conservação
Conservação da Vida Silvestre.

da vida silvestre.

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
Associações,
Comunidades
envolvidas.
Gestor da
APA,

5.3 Revisar e propor mudanças Zoneamento adequado para
no

Zoneamento

agropecuário.

do

uso realidade da área de uso
agropecuário.

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
Associações,
Proprietários
Rurais.

5.4Realizar

pesquisa, Contratar

monitoramento
ambiental

e

assessoria

para

Gestor da

educação atuação contínua de pesquisa,

referente

ao

uso monitoramento

sustentável do solo.

e

educação

APA,
X

X

X

X

X

ambiental de forma contínua.

CODEMA,
SMAPMA.
Gestor da
APA,

5.5 Realizar fiscalização do uso Fiscalização
do solo na área da APA BM.

efetiva

CODEMA,

com

atividades regulamentadas.

X

X

X

X

X

SMAPMA,
Polícia
Florestal, IEF,
Comunidade.

5.6 Criar sistema de proteção e Sistema
recuperação

de

de recuperação

proteção

5.7

Implantar

saneamento

APA,

de

nascentes/recursos hídricos na nascentes/recursos hídricos na
área da APA BM.

Gestor da

e

X

X

X

X

X

área da APA BM implantado.
sistema
básico

Gestor da

nas Sistema de saneamento básico

que desaguam no rio Pirapitinga rurais.
ex.: fossas evapor-transpiração

SMAPMA,
EMATER, IEF.

de

comunidades rurais do entorno implantado nas comunidades

CODEMA,

APA, SME
X

X

X

X

X

SMAPMA,
SMO,

691

(usando pneus) com participação

Comunidades

da comunidade.

Rurais.

5.8 Implantar sistema de coleta

Gestor da

de

APA, SME

resíduos

próximos

na
às

APA

BM, Sistema de coleta de resíduos

fazendas implantado.

X

X

X

X

X

semanalmente.

SMO.

5.9 Criar zonas de expansão
turismo

com

organização,

recuperação e ou criação de
trilhas

para

ecoturismo
pesquisas

atividade
baseadas

nas

áreas

de
em
de

conservação

Zona de expansão do turismo
criadas;

Gestor da

organização,

APA,

recuperação ou criação de
trilhas

para

ecoturismos

atividades

de

baseadas

em

CODEMA,
X

X

X

X

X

para

área

pesquisas.

SMCT, SMO.
Gestor da
APA,

de

Proteção Integral de acordo com Área

de

a exigência do IBAMA através ato Criada.
de criação e legislação municipal,
ou estadual e ou federal.

SMAPMA,
COMTUR,

5.10 Criar estudo e análise de
zoneamento

SMAPMA,

Proteção

CODEMA,

Integral
X

X

X

X

X

SMAPMA,
COMTUR
Câmara
Municipal

5.11 Proibir por legislação a Legislação

Municipal

de

Gestor da

degradação da APA BM de proibição de empreendimentos
empreendimentos geradores de geradores
impacto

ambiental

não ambiental

sustentável e nocivo ao meio nocivo
biótico e abiótico.
5.12 Delimitar áreas de expansão
urbana nas comunidades rurais
de Cruzeiro e Itaboca .

ao

de
não

APA,

impacto
sustentável

meio

biótico

CODEMA,
X

X

X

X

X

e

Câmara

abiótico.

Municipal
Gestor da

Comunidades

com

Lei

de

expansão urbana criada.

APA,
X

X

X

X

X

Gestor da
APA,

captação e tratamento da água Água tratada e distribuída para
das comunidades de Cruzeiro e as comunidades.

CODEMA,
SMAPMA

5.13 Melhorar o sistema de

Itaboca.

SMAPMA,

X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA,
SMO.
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6.2.6 Programa de Pesquisa, Monitoramento e Mitigação dos Problemas da
Fauna da APA Boqueirão da Mira
6.2.6.1

Descrição

O diagnóstico da fauna foi realizado com base na metodologia da Avaliação
Ecológica Rápida (AER), conforme detalhado no Manual para ERA da The Nature
Conservancy (SAYRE et al., 2003). Após levantamento de campo para cada grupo
faunístico de vertebrados e elaboradas listagens de espécies da herpetofauna,
avifauna e mastofauna. As listas foram comparadas com as de espécies ameaçadas
ou em perigo de extinção segundo COPAM (2010), ICMBIO (2018), e IUCN (2018)
para verificar o atual status de conservação bem como identificar os táxons mais
importantes no estudo.
A APA apresenta uma riqueza expressiva de espécies registradas no
diagnóstico, o que indica que os fragmentos amostrados representam um refúgio para
a fauna da região. No entanto, a região encontra-se em processo de degradação,
devido não só ao desmatamento para agricultura e pastagem, mas também pela
presença de pessoas por turismo desordenado, animais domésticos nos fragmentos,
e pressão de caça. Essas atividades podem prejudicar a ocorrência de muitas
espécies silvestres na região, provocando o desaparecimento das espécies mais
sensíveis, ou a diminuição da abundância das mesmas.
Para que esse objetivo seja alcançado com êxito, é necessário um
monitoramento mais detalhado desses impactos. Com o conjunto de informações
geradas, apresentamos o Programa de Pesquisa, Monitoramento e Mitigação da
Fauna que consiste em ações mais específicas de conservação e manejo da fauna
no local, assim como medidas preventivas e/ou mitigatórias, como a colocação de
placas de sinalização da presença de animais silvestres nas estradas, redutores de
velocidade e. por fim, a demarcação de áreas de interesse biológico com a finalidade
de preservação ambiental.

Quadro 6.6 – Programa de pesquisa, monitoramento e mitigação da fauna da APA Boqueirão da Mira

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
6.

Programa de Pesquisa, Monitoramento e Mitigação da Fauna APA Boqueirão da Mira

Desafios:
- Morte da Fauna por atropelamento no entorno da APA BM;
- Presença de espécies exóticas da fauna na área da APA BM;
- Ausência de espécies nativas da fauna na APA BM;
- Caça ilegal da fauna na área da APA BM;
- Insuficiência de pesquisa e monitoramento da fauna na APA BM;
- Falta de sinalização referente à proteção da fauna no entorno e na APA BM;
- Falta de fiscalização para proteção de fauna na APA BM.
Objetivo Estratégico: Criar plano, projetos, pesquisa e monitoramento da fauna na APA Boqueirão da Mira
Meta (s)
Resultados

Ações/Subprogramas

6.1 Criar plano ou projeto de - Plano
proteção
mitigação

e

monitoramento
de

atropelamento

morte
da

fauna

entorno e na APA BM.

criado

e projetos

2 anos 5 anos
X

X

10

15

20

anos

anos

anos

X

X

X

e implantados de monitoramento

Responsáveis

Gestor da
APA,

por e mitigação de morte por

CODEMA,

no atropelamento da fauna no

SMAPMA,

entorno e na APA BM.

X

X

X

X

SMO.
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-

Criação

de

túnel

de

passagem de fauna.

X

X

X

X

X

X

X

- Criação de passarela de
passagem de fauna.
- Monitoramento realizado com
resultados de diminuição de
espécies exóticas da fauna a
6.2 Monitorar espécies exóticas área e região da APA BM.

APA,

da fauna na área da APA BM e - Identificação das espécies
introduzir predadores naturais.

exóticas.

CODEMA,
X

X

X

- Identificação das espécies
nativas

afetadas

Gestor da

pelas

SMAPMA,
IBAMA e IEF

X

X

X

exóticas.
6.3 Introduzir através de manejo
espécies nativas da fauna na
APA BM (em especial a jacutinga
que deu origem ao nome da
cidade)
biológico.

através

de

controle

-

Mapeamento

de

áreas

Gestor da

prioritárias para manejo de
espécies
Reintrodução

exóticas
de

-

espécies

nativas da fauna na APA BM

APA,
X

X

X

CODEMA,
SMAPMA.

-

Fiscalização

aplicação

de

realizada

e

multas

à

6.4 Fiscalizar e multar caçadores caçadores na área da APA BM.
de fauna na área da APA BM.

-

Placas

informativas

Gestor da
X

X

X

X

X

de

fiscalização, proibir caça, área

APA,
CODEMA,

X

X

X

X

X

SMAPMA

fiscalizada (sujeito a multa).
Gestor da
- Sistema de denúncia criado
6.5

Criar

um

sistema

APA,

de via telefone, site oficial do

denúncias a caça ilegal.

município no diretamente com

CODEMA,
X

X

X

X

X

o órgão gestor da APA BM.

SMAPMA,
Polícia
Ambiental.
Gestor da

6.6

Implantar

projetos

de Projetos

realizados

com

educação ambiental contra a comunidade e rede de ensino
caça ilegal na APA BM.

APA,

a

contra caça ilegal na APA.

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA,
SME, CRAS,
Comunidade

6.7

Realizar

trabalhos

de

pesquisa e monitoramento da
fauna na APA BM contínuos.

Trabalhos

de

pesquisa

e

monitoramento de fauna na

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,
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APA

BM

realizados

com

CODEMA,

relatórios anuais.

SMAPMA

- Sinalização implantada nas
6.8 Criar sinalização específica estradas, rodovias de entorno
referente à proteção da fauna no da APA BM.
entorno e na APA BM.

- Sinalização educacional de
controle de caça.

Gestor da
X

X

X

X

X

CODEMA,
X

X

X

X

X

6.9

Criar

fiscalização

X

X

X

X

- Evitar atitudes degradantes

X

X

X

X

da fauna não condizentes com

X

X

X

X

para - Manter a Vigilância

proteção de fauna na APA BM.

uma Unidade de Conservação

SMAPMA;
Gestor da

Contratação de vigilante para
fiscalização

APA,

APA,
CODEMA,
SMAPMA,
Polícia
Ambiental,
Comunidade

6.2.7 Programa de Pesquisa, Monitoramento, Recomposição, Cultivo e Manejo
da Flora Nativa da APA Boqueirão da Mira
6.2.7.1

Descrição

Com base em dados secundários no banco de dados de herbários virtuais
(Specieslink) foram baixadas todas as espécies de plantas registradas para o
município de Santa Rita de Jacutinga, após a verificação e validação de cada nome
no site da Flora do Brasil 2020, excluindo todas as sinonímias e dados duvidosos,
totalizaram 333 espécies registradas para o município e destas, 18 espécies com
ocorrência na APA BM (APA BM).
Nos levantamentos primários baseados em campanhas de campo para o
diagnóstico da Flora na APA BM, foram encontradas 349 espécies, distribuídas em 98
famílias botânicas e 245 gêneros, aumentando expressivamente o conhecimento
anterior para a APA. No entanto, alguns espécimes (27) não foram identificados até a
identidade de espécie, o que reflete a necessidade de estudos mais aprofundados no
que tange a determinação de famílias complexas na área.
De acordo com o Livro Vermelho da Flora do Brasil (MARTINELLI; MORAES,
2013) e portaria MMA nº 443 de 17 de dezembro de 2014, onze espécies que foram
encontradas na APA BM se encontram ameaçadas de extinção e quatro espécies
estão na categoria de quase ameaçadas.
Considerando a alta fragilidade dos ecossistemas montanos, a dificuldade de
acesso nas localidades amostradas, a complexidade em circunscrever os tipos
vegetacionais encontrados em uma zona ecotonal como a APA BM e sua ameaça
pelos diversos danos antrópicos é imprescindível o desenvolvimento de pesquisas
futuras, além de programas de avaliação e monitoramento contínuos para área.
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Quadro 6.7 – Programa de pesquisa, monitoramento, recomposição, cultivo e manejo da flora nativa da APA Boqueirão da Mira

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
7.

Programa de Pesquisa, Monitoramento, Recomposição, Cultivo e Manejo da Flora Nativa da APA Boqueirão

da Mira
Desafios:
- Insuficiência de pesquisa, monitoramento da flora da APA BM;
- Ausência de projetos de recomposição, cultivo, manejo da flora da APA BM;
- Carência de programas de cultivo e manejo de espécies nativas para fomentação de emprego e renda para a população local;
- Desmatamento de áreas de conservação e preservação dentro da APA BM;
- Problemas de erosão, voçorocas, deslizamentos de terra na área da APA BM;
- Assoreamento dos recursos hídricos dentro da APA BM;
- Fragmentação florestal (estrada das torres de transmissão) que cortam a APA BM.
7.1 Objetivo Estratégico: Criar plano, projetos, pesquisa e monitoramento da flora na APA Boqueirão da Mira.
Meta (s)
Ações/Subprogramas

Resultados

7.1.1 Contratar mão de obra
qualificada ou assessoria para
trabalho

de

pesquisa

e

monitoramento da flora da APA.

2 anos 5 anos

10

15

20

anos

anos

anos

Equipe contratada, programa e
ou

projeto

de

pesquisa

monitoramento
elaborado

da
e/ou

desenvolvimento

Gestor da

e

flora
em

Responsáveis

X

X

X

X

X

APA,
CODEMA,
SMAPMA

Gestor da
7.1.2

Criar

permanente

de

programa
educação

e

sensibilização para o produtor
rural

com

enfoque

no

reflorestamento

APA,

Produtores rurais com efetiva
participação nos programas de
educação e sensibilizados para

CODEMA,
X

X

X

X

X

SMAPMA
Parcerias com

o reflorestamento

a EMATER,
IEF.
Gestor da

7.1.3

Criar

projetos

de Flora

recomposta

recomposição, cultivo, manejo recomposição, cultivo e manejo
da flora da APA BM

APA,

por
X

X

X

X

na APA BM

CODEMA,
parceria com
EMATER, IEF,
SMAPMA
Gestor da

7.1.4 Criar programas de cultivo
e manejo de espécies nativas
para fomentação de emprego e
renda para a população local

Fomentar

a

geração

emprego e renda com manejo
de espécies nativas

APA,

de
X

X

X

CODEMA,
SMAPMA
parceria com
EMATER, IEF
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Gestor da
7.1.5 Fiscalizar desmatamento
das áreas de conservação e
preservação da APA BM

APA,
Áreas fiscalizadas e ausência
de desmatamento

X

X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA,
Polícia
Florestal, IEF.
Gestor da

7.1.6 Criar viveiros de mudas
para plantio de recomposição ou
cultura de manejo da APA BM

APA,
Viveiro

criado

com

mudas

nativas para plantio na APA BM

X

X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA
parceria com
EMATER, IEF
Gestor da

7.1.7

Criar

projetos

de Diminuir

e

evitar

recomposição da flora na APA voçorocas, deslizamentos de
BM

APA,

erosão,
X

X

X

CODEMA,

X

SMAPMA

terra na área da APA BM

parceria com
EMATER, IEF

7.1.8

Criar

projetos

de Diminuir

e

recomposição da Mata ciliar na assoreamento
APA BM

evitar
dos

o

recursos

hídricos dentro da APA BM

Gestor da
X

X

X

X

APA,
CODEMA,

SMAPMA
parceria com
EMATER, IEF
Gestor da
7.1.9

Recompor

florestais

com

corredores Matas recompostas por fauna

fauna

nativa para

preservação

dentro da APA BM nas áreas de silvestre,
preservação da vida silvestre

da

vida

minimizar

APA,
X

X

X

X

assoreamento dos rios

CODEMA,
SMAPMA
parceria com
EMATER, IEF
Gestor da

7.1.10 Propor projeto de manejo
da Candeia e do Palmito Juçara
para promoção de geração de
emprego e renda

APA,
X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA
parceria com
EMATER, IEF
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6.2.8 Programa de Implementação e Controle do Uso Público da APA Boqueirão
da Mira
6.2.8.1

Descrição

Referindo-se ao planejamento e os cuidados na gestão do uso público nas
Unidades de Conservação passiveis de visitação turística, vale destacar que apesar
de sua aplicabilidade ser deficitária ou até mesmo inexistente em muitas destas em
todo o Brasil, consideráveis avanços vêm surgindo. Fazer um planejamento e uma
cuidadosa gestão do uso público, é uma etapa indispensável no cumprimento dos
objetivos de criação de tais áreas.
É importante que o uso público não comprometa a execução e implementação
de outros projetos de relevância para a Unidade de Conservação, como também é
fundamental que outros projetos não impossibilitem o uso público, salvaguardando
projetos específicos em locais pré-determinados e o zoneamento da UC, que define
áreas sensíveis e ou de extrema fragilidade ecológica, onde a visitação poderá
oferecer riscos a espécies ameaçadas, formações geológicas, ecossistemas frágeis
entre outros.
Cabe aqui, embasado no plano de ações elaborado juntamente com as
comunidades do município de Santa Rita de Jacutinga, sugerirmos subprogramas,
com foco no planejamento e gestão do uso público, transformando o turismo na área
em estratégia de gestão, preservação dos recursos naturais e culturais, geração de
emprego e renda para as comunidades e melhorias na infraestrutura básica e
especifica das povoações do entorno.

Quadro 6.8 – Programa de Implementação e Controle do Uso Público da APA Boqueirão da Mira

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO REGIONAL
8. Programa de Implementação e Controle do Uso Público da APA Boqueirão da Mira
Desafios:
- Ausência de Gestão do Turismo dos atrativos Cachoeira do Meireles e Cachoeira Boqueirão da APA BM;
- Falta de banco de dados relacionados ao interesse de proprietários rurais instalados na área da APA BM para uso público;
- Ausência de mapeamento de trilhas da APA BM;
- Ausência de roteirização turística de áreas consolidadas para o turismo na APA BM;
- Ausência de sinalização indicativa, turística, educativa e interpretativa da APA BM;
- Ausência de totens/placa de indicação de limites territoriais da APA BM;
- Falta de palestras, treinamento e capacitações pra proprietários e empreendedores para uso público da APA BM;
- Falta de marketing para promoção da APA BM;
- Falta de articulação da administração municipal com as comunidades rurais do entorno, visando o crescimento urbano ordenado;
- Falta de centro de informações aos visitantes das comunidades do entorno.
- Ausência de pesquisas de diagnóstico, implantação e monitoramento das áreas turísticas e passíveis de uso público.
Objetivo Estratégico: Criar plano, projetos, pesquisa e monitoramento para controle do Uso Público na APA BM.
Ações/Subprogramas

Resultados

Meta (s)
2 anos 5 anos

8.1 Criar banco de dados das

Banco de dados criado pela

propriedades rurais que têm

SMAPMA.

X

X

Responsáveis

10

15

20

anos

anos

anos

X

X

X

Gestor da
APA,
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interesse e oferecem atributos

CODEMA,

para uso público.

SMAPMA.

8.2 Sensibilizar proprietários e

Relatório anual de proprietários

produtores rurais através de

e produtores realizada pela

conversas e articulação

equipe do SMAPMA.

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,
CODEMA,

municipal para o turismo rural

SMAPMA

(abordagem por conversa direta)
8.3 Criar Plano de Gestão do

Plano criado e aprovado pelo

Uso Público.

CODEMA

com

diretrizes,

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,

baseados no banco de dados e

CODEMA,

reuniões da equipe.

SMAPMA.
COMTUR,
SMCT.

8.4 Criar gestão turística dos

Relatório

anual

atrativos Cachoeira do Meireles

turística

e Cachoeira Boqueirão da APA

conjunto com COMTUR.

do

de

gestão

SMAPMA

em

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,
CODEMA,

BM.

SMAPMA,
COMTUR.

8.5 Organizar e melhorar o

Trilhas de acesso aos atrativos

acesso das trilhas aos atrativos:

com

Cachoeira do Meireles e

organizada,

limpa,

Gestor da
X

X

X

X

APA,

Cachoeira Boqueirão da APA

sinalização

BM, Comunidade do Cruzeiro a

turística.

para

visitação

CODEMA,
SMAPMA,

Itaboca.

Proprietários
das terras
SMO.

8.6 Criar sistema de

Sistema

manutenção de trilhas aos

criado.

de

manutenção

Gestor da
X

X

X

X

APA,

atrativos: Cachoeira do Meireles

CODEMA,

e Cachoeira Boqueirão da APA

SMAPMA,

BM, Comunidade do Cruzeiro a

SMO.

Itaboca.
8.7 Estruturar acessos com

Acesso

com

construção de guarda corpo e

construído.

guarda

corpo

Gestor da
X

X

X

X

rampas de eucalipto tratado.

APA,
CODEMA,
SMAPMA,
SMO.

8.8 Mapear trilhas da APA BM

Trilhas mapeadas. (observar a

de interesse de distribuição

diversidade

turística em consonância com os

interesse do proprietário do

CODEMA,

dados do plano de manejo.

terreno).

SMAPMA.

biológica

e

o

Gestor da
X

X

X

X

APA,
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8.9 Criar roteirização para o

Destinos e passeios criados a

turismo na APA BM com

serem

parceria público privada.

atividade turística.

explorados

Gestor da

pela

X

X

X

X

APA,
CODEMA,
SMAPMA,
COMTUR.

8.10 Criar sinalização indicativa,

Sinalização

educativa

educativa e interpretativa da

interpretativa implantada.

e

Gestor da
X

X

X

X

X

APA BM.

APA,
CODEMA,
SMAPMA,
COMTUR,
CRAS, SMO.

8.11 Criar e implantar

Instalação

totens/placas de indicação de

implantados.

de

totens/placas

Gestor da
X

X

X

X

X

limites territoriais da APA BM

APA,
CODEMA,
SMAPMA,
COMTUR.

8.12 Promover palestras,

Uma palestra semestral aos

treinamento e capacitações pra

proprietários

proprietários e empreendedores

empreendedores

para uso público da APA BM.

público da APA BM.

e
para

uso

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,
CODEMA,
SMAPMA.
COMTUR

8.13 Criar plano de

Criação de folders, vídeos,

marketing/divulgação para

mapas, etc.

Gestor da
X

X

X

X

APA,

promoção da APA BM com

CODEMA,

parceria público privada

SMAPMA

8.14 Promover a articulação da

Uma reunião semestral com o

administração municipal com as

SMAPMA e CODEMA nas

comunidades rurais do entorno,

comunidades.

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,
CODEMA,

visando o crescimento urbano

COMTUR,

ordenado.

SMAPMA

8.15 Criar centro de informações

Centro de Informações criado.

Gestor da

aos visitantes das comunidades

X

X

X

X

APA,

do entorno Cruzeiro e ou Itaboca

CODEMA,

e reaproveitar espaços públicos

SMAPMA,

já construídos.

SMO.

8.16 Fomentar o diagnóstico,

Plano

implantação e monitoramento

elaborado.

de

diagnóstico

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,

das áreas turísticas e passíveis

CODEMA,

de uso público.

SMAPMA

8.17 Implantar curso de

Um curso anual de formação

formação de guia/condutor de

de

guia

/

condutor

com

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,
CODEMA,
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turismo com informações

informações

históricas.

históricas.

turísticas

e

SMAPMA,
COMTUR,
COMPHAC,
SMCT.

8.18 Manter melhorias das

Estradas vicinais da APA com

estradas vicinais que dão

acesso durante todo o ano.

acesso a APA BM.

Gestor da
X

X

X

X

X

APA,
CODEMA,
SMAPMA,
SMO.

6.2.9 Programa de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da APA Boqueirão da
Mira
6.2.10 Descrição
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é claro ao expressar a
multiplicidade de objetivos de conservação da biodiversidade, seja através das
distintas categorias de manejo de unidades de conservação, seja pela diversidade das
suas diretrizes. Garantias de que administradores públicos, comunidades e legislativo
partilhem do mesmo balizamento sobre a efetiva condução desses objetivos, devem
estar asseguradas por uma gestão pautada pelo planejamento interdisciplinar
formulado no Plano de Manejo.
Assim como assegura a interação entre o planejamento e a execução
(GALANTE, 2002; INEA, 2010), o processo de monitoramento e avaliação ora
apresentados proporciona meios sistemáticos, objetivos e publicamente mensuráveis
de acompanhar a práxis do gestor e a coerência e coordenação entre a dinâmica
administrativa da UC e do órgão gestor, ao longo do tempo.
No caso da APA BM, tal propósito tem ainda importante destaque no
alinhamento e na medida em que ações distintas de manejo e gestão tornam-se objeto
de reajustes, replanejamento e readequação de prioridades face ao desenvolvimento
de projetos específicos que visam à proteção da UC.
Nessas condições, ferramentas de monitoramento definem um padrão de
organização e coordenação visando a responsabilidade compartilhada, estabelecida
pelo órgão gestor. Sua aplicabilidade torna-se, assim, importante suporte de
articulação intragovernamental e entre o órgão gestor e as representações da
sociedade, encorajando maior comprometimento no alinhamento de parcerias, em
coerência com as tendências de gestão compartilhada, com intensificação da atuação
direta de representações sociais orientadas para o incremento da gestão de UC, que
vêm sendo conduzidas no âmbito da SMAC
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Quadro 6.9 – Programa de Pesquisas, monitoramento e avaliação dos fatores bióticos e abióticos da APA Boqueirão da Mira

PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO
9.

Programa de Pesquisa, Monitoramento e Avaliação da APA BM

Desafios: - Ausência de pesquisas, monitoramento e avaliação dos fatores bióticos e abióticos.
Objetivo Estratégico: Implantar sistema de pesquisa, monitoramento e avaliação da APA Boqueirão da Mira
Meta (s)
Ações/Subprogramas

Resultados

2 anos 5 anos

10

15

20

anos

anos

anos

9.1 Criar, contratar e realizar
parcerias equipe com instituições Relatórios

de

avaliação dos fatores bióticos e fatores bióticos e abióticos.
abióticos.

Gestor da

pesquisa,

de pesquisa, monitoramento e monitoramento e avaliação dos

Responsáveis

APA,
X

X

X

X

X

CODEMA,
SMAPMA

6.3
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