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PROPOSTA PARA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA REGIÃO SUL DE
MINAS GERAIS

RESUMO EXECUTIVO

Área, localização e acesso
A Unidade de Conservação proposta possui uma área de, aproximadamente, 8.380ha,
com um perímetro de, aproximadamente, 81,7km, com altitude média variando de 800 a
1900m. Está localizada na região Sudeste do Brasil, sendo que a maior parte da sua porção
territorial está inserida em Passa Vinte e a menor no município de Liberdade, no sul do
Estado de Minas Gerais. A BR 267, importante via de ligação entre a Zona da Mata de Minas
Gerais e os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, passa próxima ao Município de
Liberdade. A Rodovia Presidente Dutra é outra importante via que se conecta ao sul da
região através de estradas vicinais ainda não asfaltadas. De Belo Horizonte e Juiz de Fora, a
partir da BR-040, o acesso à área se dá através da BR-267. Por Liberdade a ligação se faz
através de estrada de chão, passando pela localidade de Augusto Pestana e pelo distrito de
Carlos Euller. Por Bom Jardim de Minas, o acesso se faz através de estrada de chão, aberta
pela Construtora Mendes Júnior na década de 1970 para a construção da Ferrovia do Aço.
No que diz respeito à malha ferroviária a área é cortada pela Ferrovia do Aço e pela Ferrovia
Centro Atlântica.

Objetivos dos diagnósticos e da Unidade de Conservação proposta
O objetivo da presente proposta foi o de realizar um diagnóstico dos meios abiótico,
biótico e sócio-econômico nos municípios de Bocaina de Minas, Liberdade e Passa Vinte,
determinando o estado de conservação e fornecendo informações para a criação de uma
Unidade de Conservação. Os objetivos de sua consolidação são os de preservar e proteger
integral e permanentemente a área, cujos recursos naturais como reserva genética da flora e
fauna são importantes para fins educacionais, culturais e científicos e ao mesmo tempo
propiciar usos, tais como o turismo, que de forma ordenada, permitirá o uso público dos

atrativos naturais e, ao mesmo tempo, proporcionará novas dinâmicas de desenvolvimento
regional para a porção sul do Estado de Minas Gerais. Como a região da área envolvida está
incluída entre os municípios mineiros que fazem parte do Circuito da Serra da Mantiqueira,
além de contribuir diretamente para a manutenção de um meio ambiente equilibrado e
saudável, é extremamente significativa para a proteção de fragmentos remanescentes da
Mata Atlântica e para a preservação in situ da diversidade biológica.

Diagnósticos, resultados e conclusões
A área de estudo, localizada nos municípios de Liberdade e Passa Vinte, pode ser
considerada conexão de importantes Unidades de Conservação já existentes, com formação
florestal, por suas características, classificada como floresta estacional perenifólia montana a
altimontana, com elementos de Araucaria angustifolia, dentro do Complexo Mantiqueira, no
domínio atlântico. No contexto geral, do ponto de vista paisagístico, ela pode ser definida
como de excelente estado de conservação. Sua cobertura vegetal, salvo as variações entre
tipologias florestais e aquelas entre formações, é predominantemente florestal e bastante
homogênea.
A baixa incidência de espécies exóticas e a quantidade de espécies nativas,
representadas pelas espécies raras ou ameaçadas, é um bom indicativo da elevada
qualidade do habitat da área amostrada e do seu entorno. A partir das listas de espécies que
ocorrem na área pode-se ter uma boa idéia da preservação da biota e da região mostrandose de especial importância para a conservação, pois abriga populações do domínio atlântico
e que se distribuem além do complexo da Mantiqueira.
A fauna da área é diversa e apresenta registros de grande número de espécies
endêmicas da mata atlântica e várias espécies raras e ameaçadas de extinção. A área
abriga representantes de 34 espécies de mamíferos, 12 delas presentes nas listas das
espécies da fauna ameaçadas de extinção. Destaca-se a ocorrência de carnívoros de
grande porte, demonstrando a sua fundamental importância para a diversidade das espécies
em geral, além das mais raras ou restritas quanto ao hábito alimentar e das ameaçadas de
extinção, que necessitam de grandes áreas florestadas para manutenção de populações de
tamanho relevante e geneticamente diversas.
Em relação às aves, foram registradas 144 espécies no município de Bocaina de Minas e
40 na área de estudo. Esse número é considerado expressivo, pois corresponde a
aproximadamente 30% das espécies endêmicas da Mata Atlântica. Várias espécies de aves
encontradas possuem certo grau de dependência com áreas florestadas, o que sugere
considerável importância da área de estudo proposta para a manutenção de populações de
aves com capacidade limitada de adaptações a ambientes depauperados.
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Quanto à herpetofauna, foram registradas 14 espécies de anfíbios e 21 répteis, sendo a
maioria típica de áreas florestadas. O pequeno número de exemplares registrados é
justificado pelo reduzido período de amostragem, no entanto, suficiente para obter números
surpreendentes de espécies da herpetofauna, indicando a grande diversidade e revelando
boas condições naturais, as quais mantêm populações diversas e inúmeros táxons. Algumas
espécies do grupo das serpentes e anfíbios demonstram de forma direta o nível de
conservação dos ambientes florestais na área de estudo.
A presença de inúmeras espécies de artrópodos (65 espécies registradas como
pertencentes a 40 famílias e a 13 ordens), principalmente de borboletas, coleópteros e
macroinvertebrados aquáticos, considerados indicadores ambientais, sinaliza a necessidade
de inventários com detalhamento em nível de espécie e a preservação da vegetação e dos
ambientes aquáticos.
Foram registradas apenas duas espécies de peixes nativas na área de estudo.
Considerando que áreas típicas de nascentes apresentam baixa riqueza de espécies da
ictiofauna, como as cabeceiras dos cursos de água, os dados correspondem ao esperado
para a área. Considerando também as condições ambientais de ótima qualidade dos cursos
de água, os riscos de ocorrer introdução de espécies exóticas são significativos.
O relevo montanhoso presente, associado aos usos atuais tem desencadeado processos
erosivos e de movimentos de massa, sendo a preservação destas áreas de fundamental
importância para a estabilidade do relevo e do solo. Além disto, a forte declividade é um
limitador aos processos de uso e ocupação. Quando estes ocorrem deve-se considerar a
legislação pertinente, e, principalmente, a utilização de técnicas que contribuam para sua
estabilidade.
A região de estudo se destaca pela grande riqueza em recursos hídricos, apresentando
em seu interior um divisor de águas entre duas bacias de grande destaque na hidrografia
brasileira, a sub-bacia do Rio Grande (formadora da Bacia do Paraná) e a sub-bacia do Rio
Preto (pertencente a Bacia do Paraíba do Sul). Alimentadas pela grande pluviosidade de um
clima tropical de altitude, sem estação seca pronunciada e, pelo grande número de
nascentes existentes na região, apresentam um grande potencial hídrico e turístico graças
ao elevado número de cachoeiras e corredeiras existentes. A preservação através da
criação de uma unidade de conservação poderá garantir a sobrevivência deste notável
recurso natural.
No aspecto sócio-econômico, foi verificado, acerca do conhecimento e posicionamento a
respeito da proposta de criação da unidade de conservação (UC), que os gestores públicos,
ambientalistas ligados à organizações não governamentais e os moradores do entorno
imediato da área escolhida, de uma forma geral, julgam ser benéfica para a região a criação
de uma unidade de conservação. Esses benefícios giram em torno da conservação da
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natureza bem como da melhoria da economia local dos municípios envolvidos. Como
exemplo, o turismo. bem planejado pode ser visto como uma oportunidade para o
desenvolvimento econômico das comunidades situadas no entorno da área estudada.
Importante é considerar que a presença do Parque Nacional do Itatiaia no município de
Resende contribui significativamente para o incremento da demanda turística. Outro aspecto
econômico que deve também ser considerado se refere a próximidade e a acessibilidade da
Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda à área de estudo. Levando isso em
consideração, desde que o manejo seja sustentável e controlado, os serviços ambientais
podem ser transformados em alternativa econômica para os produtores rurais da região.

Proposta de criação da Unidade de Conservação
Diante dos resultados obtidos, observa-se a importância e a prioridade de se criar uma
unidade de conservação que garanta a proteção efetiva dos recursos naturais da área
estudada, com ênfase na biodiversidade local e suas peculiaridades regionais, a fim de se
garantir a manutenção dos processos ecológicos únicos ali estabelecidos, bem como a
conservação de inúmeras nascentes que alimentam importantes bacias hidrográficas do
sudeste brasileiro.
Esta nova unidade de conservação representará um marco na política mineira de
conservação ambiental e um marco da fronteira sul do Estado. Fronteira sul que unifica os
entes municipais e a diversidade natural. Por tudo isso se recomenda como denominação
para a Unidade de Conservação proposta o nome de “Parque Estadual da Fronteira Sul de
Minas”.
A categoria parque indicada para a nova unidade de conservação se justifica devido ao
caráter bivalente de manejo. Com ela se estabelecerá um manejo que garantirá a proteção
desta porção do ecossistema e ao mesmo tempo propiciará usos, tais como o turismo, que
de forma ordenada, permitiria o uso público dos atrativos naturais e, ao mesmo tempo, trará
novas dinâmicas de desenvolvimento regional para uma porção do Estado de Minas Gerais,
cujas atividades agropecuárias encontram-se atualmente em processo de estagnação.
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I. APRESENTAÇÃO
A proteção de partes de ecossistemas e habitats naturais é a maneira mais efetiva de se
materializar a preservação da biodiversidade, uma das metas para a conservação, via o
incentivo e a iniciativa dos governos na criação de unidades de conservação. Com base na
identificação, diagnóstico e zoneamento ecológico-econômico de áreas prioritárias para a
conservação, o governo de Minas Gerais elaborou o projeto estruturador para o Estado
denominado “Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica” que tem como
meta a expansão da cobertura vegetal natural protegida em 2% da área total do Estado.
Para tanto, o governo mineiro vem investindo recursos financeiros e se mobilizando para a
implantação e consolidação de 400 mil hectares em unidade de conservação e o
consequente fortalecimento do Sistema Estadual de unidades de conservação.
Objetivando responder a essa diretiva governamental, o Instituto Estadual de Florestas
(IEF) elegeu algumas áreas para a proteção e conservação em Minas Gerais para
desenvolver e elaborar estudos técnicos dos meios biótico, abiótico e antrópico, bem como
definir os limites mais adequados dessas áreas. Em dezembro de 2008 a Fundação e Apoio
e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão (FADEPE) e sua equipe técnica foram
contratadas para realizar tais estudos conforme previsto no termo de referência que
acompanha o edital de licitação, modalidade: Pregão Presencial no 040/2008, Processo no
0159/2008.
Os estudos de populações humanas, de seus aspectos sociais, econômicos e políticos,
nas imediações de áreas visadas, para a criação de uma UC são de extrema importância,
uma vez que as pessoas possuem um histórico de vivências e relações com o ambiente
natural onde se encontram inseridos. Essas relações estão ligadas à forma como
compreendem o ambiente em que vivem e como agem sobre ele, em termos de uso dos
recursos naturais e a sua conservação e/ou exploração.
Com a rápida deterioração do meio ambiente (perda de área florestal, o aumento da
população humana e exploração comercial e de subsistência dos recursos naturais), é
necessário avaliar os instrumentos que permitam uma implementação rápida e confiável de
conservação destas áreas. Diante da escassez de recursos financeiros para a realização de
um estudo minucioso e a urgência em se tentar conservar o que resta e o que não se
conhece, as Avaliações Ecológicas Rápidas (AERs) tem sido utilizadas como ferramentas
importantes para se avaliar a diversidade biológica, os recursos naturais e os valores

culturais das áreas potenciais para a conservação ambiental. Essas avaliações permitem
rapidez, nível de detalhamento tranquilizador e um sólido embasamento científico. O produto
de uma AER poderá ser utilizado por todos os interessados para tomar decisões ou fazer
recomendações altamente confiáveis (SAYRE et al., 2003).
Considerando-se que a finalidade primeira das unidades de conservação é a proteção
da diversidade biológica, a AER realizada na área inicialmente estabelecida pelo IEF
(municípios de Bocaina de Minas, Liberdade e Passa Vinte), foi obtida a partir de estudos
técnicos científicos e da avaliação da suscetibilidade dos recursos naturais às ações
antrópicas locais, objetivando utilizar componentes da biodiversidade como critério de
escolha e priorização dessa área. A dimensão, o desenho e os limites mais adequados da
unidade de conservação foram fixados e a categoria de manejo definida, garantindo a
preservação dos seus recursos naturais e fornecendo subsídios para a definição de
estratégias de planejamento e gerenciamento.

II

II. INTRODUÇÃO
A Mata Atlântica compreende a cobertura florestal que se estende sobre a cadeia
montanhosa litorânea ao longo do Oceano Atlântico, nas regiões nordeste, sudeste e sul do
Brasil, incluindo também o leste do Paraguai e Missiones, na Argentina. É um dos maiores
repositórios de biodiversidade do planeta e é considerado um dos biomas mais importantes
e ameaçados do mundo (IPEMA, 2005). Neste hotspot é que o ritmo das mudanças está
entre os mais rápidos e, provavelmente, é o ecossistema mais devastado e mais seriamente
ameaçado do planeta. Embora a área de abrangência da Mata Atlântica seja estimada em
algo entre 1 a 1,5 milhão de km2, restam apenas aproximadamente 7% de sua floresta
original e, conseqüentemente, a necessidade de ação para conservação é mais urgente
(ANTONINI & DRUMMOND, 2006)
A partir da Constituição Federal de 1988, a Mata Atlântica foi oficialmente considerada
como Patrimônio Nacional Brasileiro e, juntamente com a Zona Costeira e a Serra do Mar,
passou a integrar o chamado domínio da Mata Atlântica. O Decreto Federal Nº 750/93, que
dispõe sobre o corte, exploração e supressão de vegetação primária ou nos estágios
avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, estabelece que: “...considera-se Mata
Atlântica as formações florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio Mata
Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas pelo mapa de vegetação do Brasil
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE: floresta ombrófila densa atlântica;
floresta ombrófila mista; floresta ombrófila aberta; floresta estacional semidecidual; floresta
estacional decidual; manguezais; restingas; campos de altitude; brejos interioranos e
encraves florestais do Nordeste”. A Lei da Mata Atlântica Nº 11.428, após 14 anos de
tramitação no Congresso Nacional, foi sancionada em 22 de dezembro de 2006.
As unidades de conservação foram estabelecidas visando à proteção e conservação
desses espaços territoriais e seus recursos ambientais que tenham características naturais
relevantes. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criado pela Lei nº 9.985, de
18 de julho de 2000, e regulamentado em 22 de agosto de 2002 pelo Decreto nº 4.340
definiu como UC o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder
público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. O SNUC surgiu da
necessidade de estabelecer critérios e normas para criar, implantar e gerir as unidades de

conservação, consolidando-se de modo a ordenar as áreas protegidas, nos níveis federal,
estadual e municipal.
A consolidação do Sistema busca a conservação in situ da diversidade biológica em
longo prazo, centrando-a em um eixo fundamental do processo conservacionista.
Estabelece ainda a necessária relação de complementariedade entre as diferentes
categorias de unidades de conservação, organizando-as de acordo com seus objetivos de
manejo e tipos de uso: proteção integral e uso sustentado.
Atualmente existem cerca de 860 unidade de conservação no hotspot Mata Atlântica,
desde pequenos sítios transformados em Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPNs) até áreas imensas como o Parque Estadual da Serra do Mar, mas uma pequena
porcentagem deste Bioma está em áreas de Proteção Integral. A lista brasileira inclui as
áreas protegidas que estão localizadas nas áreas costeiras e de transição, assim como
aquelas localizadas nas regiões do Planalto e Campos do Sul, nas Florestas de Araucárias,
na Restinga e na Mata Atlântica (SOSMA, 2007).
Áreas de Mata Atlântica protegidas cobrem menos de 2% do bioma original, e as
unidades de conservação de proteção integral protegem atualmente apenas 21% das
florestas remanescentes (LAIRANA, 2005). Além disso, as áreas protegidas são muito
pequenas e sua distribuição é esparsa, dificultando o trânsito de espécies, as trocas
genéticas necessárias à manutenção da biodiversidade e ainda impedindo a conservação a
longo prazo (SOSMA, 2007). Outros fragmentos remanescentes de hábitats não protegidos
estão altamente ameaçados, o que evidencia a necessidade urgente de expandir as áreas
protegidas existentes e de estabelecer novas áreas para conectá-los (PINTO & BRITO,
2005).
A cobertura vegetal de Minas Gerais pode ser resumida em três tipos (biomas)
principais: Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. Diversos fatores, entre eles, o clima, o relevo
e as bacias hidrográficas, são predominantes na constituição da variada vegetação regional.
A vegetação de Cerrado, que predomina, aparece em cerca de 57% da extensão territorial
do Estado, especialmente nas bacias dos Rios São Francisco e Jequitinhonha. O domínio
da Mata Atlântica, localizado na porção oriental, perfaz mais de 41% da área do Estado. O
domínio da Caatinga, restrito ao norte do Estado, ocupa menos de 2% do território mineiro.
A paisagem caracteriza-se por Cerrado de sul a oeste, por região de Campos Rupestres ao
centro e por Mata Atlântica a leste, exibindo, no entanto, fases de transição de difícil
caracterização, ou de manchas inclusas em outras formas de vegetação (DRUMONT et al.,
2005).
As áreas protegidas no Estado de Minas Gerais correspondem a cerca de 8% da área
do estado, distribuídas em formas de unidade de conservação. Atualmente existem em
Minas Gerais, dez categorias de unidade de conservação e áreas protegidas. Das unidades
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de conservação estaduais, 56 pertencem à categoria de proteção integral (onde não é
permitida a utilização econômica de seus recursos naturais); 140 pertencem à categoria de
uso sustentável (onde é permitido o manejo sustentável de seus recursos, com base em
critérios técnico-ambientais). As unidades de conservação, em nível estadual, com
categorias de manejo mais restritivas são 33 Parques, 10 Estações Ecológicas, 09 Reservas
biológicas, 03 Refúgios da Vida Silvestre e 01 Monumento Natural (IEF, 2009).
A definição de critérios para seleção de áreas prioritárias com vistas em ações
conservacionistas é uma das questões fundamentais da Biologia da Conservação. Dois
critérios direcionaram o grupo temático de áreas protegidas, criados durante os workshops
de avaliação dos biomas brasileiros: a necessidade de ampliar a representatividade das
tipologias vegetais no sistema de unidades de conservação e a urgência de promover a
conectividade entre essas mesmas unidades (MMA/SBF, 2000). Após a definição de áreas
prioritárias e estratégicas, as mesmas foram categorizadas de acordo com o nível de
importância. A criação de unidades de conservação foi a principal indicação de ações para a
área Campos de Altitude da Serra da Mantiqueira em Minas Gerais, bioma Mata Atlântica
(MMA/SBF, 2000), categorizada como de extrema importância biológica.
Segundo o Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais, as áreas prioritárias
para a conservação concentram-se nas Serras da Mantiqueira, do Espinhaço e da Canastra.
Estas áreas são consideradas de vulnerabilidade muito alta por apresentarem sérias
restrições quanto à utilização dos recursos naturais e por serem as mais bem preservadas
do Estado, possuindo maior riqueza de espécies, diversidade e endemismos (SCOLFORO
et al., 2007). O mapeamento de áreas prioritárias no Zoneamento Ecológico-Econômico
forneceu subsídios para o planejamento e gestão do território mineiro, possibilitando
direcionar esforços de conservação e ou desenvolvimento de acordo com a necessidade de
cada área.
No Sistema Nacional de unidade de conservação - SNUC, lei nº 9.985/2000, cap. IV art.
26, recomenda-se o seguinte: “quando existir um conjunto de unidade 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”.
A meta principal na avaliação de ações para a conservação da Biodiversidade da Mata
Atlântica, e especificamente da Serra da Mantiqueira, devido à existência de um mosaico de
áreas protegidas, é promover a implantação de corredores ecológicos, cuja função é
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conectar fragmentos de florestas naturais através de unidade da paisagem, formando um
mosaico de uso da terra com o objetivo de facilitar o fluxo gênico entre populações.
A consciência de que a conservação depende do uso sustentável dos recursos naturais
e de que a sustentabilidade, por sua vez, depende de uma sociedade informada e
capacitada, é fundamental para a implantação de uma unidade de conservação. Conforme
artigo 4 do SNUC, as unidade de conservação devem possuir determinados objetivos,
dentre eles destaca-se: “proteger os recursos naturais necessários a subsistência de
populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e
promovendo-as social e economicamente”.
Nesse sentido, o estudo pormenorizado da região e de seus habitantes é capaz de
fornecer o conhecimento necessário para a criação e implantação de uma nova unidade de
conservação para o estado de Minas Gerais, apta a realizar sua principal finalidade:
proteção do ambiente natural e cultural da região, através do uso racional dos recursos
naturais, garantindo sustentabilidade local.
Apesar do fortalecimento da consciência ecológica na sociedade e da existência de
inúmeros instrumentos legais para a proteção de espécies e ecossistemas, a degradação da
flora do Estado de Minas Gerais continua avançando de forma preocupante. A superfície do
Estado coberto pela Mata Atlântica está muito aquém do mínimo sugerido para a
manutenção da biodiversidade nesse bioma, apontando, e ao mesmo tempo justificando, a
urgência de uma estratégia de ação para reverter esse quadro (ANTONINI & DRUMMOND,
2006).
Portanto, a compreensão dos aspectos humanos e ambientais que norteiam a área de
estudo, possibilita um levantamento e diagnóstico mais preciso capaz de apontar diretrizes
para a tomada de decisão com relação à criação de uma nova unidade de conservação.
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III. OBJETIVOS
1. Objetivo Geral:
Realizar nos municípios de Bocaina de Minas, Liberdade e Passa Vinte um diagnóstico
dos meios abiótico, biótico e sócio-econômico, determinando o estado de conservação e
fornecendo informações para a criação de uma unidade de conservação.
2. Objetivos Específicos:
realizar estudos técnicos dos meios biótico, abiótico e antrópico, visando elaborar
um diagnóstico da área elegida pelo IEF para a criação de uma nova unidade de
conservação na região do Sul de Minas Gerais;
demarcar e georreferenciar a área a ser instituída como unidade de conservação
com base nos estudos mencionados anteriormente;
fornecer

uma

base

cartográfica

para

um

sistema

de

informações

georreferenciadas, capaz de municiar os responsáveis pela gestão do territórrio,
colecionando informações que possibilitem ao poder público a tomada das
melhores decisões e o mais adequado manejo da área fundiária;
diagnosticar as condições documentais e a situação dos proprietários e posseiros a
serem desapropriados, bem como de outras áreas a serem incluídas na futura
unidade de conservação;
indicar a categoria de manejo adequada para a futura unidade de conservação.
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IV. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudo indicada pelo IEF inclui os municípios de Bocaina de Minas, Liberdade
e Passa Vinte. Parte das áreas de cada município está localizada no Circuito Turístico
Montanhas Mágicas da Mantiqueira e na Área de Proteção Ambiental da Serra da
Mantiqueira (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Circuito Turístico Montanhas Mágicas de Minas. Fonte: NPA (2009).

O Mosaico de unidades de conservação da Região da Serra da Mantiqueira, “Mosaico
Mantiqueira”, incluído entre os Mosaicos de Unidades de Conservação do Corredor na
região das Serras do Mar e da Mantiqueira, abrange uma área com aproximadamente
445.615 hectares, 37 municípios, incluindo os envolvidos neste estudo, e 19 unidades de
conservação e suas zonas de amortecimento, nos Estados de MG, SP e RJ (DIAS, 2007).
No estado de Minas Gerais as unidades de conservação que fazem parte do Mosaico
Mantiqueira são:
a) sob a gestão do IBAMA:
1. Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira;
2. Floresta Nacional de Passa Quatro;
b) sob a gestão do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais:
1. Parque Estadual da Serra do Papagaio;
2. Área de Proteção Ambiental Fernão Dias;
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c) sob a gestão privada:
1. Reserva Particular do Patrimônio Natural Ave Lavrinha;
2. Reserva Particular do Patrimônio Natural Mitra do Bispo;
3. Reserva Particular do Patrimônio Natural Alto Gamarra.
O Parque Nacional de Itatiaia, inserido no município do Rio de Janeiro, faz parte do
Mosaico da Mantiqueira e faz limite com o sul do estado de Minas Gerais. Formando um
conjunto montanhoso contínuo e legalmente preservado, com 28.155,00ha de área
protegida, apresenta como objetivos específicos proteger amostras da floresta pluvial
atlântica montana e amostras de ecossistemas de campos de altitude; conservar as belezas
cênicas naturais representativas da Serra da Mantiqueira e recuperar, conservar e proteger
a área do altiplano do Itatiaia. A presença do Parque Nacional de Itatiaia é de extrema
importância para a questão ambiental na região, pois ele agrega diversos atores
responsáveis pela proteção e conservação da natureza. São ONGs e movimentos sociais
organizados que atuam na região há alguns anos. O PNI contribui também para o
incremento da atividade turística relacionada ao ecoturismo.
Os principais fatores da proposta de se criar o Corredor Ecológico da Mantiqueira está
na importância da região para proteção dos recursos hídricos e ter sido indicada como área
prioritária para conservação da Mata Atlântica no nível nacional e estadual. Os municípios
da área de estudo estão incluídos na região de Bocaina de Minas (área 94, Figura 3), Mata
Atlântica sul, considerada prioritária para a conservação por ser contígua ao Parque
Nacional do Itatiaia e inserida na APA da Serra da Mantiqueira e de extrema importância
biológicas devido à alta riqueza de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas no Estado e
apresentar remanescentes significativos de Floresta Atlântica com alta conectividade
(DRUMMONT et al., 2005).
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Figura 2: Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira e Área de Estudo.
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FIGURA 3. Áreas Prioritárias para a Conservação da Flora de Minas Gerais. Fonte: Drummont et al.
(2005).

Os três municípios, localizados na Mesorregião Sul de Minas Gerais e Microrregião
Andrelândia (Figura 4), constituem o que foi denominado ENTORNO REGIONAL, onde se
insere a área de estudo e as unidades de conservação já consolidadas: Parque Estadual da
Serra do Papagaio, a APA da Serra da Mantiqueira e o Parque Nacional do Itatiaia. As
localidades confrontantes à área proposta formam o ENTORNO IMEDIATO, definido pelas
localidades: 1) Augusto Pestana (incluindo o “bairro rural” de Soberbo); 2) Quirinos
(Liberdade), e 3) o distrito de Carlos Euller (Passa Vinte).
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Figura 4. Municípios de Liberdade, Bocaina de Minas e Passa Vinte, localizados na Messoregião Sul de Minas e Microrregião Andrelândia.
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V. MÉTODOS

5.1. Descrição da Metodologia do Meio Biótico
5.1.1. Pontos Amostrais e Fases de Campo
O principal ponto de amostragem para estudos faunísticos e da vegetação foi a
Fazenda do Telles, localizada na área rural do município de Liberdade, com área total
potencialmente avaliada em aproximadamente 1.000ha. Ela se limita ao sul com o
município de Passa Vinte e o acesso à propriedade se dá através da BR 267 e RJ 16,
entre os municípios de Liberdade e Bocaina de Minas. Esta área é caracterizada por
uma topografia de encostas íngremes, apresentando, na sua maior parte, tipologias
florestais como floresta estacional à floresta ombrófila densa, com ocasionais
predomínios de candeias e elementos de araucárias. O recurso hídrico é formado por
várias nascentes, pequenos cursos de água e córregos sem denominação sendo
todos inseridos nas bacias hidrográficas do Rio Grande e do Rio Preto. As atividades
de agropecuária e de silvicultura não existem há mais de 10 anos e existe uma casa,
antiga sede da fazenda, que funcionou como infraestrutura básica durante as
atividades de campo.
A expedição de campo, realizada no período de 15 a 20 de dezembro de 2008,
contou com a participação de um grupo formado por dois pesquisadores e seis
acadêmicos de biologia (um graduando e quatro pós-graduandos) da Universidade
Federal de Juiz de Fora-UFJF, que permaneceu na área por seis dias para conhecer
sua biodiversidade. Os pontos potencialmente importantes para os inventários
biológicos foram selecionados e marcados no primeiro dia da expedição de campo
(Tabela 1 e Figura 5) e onde foram instaladas as armadilhas de captura.
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Tabela 1. Pontos de Amostragem de Campo na Fazenda do Telles, Município de Liberdade,
Minas Gerais.
Pontos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C

Descrição
Florestas de galeria (ao lado do
açude)
Açude
Remanso do córrego do soberbo
Córrego do soberbo
Florestas de galeria (dentro do
Candeial)
Entorno da sede*
Pasto
Florestas de galeria (próximo à
ponte da fazenda)
Brejo de altitude
Floresta Ombrofila Mista com
Araucárias (Mata atrás da casa)
Candeial

Coordenadas UTM/Datum

Altitude (m)

Latitude

Longitude

22° 7'28.16"S

44°18'50.79"O

1309

22° 7'25.81"S
22° 7'29.62"S
22° 7'27.86"S
22° 7'34.33"S

44°18'51.39"O
44°18'56.85"O
44°18'51.31"O
44°18'53.18"O

1308
1305
1297
1306

22° 7'27.06"S
22° 7'22.64"S
22° 7'17.41"S

44°19'59.34"O
44°18'59.56"O
44°18'57.15"O

1300
1290
1270

22° 7'28.57"S
22° 7'25.95"S

44°18'55.94"O
44°18'54.22"O

1311
1315

22° 7'30.07"S

44°18'59.06"O

1317

* = áreas próximas a casa como estrada, pomar, gramado e jardins

Em cada ponto de amostragem ou de observação foram coletados dados sobre os
seguintes Taxa: vegetais (línquens, briófitas e plantas vasculares), mamíferos, aves,
répteis e anfíbios (herpetofauna), ictiofauna e invertebrados em geral. O objetivo foi
quantificar e qualificar as espécies registradas nessa área e fornecer informações
relevantes da região a ser protegida, possibilitando fazer uma prévia avaliação do
estado de conservação da área e uma análise descritiva dos ambientes amostrados e
suas relações ecológicas.
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Figura 5. Pontos de amostragem com indicação da área de estudo do meio biótico.
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5.1.2. Dados Secundários
Como a área é pouco conhecida do ponto de vista científico, o diagnóstico do meio
biológico foi baseado principalmente em informações primárias, sem indicação de
espécie-alvo. Entretanto, as equipes realizaram levantamentos bibliográficos buscando
obter a maior quantidade possível de informações sobre o meio biótico da área
estudada e suas regiões adjacentes.
Posteriormente, foram elaboradas listagens de espécies da fauna e flora
registradas para a “Fazenda do Telles” e áreas do entorno, baseados nos registros
bibliográficos sobre a região, bem como sobre a distribuição das espécies endêmicas
do domínio atlântico. As listas foram comparadas com as de espécies ameaçadas ou
em perigo de extinção segundo COPAM (2008a; 200b), MMA (2008); Souza & Lorenzi
(2008), Machado et al. (2008) e IUCN (2008) para verificar o atual status de
conservação e identificar os taxa mais importantes detectados no estudo, fornecendo,
em sua totalidade, informações ecológicas que indicam o estado de conservação das
áreas elegidas pelo IEF e que justifiquem a criação da unidade de conservação.
Foram coletadas informações com um nativo da região, funcionário da Fazenda do
Telles, há mais de 15 anos, que foi, também, antigo caçador. Como se trata de alguém
bem familiarizado com a fauna e flora da região, as informações fornecidas por ele
foram consideradas confiáveis (amostragem indireta) e contabilizadas. Publicações
com pranchas coloridas da fauna regional e de algumas espécies de ocorrência
provável também foram utilizadas, para confirmação e identificação das espécies
citadas pelo entrevistado em uma entrevista informal.
Neste trabalho não serão apresentadas informações sobre a abundância da fauna,
mas serão feitas considerações sobre o significado daquela espécie e sua função
ambiental para a conservação do patrimônio ambiental local.

5.1.3. Métodos de Campo - dados primários
O diagnóstico ambiental para se fazer o inventário de espécies da futura unidade
de conservação foi desenvolvido com base na metodologia da Avaliação Ecológica
Rápida (AER), conforme detalhado no Manual para Avaliação Ecológica Rápida da
The Nature Conservancy (SAYRE et al., 2003), visando avaliar, de forma rápida e
ampla, a biodiversidade presente e o estado dos hábitats para sua sobrevivência. As
AERs resultarão em informações atualizadas acerca da cobertura vegetal e uso da
terra, hábitats em perigo e localização de espécies raras ou ameaçadas, espécies com
ameaças reais ou potenciais.
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5.1.3.1. Vegetação
As coletas de materiais botânicos seguiram, com adequações apropriadas, as
indicações de equipamentos e as técnicas usuais de coletas e herborização, assim
descritas por Mori et al. (1985) e Fonseca Vaz et al. (1992):
Todas as plantas cujas formas de vida apresentavam partes aéreas tiveram
amostras destas partes, em estado vegetativo e ou reprodutivo, coletadas com apoio
de tesoura-de-poda manual, tesoura-de-poda com vara telescópica de oito metros,
facão-de-picada de 20 polegadas e luva de couro tratado. Essas amostras, que
incluíram obrigatoriamente partes do caule, folhas de lâminas íntegras em pelo menos
três nós caulinares, e facultativamente, flores, inflorescências e frutos foram coletados
em número mínimo de três exemplares, para garantir as duplicatas em herbários.
Plantas de menor porte, de ambientes aquáticos e ou paludosos, também tiveram
seu sistema subterrâneo amostrado.
Todas as amostras de plantas coletadas foram inicialmente fitadas com fita crepe,
identificadas com um número de coletor correspondente ao da caderneta de campo e
em seguida, ensacadas. Junto ao número de coleta, foram também anotadas todas e
quaisquer informações da morfologia externa da planta, bem como as características
mais marcantes do seu ambiente de ocorrência, para auxiliar na posterior
identificação.
Aquelas plantas cujas identificações puderam ser realizadas em campo,
obviamente por se tratarem de materiais de ampla ocorrência no Estado e por isso,
repetitivas nos diversos inventários e ou estudos similares desenvolvidos em Minas
Gerais, não tiveram amostras testemunhas coletadas. A exemplo do ocorrido com os
indivíduos de Cabralea canjerana (Vell.) Mart., família Meliaceae, que puderam ser
facilmente identificados após a observação das suas copas, por meio de um binóculo
10X21 DPC I 5º da Olympus, e do odor do seu alburno.
Na sede da propriedade, todos os materiais foram triados, organizados e
prensados. A prensagem foi feita com folhas de jornal em substituição ao papel
absorvente, folhas duplas de papelão comercial, prensas de madeiras e cordas. Cada
planta prensada teve o seu número de coleta, correspondente ao da caderneta de
campo, anotado nas folhas de jornal.
As prensas foram ensacadas e, após retornar ao laboratório, colocadas em estufas
de madeiras, aquecidas por lâmpadas elétricas. Com temperaturas superiores a 60ºC,
as amostras vegetais começaram a secar a partir do segundo dia, quando se iniciou
novas triagens, agora para separar plantas desidratadas daquelas ainda “verdes”.
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Materiais encharcados tiveram seus papeis substituídos após 24 horas prensados,
antes de irem à estufa.
Após a completa herborização, as amostras foram levadas ao Herbário de
Lavras/LUNA, para a elaboração das conseguintes exsicatas. Após a confirmação das
identificações, todas as exsicatas que apresentaram materiais férteis foram
incorporadas à coleção do acervo. Enquanto que aqueles materiais estéreis, sem
flores e ou frutos, que por esse motivo não atenderam as exigências da coleção do
herbário, mantiveram-se armazenados em um espaço próprio, criado para este fim.
Tal procedimento para os materiais estéreis tornou-se necessário visto a importância
dos mesmos para as próximas identificações.
A cobertura vegetal na propriedade foi avaliada de duas formas diferentes e,
complementares: uma qualitativa e outra quantitativa (MUELLER-DOMBOIS &
ELLENBERG, 1974; OLIVEIRA FILHO, 1992).
A primeira forma de avaliação realizada foi pelo Método de Caminhamento
(FILGUEIRAS et al., 1994), que trata de levantamentos expeditos da flora,
exclusivamente no âmbito qualitativo. Para tanto, foram feitas incursões por diversos
ambientes, em trilhas preexistentes ou recém criadas. A saber, foram visitados
afloramentos rochosos, encostas com cambissolos e latossolos, margens de corpos
d’água lênticos e lóticos com neossolos e gleissolos, áreas abertas com indicativos de
processos antrópicos, entre outras. Em cada uma dessas incursões ocorreram coletas
de materiais botânicos e de informações para o relatório. Registros de imagens
também se fizeram presentes todo o tempo.
A segunda forma de avaliação realizada foi pelo Método de Parcelas, arranjadas
em transectos, modificado de Mueller-Dombois & Ellenberg (1974).
A área escolhida para a aplicação das parcelas, uma encosta sem trilhas
preexistentes, foi percorrida até o seu ponto mais alto, em uma estratégia para
identificar as principais características do terreno e assim, o melhor local para alocar a
primeira parcela.
Ainda no platô do morro, descendo a leste do mesmo, foi marcada a primeira
parcela, com o uso de duas trenas de 50 metros cada. Esta parcela, com dimensões
de 20X20 metros, e uma área igual a 400 metros quadrados (m2), foi a primeira de
uma seqüência de cinco parcelas contíguas, linearmente distribuídas, totalizando
2.000m2. Esse tipo de amostragem não aleatória, conhecida por Amostragem Seletiva
(OLIVEIRA FILHO, 1992), quando em transecto, é adequado na representação de
pequenos polígonos pré-determinados.
Cada uma das parcelas foi percorrida e, com a ajuda de um contador analógico,
fitas de marcação e um auxiliar para efetuar as anotações, todos os indivíduos foram
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registrados, contabilizando-se morfoespécies e alturas médias dos mesmos. Em
seguida os dados foram analisados.
A proposta do estudo do compartimento vegetação com estes dois métodos
combinados foi de se identificar àquelas espécies das comunidades vegetais que por
maior abundância ou por acaso foram abordadas, bem como a sua representatividade,
na forma dos parâmetros densidades e freqüências absolutas.
Dessa maneira, pode-se determinar o tipo vegetacional estudado e detalhar as
principais diretrizes à criação de uma nova unidade de conservação. Pois, segundo
Oliveira Filho (1992), não existe ferramenta mais adequada a essa prática. E isso fica
claro em seu texto:
“O universo de uma população florestal, natural ou artificial, para cumprir
com suas finalidades recreativas, sociais, econômicas e de proteção ao meio
ambiente, necessita que suas características sejam conhecidas. A forma mais
lógica e adequada para que isto se concretize é através do inventário florestal
que é realizado, porque todas as atividades florestais necessitam de suas
informações para conhecimento da floresta, análise de seus detalhes e a
tomada de decisões.” (OLIVEIRA FILHO, 1992)
5.1.3.2. Fauna
5.1.3.2.1. Invertebrados terrestres
Foram instaladas armadilhas do tipo pit-fall traps com iscas atrativas, próximos às
linhas onde foram instaladas as cercas direcionadoras para captura da herpetofauna
(Pontos 1; Figura 6), mantidas em campo por 24 horas, durante quatro dias. No
entanto, o maior número de espécimes foi registrado durante os deslocamentos
(Pontos 2, 6 e 8) ou em encontros ocasionais e fotografados.
Conforme postulado por Sayre et al. (2003), devido à falta de recursos financeiros,
à espantosa diversidade dos invertebrados e à falta de zoólogos capazes de fazer
identificações em nível de espécie, para a maioria dos taxa, pode tornar difícil a
realização de levantamentos de invertebrados, não sendo comuns em AER. Apesar
do desconhecimento biológico na área de estudo, os esforços foram concentrados em
grupos conhecidos como os invertebrados aquáticos, coleópteros e lepidópteros e a
comunidade de insetos aquáticos, além do registro de outros. Os espécimes
capturados foram identificados, sob microscópio estereoscópio, no nível de família e
morfoespeciados. Alguns dos espécimes foram identificados através de comparações
com outros exemplares e confirmados por especialistas e tombados na coleção da
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UFJF.

Figura 6. Armadilha do tipo Pit fall enterrada no
solo, instalada na Fazenda do Telles, em
Liberdade, Minas Gerais.

5.1.1.2.2. Ictiofauna e invertebrados aquáticos
A ictiofauna e os invertebrados aquáticos foram avaliados por meio de
amostragens nos cursos de água que drenam as áreas pré-selecionadas onde foram
estabelecidos 3 pontos de coleta, sendo 1 em ambiente lótico (córrego) e 2 em
ambiente lêntico (açude). Para as coletas foram utilizadas duas armadilhas do tipo
covo médio (Figura 7), uma peneira de arame (Figura 8) e linhada (vara com uma
fiada de minhocas). Os covos foram instalados durante a tarde e retirados na manhã
do dia seguinte e antes da despesca, o puçá foi passado próximo da vegetação
marginal por 10 vezes (Ponto 2). No ponto 3 foi passado uma peneira próximo da
vegetação marginal por 30 vezes e no ponto 4 foi utilizada uma linhada. Os peixes
capturados foram fixados em formalina a 10% e posteriormente conservados em
álcool a 70%. Os peixes capturados foram fotografados e levados ao laboratório para
exame sob estereomicroscopio e conferidos por especialistas. Fontes bibliográficas
foram consultadas para corroborar e/ou complementar os dados, bem como as
informações obtidas com os moradores do entorno. O material testemunho encontrase depositado na coleção de peixes da UFJF.
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Figura 7. Peneira de arame usada na captura de
peixes e macroinvertebrados aquáticos no córrego
do soberbo na Fazenda do Telles, em Liberdade,
Minas Gerais

Figura 8. Covo utilizado na captura de
peixes e cágados no córrego do soberbo na
Fazenda do Telles, em Liberdade, Minas
Gerais

5.1.3.2.3. Herpetofauna
Para a captura de espécies da herpetofauna foi utilizada uma combinação de
métodos que incluiram encontro ocasional e armadilhas de funil conforme
recomendam Cechin & Martins (2000) e confeccionadas seguindo o modelo proposto
por Hudson et al. (2006). Em virtude das limitações de tempo e do prazo a cumprir
para o diagnóstico foi montada apenas uma linha contínua de armadilhas de funil com
cerca direcionadora em um dos pontos amostrais (Ponto 1). A cerca (confeccionada
de lona plástica preta com 50cm de altura, fixada com grampos em estacas de
madeira) foi instalada em um transecto de 100 metros em comprimento total,
composta de 10 armadilhas (5 armadilhas de funil duplas, intercaladas a cada 20
metros de cada lado da cerca direcionadora). Para as amostragens dos quelônios
foram instalados covos em trechos de água onde foi amostrada a ictiofauna (Figura 9).

Figura 9. Montagem e
instalação
das
armadilhas de queda
em trilha próxima à
mata ciliar na Fazenda
do
Telles,
em
Liberdade,
Minas
Gerais para captura
de anfíbios e répteis e
de invertebrados.
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A amostragem da herpetofauna também consistiu em procura ativa visual e
auditiva nos pontos de AER e encontros ocasionais. O material utilizado para a
procura ativa e captura consistiu de gancho, pinção, sacos plásticos e puçá (Ponto 1, 2
e 9). Além disso, foram feitos registros fotográficos e amostragens através dos
encontros ocasionais (Pontos 5 e 7), sendo complementadas por entrevistas. A
procura foi realizada tanto durante o dia quanto à noite, adequando-se aos hábitos das
diferentes espécies.
Concomitante à atividade de coleta, também se procedeu à identificação
taxonômica do material coletado e de registros fotográficos em campo, utilizando-se
chaves

dicotômicas

de

identificação

específicas.

Os

dados

referentes

às

características da vegetação e micro-ambientes nos locais de coleta foram registrados
sempre que possível. Os espécimes de anfíbios e répteis coletados foram identificados
utilizando-se chaves dicotômicas de identificação específicas e os não identificados,
foram eutanasiados, fixados e conservados. O material testemunho foi depositado na
coleção Herpetológica da UFJF.
5.1.3.2.4. Avifauna
O diagnóstico da avifauna foi realizado através do registro das espécies presentes
nas áreas pré-selecionadas, em transectos (trilhas e estradas previamente existentes)
e em horas-chave do dia (amanhecer e entardecer). Alguns registros ocasionais foram
efetuados também durante a noite. A coleta de dados consistiu em registrar as
espécies detectadas e o tipo de vegetação de ocorrência. As aves foram identificadas
através de binóculos e guias de campo. Foram instaladas redes de neblina em dois
pontos de amostragem (Ponto 2 e 6; Figura 10).
As nomenclaturas científicas utilizadas, bem como a ordem sistemática das
famílias e espécies foram as adotadas pelo Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (CBRO, 2008). Uma lista preliminar de espécies da fazenda Boa Vista,
localizada no municío Bocaina de Minas, entre 13 e 15 de setembro de 2002,
elaborada por José Fernando Pacheco & Claudia Bauer para excursões do Clube de
Observadores de Aves do RJ (COA-RJ) foi consultada para corroborar e/ou
complementar os dados.
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5.1.3.2.5. Mastofauna
A amostragem da mastofauna foi baseada em registros diretos (visualizações,
vocalizações, etc.) e indiretos (entrevistas) da presença de mamíferos nos pontos
amostrados e no entorno. Uma armadilha fotográfica digital foi instalada próxima ao
açude (Ponto 2) por 48 horas e no ponto 5 por 24 horas, onde eram conhecidas
algumas trilhas de animais, foi feito o uso de cevas (banana, creme de amendoim,
farinha de milho, karo e sardinha) e ferômonio para atração dos animais.
Nos eventos de encontro com visualização do animal ou de audição de
vocalização a hora, data, local e identificação do animal foram anotados. Devido às
condições climáticas (muita chuva), marcas como tocas ou sinais de marcação, fezes
e restos animais não foram registrados. Foi registrada apenas uma carcaça de um
roedor que foi coletada e fotografada.
Para a captura e registros dos morcegos foi instalada uma rede de espera (mist
net), medindo 7m e 9m de comprimento, em dois pontos (Ponto 2 e 6; Figura 10) onde
as chances de captura foram melhores, sendo abertas ao entardecer e fechadas após
cerca de 4 horas de captura. Os morcegos capturados foram mantidos em sacos de
algodão individuais até o fechamento das redes. Após a identificação os morcegos
foram soltos no mesmo local de captura e foi coletado apenas um exemplar
testemunho de cada espécie que foi tombado na coleção da UFRRJ.

Figura 10. Rede de espera utilizada para
captura de aves e morcegos na Fazenda do
Telles, em Liberdade, Minas Gerais .

A identificação taxonômica da mastofauna coletada e de registros fotográficos em
campo foi feita utilizando-se de chaves dicotômicas e consulta a especialistas.

21

5.2. Descrição da Metodologia do Meio Abiótico
Nesta etapa reuniu-se a bibliografia disponível, selecionando aquelas que seriam
utilizadas no presente trabalho e descritas abaixo:
A partir da análise de imagem de satélite cybers, fornecida pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais - INPE e mapa de uso e ocupação dos solos, fornecido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, foi realizado uma interpretação
para identificação e caracterização das formas de relevo e principais usos e ocupação
do solo. Para identificação das unidades de solo e geomorfologia, foi utilizada a
tonalidade, forma, textura, tamanho da forma e padrão de drenagem. As unidade
mapeadas em “overlays” foram colocadas sobre a base planialtimétrica do IBGE.
O mapa de solos foi elaborado a partir de cotejos de campo, de levantamentos
realizados pelo projeto RadamBrasil, Embrapa e teses/dissertações orientadas pelo
Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Os perfis das unidades
de mapeamento tiveram sua classificação atualizada segundo o Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos (EMBRAPA/CNPS, 1999);
O mapa de geologia foi elaborado por compilação do mapa do Programa
Levantamentos geológicos do Brasil - CPRM, Folhas SF23 – Rio de Janeiro, SE 24
Rio Doce e SE 23 Belo Horizonte.
Para elaboração do mapa de Susceptibilidade à Erosão utilizaram-se os mapas de
Solos, Declividade, Geomorfologia e Geologia;
Para elaboração do mapa de Áreas de Preservação Permanente foram utilizados
os mapas de uso e ocupação dos solos e a legislação ambiental aplicável, neste caso,
código florestal e resoluções do CONAMA;
Para confecção do mapa de classes de declividade foi utilizado o mapa de uso e
ocupação do solo e imagens orbitais fornecidas do sensor SRTM da NASA;
Cotejo de Campo: com o objetivo de dirimir dúvidas e refinar o mapeamento de
gabinete, realizaram-se levantamentos em toda a área proposta para criação da
unidade de conservação. Estes levantamentos foram realizados pelas estradas
principais, secundárias e quando necessário, por trilhas.
Elaboração final dos mapas: a partir da análise da documentação disponível e das
correções feitas a partir dos cotejos de campo foram elaborados os mapas de solos,
geomorfologia, geologia, classes de declividade e uso e ocupação dos solos.
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5.3. Descrição da Metodologia da Sócio-economia
A consciência de que não existem apenas “ações sobre o ambiente”, mas também
a capacidade deste reagir, importa entender que no interior do contingente
populacional impactado pela criação de uma unidade de conservação, circularão
informações, serão formados juízos de opinião sobre o mesmo e emergirão reações
individuais e coletivas, favoráveis e desfavoráveis.
O estudo sociopolítico se pautou então no conhecimento dos fatores sociais
relevantes envolvidos, da capacidade organizacional e dos grupos de interesses aos
quais se vincula a população da área de influência do empreendimento.
Foi analisado, ainda, o nível de informação dos segmentos entrevistados com
relação à iniciativa de criação da UC e aos impactos resultantes de sua efetivação
sobre o cotidiano regional.
Deve-se ter claro, como pressuposto, que a realidade sociopolítica tem como
característica básica o dinamismo e que esta realidade não pode ser explicitada
unicamente por meio de técnicas quantitativas. Daí advém alguns aspectos
fundamentais a se considerar. Todas as entrevistas realizadas para elaboração deste
item refletem atitudes e reações e mesmo prognósticos feitos à luz do atual estágio do
processo em estudo.
Para efetivar a elaboração do diagnóstico foram levantados dados e informações
primárias e secundárias da área de influência.
Inicialmente, antecedendo aos trabalhos de campo, servindo de preparação para
os mesmos, foi montado um banco de dados a partir de pesquisas bibliográficas e na
Internet. Foram obtidas informações secundárias através de órgãos governamentais,
tais como, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro, Instituto de Geociências
Aplicadas de Minas Gerais, Prefeituras Municipais de Bocaina de Minas, Liberdade e
Passa Vinte. Também foram consultados sites de organizações não governamentais
que tratam de temas relacionados ao meio ambiente e turismo.
Foram realizadas quatro campanhas de campo. A primeira entre os dias 15 e 19
de dezembro de 2008. A segunda, entre os dias 16 e 20 de fevereiro de 2009. A
terceira entre os dias 05 e 06 de março de 2009. E, por fim, no dia 21 de março de
2009.
Através dos trabalhos de campo foram levantados documentos oficiais dos órgãos
públicos municipais, realizadas entrevistas junto a informantes qualificados e
observações in loco. Entre moradores do entorno área proposta, proprietários de
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terras, agentes públicos e privados, representantes de ONGs e movimentos sociais,
foram realizadas cerca de 25 entrevistas.
Para que se pudesse definir inicialmente os “vocalizadores” 1 em relação à área
proposta para criação da unidade de conservação em questão, necessário se fez
definir primeiramente o entorno imediato da área proposta, bem como o entorno
regional, ou seja, os municípios afetados pela criação da unidade de conservação. A
definição dos “vocalizadores” desta proposta para criação da área protegida se deu
identificando-se os representantes das seguintes categorias pré-definidas:
Os proprietários inseridos na área proposta para ser unidade de conservação; de
acordo com as indicações do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais.
Moradores das localidades do entorno imediato, ou seja, as localidades de Augusto
Pestana, Quirinos, Carlos Euller e Soberbo, nos municípios Liberdade e Passa Vinte.
Ainda, identificaram-se os representantes de organizações não-governamentais
ambientalistas atuantes nos municípios. Também foram entrevistados representantes
dos poderes executivo, legislativo e judiciário, além de representantes de conselhos
ligados à questão como as secretarias de meio ambiente (ou órgão equivalente) e de
Conselhos Municipais de Meio Ambiente.
Questões

consideradas

relevantes,

relativas

às

formas

de

associação,

participação, identificação de lideranças formais e informais, e ao nível de informação
e percepção sobre a criação da unidade de conservação, foram levantadas a partir de
roteiros semi-estruturados de entrevistas, nos quais foram utilizadas técnicas
qualitativas.
5.3.1. Roteiros de Entrevistas
Quando da definição dos instrumentos a serem utilizados evidenciou-se a
necessidade de roteiros diferenciados, utilizados para orientar as entrevistas. As
entrevistas foram gravadas e transcritas, para posterior análise (Figura 11).
Sendo assim, para os “vocalizadores” específicos, compreendidos pela categoria
ONG, técnicos, poderes legislativo e executivo, conselhos, definiu-se um roteiro mais
aberto, já que deles interessava ao estudo sua opinião direta sobre a criação de
unidade de conservação, de tal forma que, no decorrer da entrevista, foi possível
introduzir questões de interesse, que porventura não haviam sido colocadas pelos
entrevistados.

1

Vocalizador, segundo Aurélio (2003) é aquele capaz de ‘’dar voz a; veicular, transmitir.’’ No que se considera neste
trabalho os vocalizadores seriam aqueles segmentos sociais capazes de transmitir as repercussões do
empreendimento sobre a comunidade local, grupos de atores que influenciam diretamente no posicionamento da
população local acerca da implantação da unidade de conservação.
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Para as categorias de interesse do diagnóstico sócio-econômico e do estudo sócio
político, moradores do entorno, lideranças comunitárias e políticas, foi utilizado um
questionário denominado “questionário sócio-econômico”.
Para a categoria de proprietário o “questionário de proprietário”, ao qual foi
agregado o roteiro de entrevista utilizado para as categorias acima.
Desta forma, todos os entrevistados são considerados “vocalizadores” da
proposta para criação da unidade de conservação.
No início de cada entrevista, informou-se que esse estudo se realizava através da
Fadepe/JF, que havia sido contratada pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas
Gerais (IEF). Em seguida, o entrevistado era informado sobre a proposta de criação da
unidade de conservação e a forma do órgão governamental preparar o estudo para se
proceder a consulta pública. Mostrava-se fotografia aérea sobre a região e a sua
devida localização e, para os proprietários, a localização da área em relação à sua
propriedade.

A

B

Figura 11. Entrevistas em Augusto Pestana (A) e Quirinos (B)

5.3.2. Amostra
Conforme critérios explicitados anteriormente a amostra desse estudo foi
constituída

pelos

seguintes

entrevistados,

representantes

das

categorias

anteriormente definidas:
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5.3.2.1. Proprietários
Camilo Severino (Augusto Pestana e Quirinos, Liberdade – camiloseverino7@yahoo.com.br,
34.3268.1369 e 34.9104.9002)
Luiz Fernandes (Augusto Pestana, Liberdade)
Jorge Fernandes (Augusto Pestana, Liberdade)
Maria Raimunda (Augusto Pestana, Liberdade)
Marina Daim (Terra Una, Soberbo, Liberdade)
Mario Neto (Carlos Euller, Passa Vinte – neto.mc@hotmail.com, 21.3451-9013; 21.9605-7346)
Representantes do Poder Público, de Organizações Não-governamentais e Comunitárias
(moradores do entorno imediato)
Alfredo

Carvalho

(Centro

de

Gestão

Integrada,

Conselheiro

do

CONAPLAM,

alfredojvcarvalho@gmail.com, 24.3387.2177)
Arinel da Silva Pereira (prefeito de Liberdade, 32.3293.1870)
Edir Vilella (produtor rural de Liberdade)
Emmanuel Kodja (ONG Terra Una, khodja@ig.com.br, Conselheiro do CONAPLAM e do
Comitê de Gestão Integrada da Bacia do Alto Rio Grande, 32.9998.6434)
Gilberto Simões (assessor da prefeitura de Passa Vinte, 32.3295.1131)
Hamilton de Paula Silveira (RPPN Alto Rio Grande, Bocaina de Minas, conselheiro do
CONAPLAM, hpsilveira@terra.com.br, 32.3294.4048)
Janaína Aparecida da Silva (extensionista da Emater de Liberdade)
José Alceu Ambrozino (morador de Carlos Euller, Passa Vinte)
Lino Mateus (Frente em Defesa da Mantiqueira, conselheiro do CONAPLAM, 32.3294.2044)
Lucio Benfica (ex-secretário de saúde de Bocaina de Minas, 32.3294.1197)
Manuel Rômulo da Cunha (presidente da Associação Agropecuária de Liberdade e Região)
Maria Ivanir C. Landim (assessora de gabinete da prefeitura de Liberdade, 32.3293. 1870)
Maurício

Barcelos

Martins

(advogado

e

corretor

de

imóveis

em

Liberdade,

mauricioimoveis01@hotmail.com, 32.3293.1056)
Paulo

Costa

(ex-secretário

de turismo de Bocaina de Minas,

hmbm@uol.com.br,

24.3387.1180)
Sérgio Alípio de Carvalho (chefe de gabinete da prefeitura de Liberdade, 32.3293.1870)
Silvana F. C. Vieira (moradora da localidade de Quirinos)
Tales

Antônio

da

Fonseca

(prefeito

de

Passa

Vinte

e

técnico

do

IEF,

talesfonsecan@hotmail.com, 32.8426.9689)
Vicente Henrique Amaro (coordenador financeiro da Associação Ecológica do Alto Rio
Grande, 32.3293.1570)
Wanderlei da Silva (coordenador de meio ambiente da Prefeitura de Liberdade,
wanderlei_meioambiente@yahoo.com, 32.3239.1870)
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VI. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL
6.1. Meio Biótico
Foi registrada a presença de 118 espécies da flora e 177 espécies da fauna
silvestre (invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos) na área
amostrada. Uma das lacunas identificadas para a elaboração destes documentos foi o
fato de que nenhum inventário biológico havia sido realizado na área de estudo, o que
comprometeu diretamente o real conhecimento da diversidade biológica nela
existente. Entretanto, os dados obtidos nesta AER não só possibilitará a indicação da
categoria de manejo da nova unidade de conservação como também poderá ser útil
para consultas futuras por outros pesquisadores, já que a distribuição da maioria das
espécies descritas de tal área é desconhecida do ponto de vista científico.
6.1.1. Caracterização Geral da Vegetação
Os diversos sistemas de classificações para a vegetação brasileira não
apresentam consenso entre si quanto às terminologias e até mesmo quanto aos
melhores critérios a serem adotados em uma identificação fitogeográfica (VELOSO et
al., 1991). Em muitos desses sistemas fica evidente que os mesmos são alicerçados
apenas na composição florística e nas suas relações, a exemplo das divisões
florísticas de Carl Friedrich Phillip von Martius, de Alberto J. Sampaio e de Carlos
Toledo Rizzini (SAMPAIO, 1940; RIZZINI, 1963; VELOSO et al., 1991; JOLY et al.,
1999); nas fisionomias; ou na relação destas fisionomias com os seus ambientes
(RIZZINI 1976, 1979; VELOSO et al., 1991; JOLY et al., 1999).
É notório que o entendimento criado por anos de investimentos no conhecimento
da flora brasileira e de suas delimitações formou uma base sólida para algumas
unidades vegetacionais, como o Cerrado e suas diversas fitofisionomias; mas ainda
confusa para outras, como os Campos Sulinos e a Caatinga.
Um dos mais recentes adventos aos estudos fitogeográficos, as técnicas precisas
do sensoriamento remoto, trouxe avanços nos entendimentos acerca da distribuição
da vegetação em escala de paisagem (HOWARD & MITCHELL, 1985; MORELLI,
2002), sendo perceptível, porém, que as informações produzidas por meio delas não
são homogêneas e, portanto, não contundentes (JOLY et al., 1999).

27

A Floresta Atlântica, domínio onde o município de Liberdade está inserido, mesmo
sendo uma unidade fitogeográfica de grande importância ambiental, socioeconômica e
política para o Brasil, apresenta discrepâncias quanto a sua definição. Aliás, definição
esta que não é consensual e extrapola o campo da ciência, entrando na esfera política
(RODRIGUES, 2008).
A importância da Floresta Atlântica está no fato desta estar intimamente associada
a um passado de exploração. Uma história de destruição que se entrelaça ao próprio
processo de formação econômica e ocupação do Brasil e se dá a partir da dinâmica de
exploração da faixa litorânea em direção ao interior do país. A Mata Atlântica que se
conhece hoje é o resultado de diferentes paisagens originais, forjadas pelos processos
naturais e também de diferentes historias de ocupação, exploração e manejo,
conforme sua localização (RODRIGUES, 2008).
Este mosaico de paisagens naturais e ou alteradas condiz com a heterogeneidade
do domínio atlântico descrito por Veloso et al. (1991) que inclui, entre outras, as
formações florestais semideciduais e deciduais, do interior do estado de Minas Gerais.
A exploração desse bioma foi marcada por diferentes padrões de assentamento e
relação do homem com a natureza, que geraram, em distintas proporções e escalas,
pressões

sobre

o

meio

natural.

Diversas

atividades

foram

historicamente

desenvolvidas na Mata Atlântica, como a caça e a coleta, a agricultura, a pecuária, a
extração do pau-brasil e de outras madeiras, o plantio de cana-de-açúcar, o café, o
garimpo, a silvicultura, além de outras atividades produtivas que eram rigidamente
controladas e fiscalizadas pela Metrópole através de um regime de monopólio colonial
(VALVERDE, 1958; RODRIGUES, 2008). Tais práticas econômicas, muitas vezes
setorizadas, contribuíram para a composição e estrutura da flora em muitas regiões do
sul e sudeste brasileiros, como se pode averiguar em inventários florísticos nessas
regiões.
Sobre a heterogeneidade do domínio atlântico e as dificuldades a sua
compreensão, Rodrigues (2008) ressalta que o próprio sistema que legisla sobre a
Mata Atlântica, elaborada principalmente na década de 90, do século passado, revela
as divergências sobre a delimitação e ordenamento do seu território. Tamanha
subjetividade dificulta o processo de reconhecimento e delineamento das formas
vegetais de ocorrência em Minas Gerais, bem como na definição daquelas que
carecem de uma política emergencial de conservação.
A região designada ao diagnóstico para criação de uma nova unidade de
conservação teve a sua flora inicialmente moldada durante os processos de retração e
expansão dos biomas savânicos e florestais, ocorridos à aproximadamente dois
milhões de anos, no Quaternário (JOLY et al., 1999). Sua influência por parte das
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formações campestres do Cerrado mineiro, ao norte, e paulista, ao sul, conflita à das
formações florestais do leste-sudeste de Minas Gerais, leste do continente sulamericano, revelando uma formação predominantemente florestal com elementos
característicos ou, muitas vezes comuns, aos cerrados. Essa presença de elementos
do Cerrado, especialmente do Cerradão, já foi relatada no passado por Rizzini (1979)
e em trabalhos atuais como os de Costa & Araujo (2001).
A formação florestal avaliada pode ser classificada como Floresta Subtropical
Latifoliada Perenifólia com Emergentes de Araucária, segundo o sistema de
classificação proposto por Eiten (1968). Por se tratar de um sistema que preza pelas
características fitofisionômicas e menos pelas variáveis ambientais, não é passível de
erro. Entretanto, segundo o sistema proposto por Veloso et al. (1991), a formação
vegetal da área de estudo é uma floresta estacional semidecidual montana a altimontana, com refúgios – disjunção florística – da floresta ombrofila mista com
araucárias (Ponto 10). Salientando apenas que, a espécie araucária não ocorre como
um componente que emerge acima do dossel, e sim, participa da sua composição.
Uma nota importante a ser adicionada é que não há indicativos de espécies ou
espécimes que confiram a deciduidade esperada para uma formação semidecídua,
mencionada por Azevedo (1950) como sendo entre 30 e 50%. Assim, salvo os trechos
com regimes microclimáticos particulares como as florestas nebulares (Figura 12. A.),
florestas de galeria (Ponto 1, 5 e 8) (Figura 12. B), campos de altitude (Figura 12. C e
D), entre outros, a formação predominante deve ser classificada como floresta
estacional perenifólia montana a altimontana, com elementos de Araucaria
angustifólia.
6.1.2. Diagnóstico da vegetação
6.1.2.1. Levantamento qualitativo da vegetação
Durante a avaliação da área foram inventariadas 118 morfoespécies botânicas,
entre fanerógamas, criptógamas e liquens. Destas, 58 espécies foram determinadas
ao seu nível mais específico, 58 identificadas quanto ao gênero e apenas duas
plantas, foram reconhecidas somente pela família (Tabela 2).
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Tabela 2. Lista de Espécies Botânicas Registradas para a Área Proposta, no período de 15 a
20 de dezembro de 2008, Organizada por suas Respectivas Famílias e Grandes Grupos.
continua
FLORA FANEROGÂMICA (ANGIOSPERMAS)
FAMÍLIA

ESPÉCIE

Agavaceae

Furcraea gigantea Vent.

Alismatacea

Echinodorus grandiflorus Micheli

Annonaceae

Guatteria nigrescens Mart.

Annonaceae

Xylopia L.

Aquifoliaceae

Cf. Ilex cerasifolia Reissek

Araceae

Monstera Adans.
Heteropsis Kunth

Arecaceae/Palmae

Bactris Jacq.
Geonoma Willd.

Asteraceae

Eremanthus erythropappus ( DC. ) MacLeish
Gochnatia polymorpha ( Less. ) Cabrera
Piptocarpha R.Br..
Vernonia polyanthes Less.

Begoniaceae

Begonia L.

Bignoniaceae

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo

Bixaceaea

Cf. Bixa arborea Huber

Boraginaceae

Cordia L.

Bromeliaceae

Vriesea Lindl.
Aechmea Ruiz & Pav.

Canellaceae

Capsicodendron Hoehne

Clusiaceae

Tovomitopsis saldanhae Engl.

Commelinaceae

Tradescantia aff. crassula Link & Otto

Costaceae

Costus spicatus (Jacq.) Sw.

Droseraceae

Drosera communis A.St.-Hil.

Elaeocarpaceae

Sloanea monosperma Vell.

Eriocaulaceae

Actinocephalus ( Körn. ) Sano
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Tabela 2. Lista de Espécies Botânicas Registradas para a Área Proposta, no período de 15 a
20 de dezembro de 2008, Organizada por suas Respectivas Famílias e Grandes Grupos.
continuação
FLORA FANEROGÂMICA (ANGIOSPERMAS)
FAMÍLIA
Euphorbiaceae

ESPÉCIE
Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.
Alchornea triplinervia Müll.Arg.
Croton L.
Sapium biglandulosum Müll.Arg.

Fabaceae - Caesalpinioideae

Sp. 1
Schizolobium parahyba (Vell.) Blake

Fabaceae - Mimosoideae

Inga Mill.
Inga sessilis Mart.
Piptadenia gonoacantha J.F.Macbr.
Anadenanthera Speg.

Fabaceae - Papilionoideae

Erythrina speciosa Tod.
Machaerium hirtum ( Vell. ) Stellfeld

Hydrangeaceae

Hydrangea macrophylla Ser.

Hypoxidaceae

Hypoxis decumbens L.

Lamiaceae/Verbenaceae

Vitex L.

Lauraceae

Cassytha americana Nees
Nectandra grandiflora Nees & Mart. ex Nees
Ocotea aff. diospyrifolia ( Meisn. ) Mez
Ocotea aff. spixiana Mez
Persea Mill.

Lecythidaceae

Cariniana Casar.

Lentibulariaceae

Utricularia L.

Loranthaceae

Psittacanthus Mart.

Malpighiaceae

Peixotoa reticulata Griseb.

Malvaceae/Sterculiaceae

Guazuma Mill.
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Tabela 2. Lista de Espécies Botânicas Registradas para a Área Proposta, no período de 15 a
20 de dezembro de 2008, Organizada por suas Respectivas Famílias e Grandes Grupos.
continuação
FLORA FANEROGÂMICA (ANGIOSPERMAS)
FAMÍLIA

ESPÉCIE

Mayacaceae

Mayaca Aubl.

Melastomataceae

Leandra Raddi (sp.1)
Leandra Raddi (sp.2)
Leandra Raddi (sp.3)
Miconia Ruiz & Pav. (sp.1)
Miconia Ruiz & Pav. (sp.2)
Tibouchina Aubl. (sp.1)
Tibouchina granulosa Cogn.

Meliaceae

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedrela fissilis Vell.
Guarea macrophylla Vahl

Moraceae

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

Myrsinaceae

Rapanea aff. umbellata Mez

Myrtaceae

Eucalyptus L'Hér.
Eugenia Mich. ex L.
Myrceugenia O.Berg (sp.1)
Myrceugenia O.Berg (sp.2)
Myrcia DC. ex Guill.
Psidium L.

Nyctaginaceae

Guapira opposita ( Vell. ) Reitz

Nymphaeaceae

Sp. 1

Onagraceae

Fuchsia regia (Vand. ex Vell.) Munz
Ludwigia L. (sp.1)
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Tabela 2. Lista de Espécies Botânicas Registradas para a Área Proposta, no período de 15 a
20 de dezembro de 2008, Organizada por suas Respectivas Famílias e Grandes Grupos.
continuação
FLORA FANEROGÂMICA (ANGIOSPERMAS)
FAMÍLIA
Orchidaceae

ESPÉCIE
Warmingia eugenii Rchb.f.
Cattleya Lindl. (sp.1)
Oncidium pulvinatum Lindl.

Piperaceae

Piper aduncum L.
Piper L. (sp.1)

Poaceae

Bambusa Schreb.
Chusquea Kunth
Olyra L.

Rosaceae

Rubus L.

Rubiaceae

Cf. Hamelia patens Jacq.
Bathysa australis K.Schum.
Psychotria nuda Wawra

Rutaceae

Zanthoxylum L. (sp. 1)

Sabiaceae

Meliosma aff. sellowii Urb.

Salicaceae/Flacourtiaceae

Casearia decandra Jacq.
Casearia sylvestris Sw.
Casearia ulmifolia Cambess.

Sapindaceae

Cupania L.
Matayba elaeagnoides Radlk.

Sapotaceae

Pouteria Aubl.

Solanaceae

Solanum granuloso-leprosum Dunal
Cf. Solanum pseudoquina A.St.-Hil.

Siparunaceae

Siparuna apiosyce A.DC.
Siparuna guianensis Aubl.

Urticaceae

Cecropia pachystachya Trécul

Xyridaceae

Xyris laxifolia Mart.
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Tabela 2. Lista de Espécies Botânicas Registradas para a Área Proposta, no período de 15 a
20 de dezembro de 2008, Organizada por suas Respectivas Famílias e Grandes Grupos.
conclusão
FLORA FANEROGÂMICA (GIMNOSPERMAS)
FAMÍLIA

ESPÉCIE

Araucariaceae

Araucaria angustifolia ( Bertol. ) Kuntze

Pinaceae

Pinus elliottii Engelm.
FLORA CRIPTOGÂMICA

Blechnaceae

Blechnum L.

Cyatheaceae

Cyathea Sm.

Dennstaedtiaceae

Pteridium aff. aquilinum ( L. ) Kuhn

Gleicheniaceae

Gleichenia Sm.

Lycopodiaceae

Lycopodium L. (sp.1)
Lycopodium L. (sp.2)
Lycopodium L. (sp.3)

Selaginellaceae

Selaginella kraussiana ( Kunze ) A.Braun
FLORA LIQUENIZADA

Cladoniaceae

Cladonia B.D. Ryan (sp.1)
Cladonia B.D. Ryan (sp.2)

Collemataceae

Leptogium B.D. Ryan (sp.1)
Leptogium B.D. Ryan (sp.2)

Lobariaceae

Pseudocyphellaria B.D. Ryan
Sticta H. Streimann

Parmeliaceae

Cf. Rimelia T.H. Nash III
Usnea A. Salywon

A relação de espécies encontradas inclui algumas de ampla ocorrência em
levantamentos no Estado de Minas Gerais, como Eremanthus erythropappus,
Piptocarpha

spp.,

Sloanea

monosperma,

Alchornea

triplinervia,

Piptadenia

gonoacantha, Guapira opposita, Cecropia pachystachya; e outras, consideradas de
ampla ocorrência para o território brasileiro extra-amazônico, como Cabralea
canjerana, Cedrela fissilis, Sorocea bonplandii, Psychotria nuda, entre outras.
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Figura 12. (A) Trecho de Floresta Nebular; (B) trecho de Floresta de Galeria; (C) (D) campo
sobre afloramentos rochosos (Campos de Altitude); (E) (F) Candeial.

Nesta lista, destacam-se ainda as Orquidáceas, Bromeliáceas e Aráceas, epifíticas
ou saxícolas (Figura 13. A e B), por serem comuns às formações florestais com
relativo grau de desenvolvimento. Grau de desenvolvimento este, definido pelo tempo
de regeneração do ambiente, que foi alto o suficiente para garantir o amadurecimento
dos estratos superior e intermediário, assegurando a estabilidade do substrato para os
elementos epifíticos.
A presença dos gêneros Drosera e Utricularia (Figura 13. C e D), apesar de
caracterizarem endemismo, é importante por indicar um terreno marcado por
inundações periódicas, tal como aqueles definidos como brejos de altitude (Ponto 9).
O gênero Drosera, na espécie aqui encontrada, D. communis, tem no pastoreio e em
outros

eventos

que

compactam

o

substrato,

seus

fatores

inibidores

de
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