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A Área de Proteção Ambiental da Serra de Timóteo (APAST), unidade de conservação
municipal de uso sustentável, criada em 07 de julho de 2015 através da Lei Municipal
Nº 3.430/2015, possui 3.168,02 hectares1 e perímetro de 70.598,68m, abrangendo cerca de um
terço do território municipal de Timóteo, no estado de Minas Gerais.
O presente documento configura o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra
do Timóteo, referente ao Produto 06 do processo de elaboração, conforme objeto de
contrato firmado entre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG), através
da Divisão de Apoio à Expansão e Fiscalização - Núcleo Leste (DVNL) e a DETZEL Consultores
Associados SS EPP, em atendimento a condicionante estabelecida pelo Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente de Timóteo (CODEMA), como compensação ambiental, por
meio da Licença Ambiental nº 021/2016.
Os delineamentos contidos neste documento baseiam-se no Termo de Referência, emitido
pela COPASA MG, considerando os ajustes de escopo de trabalho realizados e acordados
entre as partes (COPASA MG, Prefeitura Municipal de Timóteo e DETZEL). Salienta-se que o
balizamento metodológico para o desenvolvimento dos trabalhos está de acordo com a
legislação vigente e com as novas diretrizes de elaboração de planos de manejo
apresentadas no Roteiro Metodológico de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo de
Unidades de Conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio, 2018).
O Plano de Manejo é um documento estabelecido pelo SNUC, através da Lei nº 9.985, de 18
de julho de 2000, e que serve como instrumento norteador para a gestão de Unidades de
Conservação, o qual determina as normas de uso e manejo dos recursos naturais provenientes
dessas áreas protegidas.
O Plano de Manejo consolida as informações e proposições necessárias para o embasamento
das ações de gestão da APAST nos próximos anos, abrangendo o diagnóstico e planejamento
da UC, além de documentos complementares correspondentes aos mapeamentos digitais e
impressos, um Sistema de Informações Geográficas estruturado e o Resumo Executivo.
O planejamento da Unidade de Conservação apresenta os delineamentos estratégicos e de
diretrizes gerais para a UC, estruturando-se com enfoques territorial e estratégico e resultando
na definição do Zoneamento e das Normas, bem como de ações e metas divididas por
estratégias.
Para a concepção desse documento, foram realizados diversos eventos participativos, tais
como as Reuniões de Integração, Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo, Oficina de
Planejamento Participativo e reuniões de planejamento entre as Equipes Técnica e de
Supervisão dos trabalhos, seguindo-se os aspectos metodológicos e conceiturais dos Padrões
Abertos para a Prática da Conservação (CMP, 2013), além do Roteiro Metodológico do
ICMBio (ICMBio, 2018).

1 Devido à correções e retificações realizadas nos limites da APA para compatibilização plena com os limites
municipais e das feições de terreno, destaca-se que a área total medida por procedimentos de cartografia e utilizada
em todo o Plano de Manejo corresponde a 4.168,02 ha, medida esta que difere da área registrada na Lei de Criação
da UC (3.167,41 ha).
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1

INTRODUÇÃO

A Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo foi criada em 07 de julho de 2015, através da Lei
Municipal Nº 3.430/2015, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pela Prefeitura, que dispõe
sobre a criação da APA Serra do Timóteo com área total de 3.168,02 hectares2.
Figura 1.1

Localização geográfica da APAST.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

A criação de áreas protegidas constitui, em todo o mundo, o principal mecanismo para garantir a
conservação da natureza e, consequentemente, a oferta de serviços ecossistêmicos. Em 2014, as áreas
terrestres e/ou marinhas especialmente dedicadas à proteção e manutenção da diversidade biológica
e dos recursos naturais e culturais associados cobriam aproximadamente 15,4% da superfície do planeta
(IUCN, 2014a).
O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), regulamentado pelo Decreto Federal Nº
4.340/02, foi instituído objetivando o estabelecimento de critérios e normas para a criação,
implementação e gestão de Unidades de Conservação. As Unidades de Conservação (UC)
representam uma das diversas modalidades de áreas protegidas existentes na legislação brasileira,
sendo definidas, pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, instituído pela Lei Federal Nº
9.985/2000, como:
“Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com
características naturais relevantes, legalmente instituído 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 determina 12 categorias de UCs, divididas em dois grupos, apresentados abaixo no Quadro 1.1.

Devido à correções e retificações realizadas nos limites da APA para compatibilização plena com os limites
municipais e das feições de terreno, destaca-se que a área total medida por procedimentos de cartografia e utilizada
em todo o Plano de Manejo corresponde a 4.168,02 ha, medida esta que difere da área registrada na Lei de Criação
da UC (3.167,41 ha).
2
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Quadro 1.1 Categorias de UCs definidas no SNUC.
GRUPO

OBJETIVO BÁSICO

CATEGORIAS DE UCS

Unidades de
Proteção
Integral

“Preservar a natureza, sendo admitido
apenas o uso indireto dos seus recursos
naturais, com exceção dos casos
previstos em lei”







Estação Ecológica;
Reserva Biológica;
Parque Nacional;
Monumento Natural, e;
Refúgio de Vida Silvestre

Unidades de Uso
Sustentável

“Compatibilizar a conservação da
natureza com o uso sustentável de
parcela dos seus recursos naturais”









Área de Proteção Ambiental;
Área de Relevante Interesse Ecológico;
Floresta Nacional;
Reserva Extrativista;
Reserva de Fauna;
Reserva de Desenvolvimento Sustentável, e;
Reserva Particular de Patrimônio Natural.

Fonte: Lei Federal nº 9.985, de 2000.

De acordo com o SNUC, todas as UCs devem dispor de um instrumento de apoio à gestão que oriente
a administração para o alcance dos seus objetivos. Este documento, denominado plano de manejo,
deve ser elaborado no máximo cinco anos após a criação da UC e revisado pelo mesmo período, sendo
definido no próprio SNUC como:
“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”.

Este termo “plano de manejo” tem origem em uma tradução imprecisa do inglês management plan,
que significa plano de gestão ou gerenciamento. Essa confusão de terminologias refletiu no enfoque
dado aos planos de manejo das UCs brasileiras, por vezes confundido com o manejo florestal, o manejo
da fauna, entre outros instrumentos voltados à gestão dos recursos naturais. Isso explica, em parte, a
ideia consolidada no país de que o planejamento da UC deve proceder um diagnóstico exaustivo de
seus recursos naturais. Nesta visão, normalmente o óbvio tende a ser obscurecido pela avalanche de
dados, quando se carece de análises estratégicas que normalmente não exigem quantidade, mas
qualidade de dados.
Tendo havido, ao longo dos últimos anos, a produção de diversos planos de manejo utilizados por UCs
federais e estaduais, que se caracterizam pela falta de praticidade, considerando-se sua aplicabilidade
à gestão estratégica e operacional, importa que este Plano de Manejo seja concebido de modo a
propor medidas factíveis, exequíveis e que contribuam à implantação de um sistema de gestão da UC
que seja eficiente, sustentável e participativo.
A Prefeitura Municipal de Timóteo (PMT) tem a responsabilidade de elaboração e revisão dos Planos de
Manejo para as UCs Municipais sob sua gestão. Neste contexto, o órgão responsável pela manutenção
e gestão da APA Serra do Timóteo é a Subsecretaria de Meio Ambiente, pertencente à Secretaria de
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente.
Considerando que há uma grande problemática relativa às UCs enquadradas na categoria de Áreas
de Proteção Ambiental, devido a conflitos estabelecidos pela possibilidade e permissão da presença
de propriedades e moradores no interior da UC, bem como as formas de usos permitidas e não
permitidas ao mesmo tempo em que deve ser garantida a conservação da natureza aliada ao uso
sustentável dos recursos naturais da UC, surge a necessidade de um instrumento normativo, que reúna
diagnósticos socioambientais da UC e planejamento estratégico que auxilie a gestão do território, em
especial, no tocante ao objetivo de assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (Lei nº
9.985, de 2000).
A elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo (APAST) segue os
preceitos estabelecidos no SNUC e foi elaborado por meio de atividades e produtos específicos,
simultaneamente com o desenvolvimento de um Sistema de Informações Geográficas (SIG).
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2

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A APAST

2.1

LOCALIZAÇÃO E ACESSOS

A APA Serra do Timóteo localiza-se no município de Timóteo, um dos quatro municípios que compõem
a Região Metropolitana do Vale do Aço, juntamente com Coronel Fabriciano, Ipatinga e Santana do
Paraíso. Timóteo também faz parte da mesorregião Vale do Rio Doce e da microrregião Ipatinga,
denominações dadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Figura 2.1).
Dentro do contexto do estado de Minas Gerais, uma das quatro Unidades da Federação (UF) da região
sudeste, Timóteo localiza-se na porção leste mineira, fazendo divisa com os municípios de Coronel
Fabriciano e Ipatinga, ao norte; Antônio Dias e Jaguaraçu, a oeste; Marliéria e Bom Jesus do Galho, ao
sul; e Caratinga, a leste.
Partindo de Belo Horizonte, Timóteo localiza-se a aproximadamente 200 km da capital mineira, cujo
translado se dá principalmente pelas rodovias BR-381, MG-434, BR-120 e BR-262. A partir de Governador
Valadares, maior cidade da bacia hidrográfica do rio Doce, Timóteo localiza-se a 126 km deste, sendo
o caminho realizado predominantemente pela rodovia BR-381. Partindo de Ipatinga, município de
grande porte limítrofe, cujo aeroporto havia passado por reformas, sendo reaberto em abril de 2019, a
distância entre as sedes municipais é 24 km, sendo a rodovia BR-381 o principal eixo de ligação. O
município conta ainda com um dos principais terminais rodoviários da região, localizado no bairro
Centro.
Figura 2.1

Localização e acessos da APA Serra do Timóteo.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Timóteo é atendida pela Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) administrada pela Vale S.A., que é um
dos principais meios de transporte de minério de ferro, extraído em Itabira, para a empresa Aperam
South America (localizada em Timóteo) e para o escoamento da produção desta. A estação ferroviária
que funciona como terminal de carga e passageiros, Estação Mário Carvalho, localizada no bairro
Núcleo Industrial, possibilita o transporte de passageiros por meio das paradas diárias das composições
que circulam entre as regiões metropolitanas de Vitória e Belo Horizonte.
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2.2

HISTÓRICO E JUSTIFICATIVAS DE CRIAÇÃO

A APA Serra do Timóteo foi inicialmente criada por meio da Lei municipal nº 2.451, de 4 de junho de 2003,
comportando área de 44 km², correspondendo a 31,5% da área do município e sendo considerada
estratégica para o desenvolvimento sustentável, com foco a expansão industrial, habitacional e turismo
ecológico (IBIO – AGB Doce, 2016).
Conforme consta na primeira Lei de criação, no artigo 4º, na UC foram restringidas ou não permitidas:
I.

a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes de afetar o
sistema fluvial e a qualidade do ar;

II.

a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando estas iniciativas
importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais, principalmente na
Zona de Vida Silvestre;

III.

o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou acentuado
assoreamento das condições hídricas;

IV.

o exercício de atividades que ameacem extinguir espécies da biota regional;

V.

o uso de biocidas, indiscriminado ou em desacordo com as normas ou recomendações
técnicas oficiais.

A instalação de novos empreendimentos ou atividades que importem na alteração do uso do solo da
UC, sem prejuízo de autoridades e licenças federais ou estaduais previstas na legislação específica,
ficaram dependentes da autorização prévia da Prefeitura Municipal, que somente poderia concedê-la
mediante:
I.

a análise do projeto e exame das alternativas possíveis;

II.

a análise dos impactos ambientais provocados pelo empreendimento;

III.

a indicação de restrições e medidas consideradas necessárias à salvaguarda dos recursos
naturais atingidos.

No ano de 2015, a Câmara dos Vereadores aprovou um projeto de lei que reduzia a APAST, fato que
gerou debates e dividiu opiniões, em princípio, pela falta de elementos técnicos essenciais à análise do
projeto à época. A administração do município buscava a expansão do zoneamento urbano, enquanto
que ambientalistas questionaram a forma como a alteração foi proposta. O projeto pretendia a
redução de 44 km² para 31 km² com o intuito de abrir espaço para empreendimentos imobiliários e
industriais, utilizando como justificativa a geração de emprego e renda.
Segundo informações oficiais dos técnicos da Prefeitura e notícia veiculada no site Diário Popular (2015),
após sete meses de discussões divergentes, mesmo assim os vereadores do município aprovaram
emenda que tratava da redução da APA Serra do Timóteo, reduzindo para 31 km², utilizando como
justificativa que dos 13 km² retirado da UC, 9 km² referem-se a área já urbanizada e os outros 4 km² são
de áreas passíveis de urbanização. Com efeito, a diretriz legal que trata da nova área na APAST foi
publicada na Lei n° 3.430, de 7 de julho de 2015, apresentando que a área da UC é constituída de terras
públicas e privadas, comportando uma área de 3.167,41 ha.
A nova Lei de criação da APAST estabeleceu a constituição do Conselho de Gestão Colegiada da APA
Serra do Timóteo como medida de implantação e funcionamento da UC e indicou o zoneamento
ambiental, os instrumentos legais, incentivos financeiros governamentais, medidas de incentivo à
qualidade de vida e a divulgação da APAST e suas finalidades, como outras medidas de gestão da UC.

2.3

ORIGEM DO NOME

A origem do nome da APAST está ligada com o nome do município, que por sua vez está ligada com a
carta de sesmaria, datada de 9 de abril de 1982, destinada a Francisco de Paula e Silva Santa Maria,
quando lhe foi dado uma fazenda no local denominado Ribeirão de Timóteo. Conforme descrito mais
adiante neste documento, o nome "Timóteo" é atribuído ao sobrenome de um tropeiro que se instalou
na localidade (Manoel Timóteo), que abriu uma venda ficando conhecida também como "Paragem
do Ribeirão do Timóteo".
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3

ASPECTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS

3.1

BREVE HISTÓRICO DE TIMÓTEO

No final do século XVII e início do século XIX, com a crise do sistema colonial, o vale o qual o município
de Timóteo está inserido passou a ser cobiçado pela política da ocupação europeia. Reagindo aos
colonizadores, os indígenas que lá viviam foram um obstáculo à colonização e contra o qual foram
mobilizadas forças militares e missionários. Com o embate, os povos indígenas tiveram seus territórios
invadidos e confiscados pelos portugueses. Posteriormente, o Governo de então criou postos militares
para proteger os colonos, no qual foram estabelecidos sete quartéis que garantiam a ocupação da
terra, uso dos rios e a exploração das riquezas minerais (IBGE, s. d.).
O município de Timóteo pertencia à 4ª Divisão do Rio doce, que possuía seu quartel no lugar chamado
Onça Pequena (nome do ribeirão que banhava a localidade), atualmente no município de Jaguaraçu.
Os indígenas aprisionados durante os ataques eram escravizados, além de ter ocorrido um massacre
indígena no vale do Rio Doce. No ano de 1832 já não haviam aldeamentos indígenas na região.
Francisco de Paula e Silva Santa Maria foi o primeiro fazendeiro a se instalar na região, segundo um
documento de 9 de abril de 1832. Tratava-se da carta de Sesmaria, dando-lhe as terras de um lugar
denominado Ribeirão de Timóteo, que deságua no Rio Piracicaba. Estabeleceu-se com a sua família,
na região do Alegre em 1831, e lá construiu e iniciou a criação de gado, o que lhe daria direito a uma
Sesmaria (IBGE, s. d.).
O nome "Timóteo" é atribuído ao sobrenome de um tropeiro que se instalou na localidade, no qual abriu
uma venda que se tornou um importante ponto de referência, ficando conhecida também como
"Paragem do Ribeirão do Timóteo". Outra versão refere-se a um desbravador que decidiu homenagear
um sobrinho europeu, de nome Timóteo (IBGE, s. d.).
Embora a ocupação da região iniciou-se no final do século XIX, a história da ocupação recente do
município parte de 1944, quando se instalou a Companhia Aço Especiais de Itabira – ACESITA, pela
Itabira Iron, atendendo interesses da empresa norte-americana Percival Farquhar, voltados a demanda
por aços especiais, em razão da Segunda Guerra Mundial.
Na época, Timóteo ainda era um distrito do município de Antônio Dias e o local escolhido para
instalação foi a fazenda Dona Angelina, de propriedade de Raimundo Alves de Carvalho, que vendeu
a propriedade em 1945 para a ACESITA. Durante o processo de instalação da ACESITA, a estrada de
ferro Minas – Vitória foi o principal meio de acesso ao canteiro de obras e, mais tarde, tornou-se a
principal linha de escoamento da produção siderúrgica.
Para atender suas necessidades de mão-de-obra, seja especializada ou “chão-de-fábrica”, a ACESITA
deu início a aceleração ordenada do uso e ocupação do solo de Timóteo, com a construção de
conjuntos residenciais, escolas, quadras esportivas e clubes. As ocupações realizadas pela ACESITA mais
tarde tornaram-se os bairros de Quitandinha, Bromélias, Funcionários, Vila dos Técnicos e Olaria.
Desde a década de 1950, a expansão urbana seguiu para a parte centro-norte da cidade, seguindo o
entroncamento entre a ferrovia e rodovia, e o rio Piracicaba próximo as siderúrgicas, onde ocorreram o
maior período de corte de florestas para energia e o surgimento de áreas de ocupação desordenada
até meados da década de 1980.

3.2

ELEMENTOS HISTÓRICOS E CULTURAIS

Dentre os elementos históricos e culturais, conforme apresentado pelo portal da Prefeitura Municipal de
Timóteo (PMT, s. d.), tem-se o descrito no Quadro 3.1.
Quadro 3.1 Elementos histórico-culturais de Timóteo.
ELEMENTO

DESCRIÇÃO

ANTIGA ESCOLA
TÉCNICA DE
METALURGIA

Conforme PMT (s. d.), tombada pelo Decreto 3.856 de 10/04/2008, foi criada pela Cia
Acesita em 1952-1953, em convênio com o SENAI para suprir a demanda da empresa por
mão de obra na região. Inicialmente a escola funcionava nas próprias dependências da
empresa. Em 1963, foi inaugurado a prédio que hoje é tombado para abrigar a escola,
que atendia com vários cursos de interesse da Acesita. Em 1994, a escola técnica foi
desativada, passando o prédio tombado para a administração da Prefeitura de Timóteo.

ESCOLA ESTADUAL
PERCIVAL
FARQUHAR

Conforme PMT (s. d.), tombada pelo Decreto 3.857 de 15/04/2008., nNo ano de 1983, a
Prefeitura de Timóteo contratou o arquiteto mineiro Éolo Maia para a elaboração do
projeto para o grupo Escolar Vale Verde. Éolo elaborou construções em estruturas
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ELEMENTO

DESCRIÇÃO
autoportantes de tijolos maciços, técnica que era muito usada na região para os fornos
de produção de carvão vegetal.

CHAFARIZ E OLHO
D´ÁGUA – BIQUINHA

Conforme PMT (s. d.), tombado pelo Decreto 1285, de 22 de abril de 1988 no qual,
segundo depoimento de moradora do município, Dona Sudária de Jesus, antiga
moradora do local, “era um bicão, ou melhor, duas bicas grandes d´água, uma
pequena cachoeira que nascia no meio das pedras”. O terreno da biquinha pertenceu
primeiramente ao Sr. José Adão. A rua de acesso a biquinha era cheia de barracos e
casas que surgiram como posse. Pelo que se tem notícia o lugar começou a ser ocupado
a partir de 1900. Os primeiros moradores da redondeza foram Raimundo Claudino, Tonico
Lunga, Antônio Claudino, José Emídio e Manoel Mariano (vulgo Manoel Bentinho).
Nessa época não havia abastecimento de água encanada nas casas, logo as pessoas
iam até a biquinha buscar água para uso doméstico. A biquinha se situa na Rua José
Moreira Bowen, mas conhecida como “rua da biquinha”, o que comprova como o bem
ainda é uma forte referência para a comunidade (PMT, s. d.).

GRUPO ESCOLAR
GETÚLIO VARGAS

Conforme PMT (s. d.), tombado pelo Decreto 3.857, de 15/04/2008, localizado na Avenida
Juscelino Kubitschek, 50, bairro Funcionários, o grupo escolar foi criado em 1948,
destinado ao ensino primário. Inicialmente atendia aos filhos dos funcionários da empresa
Acesita, que havia se instalado pouco tempo no município e necessitava de
infraestrutura adequada para o seu bom funcionamento.
Atualmente a instituição de ensino é de responsabilidade do Estado. A construção da
escola é térrea e se encontra em terreno acima do nível da rua, tem fachada simétrica,
com arremates de frisos horizontais em massa. Na entrada principal tem-se volume
destacado em frontão triangular, com cobertura de relhas francesas e beiral de cimalha.
A estrutura é de concreto e as paredes de tijolos cerâmicos maciços, usadas nas
construções ndaquele período (PMT, s. d.).

PARQUE ESTADUAL
DO RIO DOCE (PERD)

Conforme PMT (s. d.), protegido em nível estadual pelo Decreto 1.119, de 14/07/1944, o
Parque Estadual do Rio Doce (PERD) é hoje a maior reserva contínua de Mata Atlântica
em Minas Gerais. Tem uma área de quase 36 mil hectares entre os rios Piracicaba e Rio
Doce. Engloba três municípios: Marliéria, Timóteo e Dionísio.
Quase metade do território do município de Timóteo integra o Parque, e a área possui
extrema importância na região, pois, além de abrigar várias espécies nativas da fauna e
flora da Mata Atlântica, ajuda a conter o impacto causado pela poluição proveniente
das atividades siderúrgicas e metalúrgicas do Vale do Aço. Tem importante papel de
renovação de oxigênio na região que abrange os municípios de Timóteo, Coronel
Fabriciano, Ipatinga e Santana do Paraíso, contribuindo para o equilíbrio climático.
As primeiras iniciativas no sentido de se preservar a área do atual PERD surgiram com
Dom Helvécio Gomes de Oliveira, em 1931, quando ele, então arcebispo de Mariana,
realizou visita pastoral a Marliéria. Em março de 1936, o então governador do estado,
Benedito Valadares, em apoio ao projeto do bispo, realizou demarcação de 32 mil
hectares, constituindo o Parque Florestal. O Parque foi oficialmente criado pelo Decreto
nº. 1.119, de 14 de julho de 1944. Desde 1962 o PERD é administrado pelo IEF – Instituto
Estadual de Florestas. Por Timóteo é feito o principal acesso ao Parque do Rio Doce (PMT,
s. d.).

CASARÃO DA RUA
MATEUS ARAÚJO –
CASA DA MEMÓRIA

Conforme PMT (s. d.), a Casa da Memória é a edificação mais antiga de Timóteo, ainda
preservada, construída em 1922, com paredes de pau a pique, telha cumbuca, forro de
taquara trançada, piso e esquadrias de braúna, carvalho, garapa e outras madeiras de
lei típicas da região. Jorge Dias Duarte a construiu com oito cômodos, para servir como
residência. Após muitos anos o imóvel foi restaurado e inaugurado, em 2004, como Casa
da Memória e Pesquisa do Legislativo.

CENTRO CULTURAL
DA FUNDAÇÃO
APERAM ACESITA

O Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita foi inaugurado em 31 de outubro de
1994 e está localizado na antiga Casa de Hóspedes da então Acesita. O imóvel, que foi
erguido na década de 1950, foi totalmente adequado para sua nova finalidade e possui
2.500 m2 de área construída. O prédio abriga um museu da empresa, área de
exposição, teatro, salas que podem ser utilizadas para cursos e oficinas, bem como
jardins e um grande bosque onde são realizados eventos variados, como Festival Arte
Viva (PMT, s. d.).

Fonte: PMT, s. d. Organizado pelo autor, 2020.

Além dos locais mencionados acima, outros ainda merecem destaque como a Praça do Coliseu,
projeto do arquiteto Éolo Maia, no bairro Timirim, com arcos e mini arena que lembra o monumento
homônimo italiano; Praça 29 de Abril, considerada o marco zero de Timóteo, que recebeu esse nome
em função de ser a data de emancipação do município, no ano de 1964; o Oratório do Divino Espírito
Santo é tombado pelo Decreto Nº 3435 de 7 de abril de 2004, localizado na Escola Municipal Angelina
Alves e a Antiga tubulação de água do Morro Bela Vista.
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Figura 3.1

Relação de elementos históricos e culturais de Timóteo.
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Legenda: A: Antiga Escola Técnica de Metalurgia; B: Escola Estadual Percival Farquha; C: Chafariz e Olho D´água –
Biquinha; D: Grupo Escolar Getúlio Vargas; E: Parque Estadual do Rio Doce; F: Casarão da Rua Mateus Araújo – Casa
da Memória; G: Centro Cultural da Fundação Aperam Acesita; H: Praça do Coliseu; I: Praça 29 de Abril. Fonte: A, B,
D, F, G, H e I – registros do Autor, 2019. C e E – PMT, s. d.

Conforme Unileste (2014), a organização política de preservação do patrimônio histórico e artístico de
Timóteo se deu por meio da Lei Municipal n° 2.397/2002, que estabeleceu os dispositivos sobre a matéria
e instituiu o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, além da Lei Municipal nº 2.876 de setembro de
2008, que criou o Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural (FUMPAC).
Relacionado ainda aos demais aspectos culturais, segundo apresentado no Plano Diretor de
Desenvolvimento Integrado da Região do Vale do Aço (UNILESTE, 2014), existem quatro grupos e um
artista autônomo que se dedicam à dança; seis grupos e quatro artistas autônomos que se dedicam ao
teatro; nove grupos de cultura popular, além dos blocos caricatos; e sete manifestações culturais
diversas – festivais, marujada, festa Religiosa, e seresta.
O documento destaca ainda que Timóteo é o único dos quatro municípios da RMVA em que se registra
a presença de escolas de samba e de blocos caricatos. Ocorrem também os grupos de Congado do
Cocais dos Arrudas e de São Sebastião, embora ambos estivessem com dificuldades de manterem a
tradição à época da realização da pesquisa pela Fundação Aperam/Acesita (2011), fonte inicial de
pesquisa.
Na área musical, Timóteo conta com diversos artistas autônomos e grupos musicais – coral da Fundação
Aperam/Acesita, baterias de escola de samba, bandas de rock e de seresta. A atuação de grande
parte dos artistas autônomos e dos grupos musicais do município se concentra em bares, restaurantes e
festas. Destaca-se, ainda, que a maioria dos artistas e grupos musicais não investe em produção musical
autoral, dedicando-se principalmente à interpretação de músicas de outros artistas (UNILESTE, 2014).Na
sequência, o Quadro 3.2 apresenta a síntese dos grupos e manifestações culturais de Timóteo.
Quadro 3.2 Síntese dos grupos e manifestações culturais de Timóteo.
GRUPOS DE DANÇA

 Thiago Barbosa
 Grupo Afoxé

GRUPOS DE TEATRO

 Grupo Arte na
Maturidade

GRUPOS DE CULTURA
POPULAR

 Grupo folclórico
Congado São
Sebastião

MANIFESTAÇÕES DE
CULTURA POPULAR

 Festival Arte Viva
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GRUPOS DE DANÇA

 Mahatma
 Grupo Orfeu Cia. De
Dança
 Cia de Dança Jorge
Soares

GRUPOS DE TEATRO

 Grupo Pirilampo
 Grupo de teatro
Atempus
 Usina Dramática
Alzira Alcantario
 Animarte
 Trupe da Alegria
 Gil Vicente
 Kakau
 Heliane Guedes
 Suely Itamar

GRUPOS DE CULTURA
POPULAR

MANIFESTAÇÕES DE
CULTURA POPULAR

 Grupo de Congado
do Cocais dos
Arrudas
 Escola de Samba
Bocas Brancas
 Escola de Samba
Vai Quem Quer
 Escola de Samba
Quitandinha
 Blocos caricatos
 CECAB - Centro de
Estudos da Cultura
Ancestral Brasileira
 Associação de
capoeira Lenço de
Seda
 Associação de
Capoeira Arte Brasil
(Mestre Cabelo)
 Amantes da Lua
Cheia

 Corrida Rústica de
São Sebastião
 Festa do Rosário
 Marujada
 Capoeira Arte Brasil
 Seresta do Sales
 Festim – Festival
Nacional de Teatro
de Timóteo

Fonte: Unileste, 2014.
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4

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA

Neste item estão apresentadas informações relativas aos aspectos socioeconômicos do município de
Timóteo.

4.1

DINÂMICA DEMOGRÁFICA

Conforme IBIO – AGB Doce (2016), a ocupação do atual território timotense foi significativamente
influenciada pela chegada da empresa Aços Especiais de Itabira (Acesita), na década de 1940,
havendo a partir de então um grande incremento populacional. Entre 1944 e 1951 a Acesita tornou-se
proprietária de aproximadamente dois terços do atual do município de Timóteo, em área que não
possuía infraestrutura urbana para acomodar o crescente contingente.
Desse modo, a Acesita planejou a criação de uma cidade particular, visando o assentamento dos
funcionários da empresa, dispondo de toda uma infraestrutura urbana para comportar um núcleo
populacional. Com a instalação da Acesita, juntamente com a chegada da Usiminas em 1956, deu-se
início uma redistribuição espacial da população, juntamente com modificações profundas na estrutura
fundiária, tendo como consequência uma expansão crescente da mancha urbana (IBIO – AGB Doce,
2016). Na sequência, a Figura 4.1 apresenta a evolução da ocupação urbana em Timóteo, entre 1970
e 2004, conforme elaborado por Garcia et al. (2012).
Figura 4.1

Evolução da ocupação urbana em Timóteo, entre 1970 e 2004.

Fonte: Garcia et al., 2012.

Conforme IBIO – AGB Doce (2016), até a década de 1970 a ocupação do município restringia-se ao
entorno da sede municipal, espalhando-se nas décadas seguintes para os fundos de vale,
principalmente no entorno da área industrial. Segundo Garcia et al. (2012), a cidade expandiu-se em
direção ao núcleo urbano da Acesita e também para oeste e leste. Tal expansão provocou impactos
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ao meio natural onde, com a povoação das encostas e margens dos cursos de água (como é o caso
dos vales dos córregos Timotinho, Timóteo, Limoeiro, e o próprio rio Piracicaba), situações de risco como
inundações e escorregamentos passaram a ocorrer.
Considerando os censos realizados nos anos de 1991, 2000 e 2010, a Tabela 4.1 apresenta o total
populacional para o município de Timóteo, apresentando sua evolução, separados por gênero, e
população urbana e rural.
Tabela 4.1

População por gênero, rural/urbana e total, para os censos de 1991, 2000 e 2010.

POPULAÇÃO

POPULAÇÃO
(1991)

% DO TOTAL
(1991)

POPULAÇÃO
(2000)

% DO TOTAL
(2000)

POPULAÇÃO
(2010)

% DO TOTAL
(2010)

População
masculina

28.412

48,74

34.710

48,56

39.193

48,24

População
feminina

29.886

51,26

36.768

51,44

42.050

51,76

População
urbana

54.997

94,34

71.310

99,76

81.124

99,85

População
rural

3.301

5,66

168

0,24

119

0,15

População
total

58.298

100

71.478

100

81.243

100

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.

Observando estes dados, percebe-se que no período analisado, a proporção entre população
masculina e feminina não apresentou diferenciação relevante entre os censos de 1991, 2000 e 2010,
cujo resultado mostrou leve predominância de indivíduos do sexo feminino. Considerando distribuição
de população rural e urbana, nos três censos populacionais as contagens mostraram intensa
predominância de habitantes de área urbana, chegando muito próxima da totalidade nos censos de
2000 e 2010.
Considerando estimativa do IBGE para o ano de 2019, a população é composta por 89.842 habitantes,
evidenciando que entre 1991 e 2019 houve um acréscimo 54% no contingente populacional do
município. Observando-se o total de cada período e realizando-se cálculos de acrescimento percentual
de população, tem-se que entre 1991 e 2000 a taxa de crescimento anual ficou em 2,51%, entre 2000 e
2010, em 1,37%, e entre 2010 e 2019, em 1,18%, evidenciando uma redução na taxa de crescimento da
população ao longo do tempo, conforme apresentado na Figura 4.2.
Figura 4.2
2,6%

Taxa de crescimento anual populacional entre 1991, 2000, 2010 e 2019, em Timóteo.
2,51%

2,4%
2,2%
2,0%

1,8%
1,6%

1,37%

1,4%

1,18%

1,2%
1,0%
1991 - 2000

2000 - 2010

Taxa de crescimento anual (%)

2010 - 2019
Linha de tendência linear

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Relacionado à densidade demográfica, segundo censo de 2010, Timóteo apresentou um índice de
562,7 hab/km², muito superior tanto à média nacional quando à média mineira (24 e 33,4 hab/km²,
respectivamente). Na sequência, a Figura 4.3 apresenta a densidade demográfica dentro do contexto
municipal, evidenciando a concentração urbana ao longo dos córregos Timóteo e Timotinho.
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Figura 4.3

Densidade demográfica do município de Timóteo.

Fonte: IBIO – AGB Doce, 2016.

4.1.1

LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE

Segundo informações disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, IPEA e FJP,
2013), em Timóteo, a mortalidade de crianças com menos de um ano de idade passou de 18,7 óbitos
por mil nascidos vivos, em 2000, para 15,1 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de
22,9. Comparando com o estado de Minas Gerais, a taxa era de 15,1, em 2010, de 27,8, em 2000 e 35,4,
em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos
vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos.
Com a taxa observada em 2010, tanto os dados para o Brasil, Minas Gerais quanto para o município de
Timóteo, cumprem uma das metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas,
segundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015 (PNUD,
IPEA e FJP, 2013). Na sequência, a Figura 4.2 apresenta dados de longevidade, mortalidade e
fecundidade para o município de Timóteo.
Quadro 4.1 Longevidade, Mortalidade e Fecundidade para o município de Timóteo.
1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer

70,6

73,6

75,1

Mortalidade infantil

22,9

18,7

15,1

Mortalidade até 5 anos de idade

30,3

20,5

17,6

2,2

2

1,5

Taxa de fecundidade total
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.
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Cabe ressaltar, ainda, os dados relacionados à esperança de vida ao nascer, que é um indicador
utilizado para compor a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM). Em Timóteo, a esperança de vida ao nascer cresceu 1,5 anos na última década, passando de
73,6 anos, em 2000, para 75,1 anos, em 2010. Em 1991, era de 70,6 anos. No Brasil, a esperança de vida
ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991 (PNUD, IPEA e FJP,
2013).

4.1.2

PIRÂMIDE ETÁRIA

As pirâmides etárias são estruturas gráficas que permitem a observação da distribuição populacional de
um determinado território, de acordo com gênero e faixa etária. Quanto maior a base, maior o número
de nascimentos. Quanto mais estreita for à parte superior, menor o número de idosos. As que possuem
este formato triangular são nomeadas de pirâmides jovens, com predominância da população jovem
sobre as demais. Por meio de sua análise, pode-se verificar possíveis pressões sobre fatores
previdenciários, saúde pública, aspectos produtivos e etc.
Dessa forma, observando-se a pirâmide etária do município de Timóteo (Figura 4.4), com relação aos
dados do censo de 2010, nota-se que a grupo etário predominante é representado por indivíduos com
idade entre 20 e 29 anos, evidenciando que até esta década, o município detinha predominância de
pessoas em idade propicias a integrar a força produtiva de trabalho.
Ao notar as faixas etárias inferiores, entretanto, nota-se que houve redução nos nascimentos nas últimas
décadas, havendo uma clara redução nos últimos quatro anos. Tal informação reflete um paralelismo
com as reduções nas taxas de crescimentos do município (Figura 4.2), evidenciando que nas próximas
décadas a pirâmide poderá apresentar um formato retangular (ao invés de triangular), sugerindo
possíveis problemas previdenciários e de saúde pública (considerando o aporte nos atendimentos
relacionados a idades mais avançadas).
Figura 4.4

Pirâmide etária do município de Timóteo, a partir dos dados do censo de 2010.

Mais de 100 anos
95 a 99 anos
90 a 94 anos
85 a 89 anos
80 a 84 anos
75 a 79 anos
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
Até 4 anos
4.000

Feminino
Masculino

3.000

2.000

1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

Fonte: IBGE, 2010. Elaboração do autor, 2019.

Relacionado as distribuições de gênero, tem-se ainda que até a faixa etária de 24 anos de idade ocorre
leve predominância de indivíduos do sexo masculino, invertendo-se a partir das faixas de idade
superiores. A partir dos 60 anos de idade, porém, a predominância de indivíduos do sexo feminino passa
a se evidenciar, demonstrando a expectativa de vida superior das mulheres em relação a dos homens.

4.1.3

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA

Conforme definição do IBGE, População Economicamente Ativa (PEA) é o potencial de mão de obra
com o qual o setor produtivo pode contar, ou seja, a população ocupada (que num determinado
período trabalhou ou tinha trabalho, mas não trabalhou – férias, por exemplo) e a população
desocupada (pessoas que estavam aptas para trabalhar, mas não trabalharam, mesmo buscando os
meios para trabalhar).
Segundo PNUD, Ipea e FJP (2013), entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou
mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 61,91% em
2000 para 64,94% em 2010. No mesmo período, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da
população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 17,37% em 2000 para 11,55%
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em 2010. Na sequência, o Quadro 4.2 apresenta a dados relativos à ocupação da população de 18
anos ou mais, nível educacional e rendimento médio no município de Timóteo.
Quadro 4.2 Ocupação da população de 18 anos ou mais, nível educacional e rendimento médio no
município de Timóteo.
População Economicamente Ativa

2000

2010

Taxa de atividade - 18 anos ou mais

61,91

64,94

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais

17,37

11,55

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais

67,71

74,84

% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais

62,31

75,54

% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais

41,29

56,73

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais

45,12

11,88

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais

69,88

64,9

% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais

90,34

89,87

Nível educacional dos ocupados

Rendimento médio

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.

Ainda conforme PNUD, Ipea e FJP (2013), no ano de 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18
anos ou mais do município, 1,75% trabalhavam no setor agropecuário, 0,43% na indústria extrativa,
22,64% na indústria de transformação, 8,72% no setor de construção, 0,92% nos setores de utilidade
pública, 15,30% no comércio e 44,20% no setor de serviços.

4.2

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, IPEA e FJP, 2013), o conceito
de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das
pessoas para que elas tenham capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Com
base nessa definição e pela ineficiência em se caracterizar o desenvolvimento de uma população
somente pelo viés econômico (PIB, RNB), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) surge com a
capacidade de englobar outros fatores. Ainda conforme o PNUD, o IDH “é uma medida resumida do
progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e
saúde”. A seguir, apresenta-se a caracterização de cada um dos tópicos relacionados:


Renda: medida pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em poder de
paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 como ano de referência;



Educação: medida pela média de anos de educação de adultos (número médio de anos
de educação recebidos durante a vida por pessoas a partir de 25 anos); e a expectativa
de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar a vida escolar (número total de
anos de escolaridade que uma criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar
receber, se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade
permanecerem os mesmos durante a vida da criança);



Saúde: medida pela expectativa de vida.

Para a avaliação das condições de vida da população de um município, utiliza-se o indicador Índice
de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), no qual embora avalie os mesmos fenômenos que o
IDH, tal índice adequa a metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores
nacionais (PNUD, IPEA e FJP, 2013).
Assim, conforme dados disponibilizados pelo PNUD, Ipea e FJP (2013), o Índice de IDHM de Timóteo é
0,770, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700
e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,836,
seguida de Educação, com índice de 0,742, e de Renda, com índice de 0,737. Na sequência, o Quadro
4.3 apresenta o IDHM e seus componente no município de Timóteo.
Quadro 4.3 IDHM e seus componentes no município de Timóteo.
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,406

0,598

0,742

% de 18 anos ou mais com fundamental completo

41,13

50,53

65,47
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IDHM e componentes

1991

2000

2010

% de 5 a 6 anos na escola

64,96

94,5

98,93

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental regular seriado ou com
fundamental completo

54,44

75,6

94

28,4

57,78

71,73

% de 18 a 20 anos com médio completo

13,88

32,45

51,28

IDHM Longevidade

0,759

0,811

0,836

Esperança de vida ao nascer

70,55

73,64

75,14

IDHM Renda

0,643

0,691

0,737

Renda per capita

436,2

589,8

786,68

% de 15 a 17 anos com fundamental completo

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.

Observando o Quadro 4.3, nota-se que de 1991 a 2010, o IDHM de Timóteo passou de 0,583, em 1991,
para 0,770, em 2010, enquanto o IDHM de Minas Gerais passou de 0,478 para 0,731. Isso implica em uma
taxa de crescimento de 32,08% para o município e 52% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato
de desenvolvimento humano de 55,16% para o município e 53,85% para a UF.
Em Timóteo, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento
de 0,336), seguida por Renda e por Longevidade. Em Minas Gerais, por sua vez, a dimensão cujo índice
mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade
e por Renda (PNUD, IPEA e FJP, 2013). A seguir, a Figura 4.5 apresenta a evolução do IDHM para Timóteo
e sua a comparação com o IDHM médio do estado de Minas Gerais, território brasileiro e dos municípios
com maior e menor índice do Brasil.
Figura 4.5

Evolução do IDHM de Timóteo em comparação com o IDHM médio do estado de Minas
Gerais e do território brasileiro.

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano, PNUD, Ipea e FJP, 2013.

4.3

ASPECTOS ECONÔMICOS

4.3.1

EMPREGO E RENDA

Segundo dados acessíveis pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tomando-se como base o ano de 2018, de janeiro a dezembro,
no município de Timóteo ocorreram 4.612 admissões, representando 10,1 % das admissões para a
microrregião de Ipatinga e 0,27 % para o estado de Minas Gerais. Em relação às demissões, no mesmo
período ocorreram 4.679 desligamentos em Timóteo, representando a porcentagem de 10,8 % para a
microrregião de Ipatinga e 0,28 % para o estado de Minas Gerais.
No tocante ao total de empregos formais presentes em Timóteo, conforme os mesmos dados obtidos
pelo CAGED, o município apresentou no ano de 2018 um total de 15.390 empregos formais, distribuídos
por 3.121 estabelecimentos. Na sequência, a Tabela 4.2 apresenta a quantidade de empregos formais
e estabelecimentos por setor de atividade, em território timotense.
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A análise da Tabela 4.2 mostra que o setor relacionado à indústria de transformação é o que mais
emprega em Timóteo, representando quase 40 % do total de empregos, seguido pelos setores de
serviços e comércio. Em relação ao número de estabelecimentos, o setor de serviços é que apresenta
maior quantidade (52 %), seguido pelos estabelecimentos de comércio (29 %).
Tabela 4.2

Número de empregos formais e estabelecimentos por setor de atividade em Timóteo, no
ano de 2018.
IBGE SETOR

EMPREGOS FORMAIS

Extrativa mineral
Indústria de transformação
Serviços industriais de utilidade pública
Construção Civil

Nº DE ESTABELECIMENTOS
114

9

6.112

333

4

5

756

190

Comércio

3.094

912

Serviços

4.727

1.635

553

4

Administração Pública
Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca
TOTAL

30

33

15.390

3.121

Fonte: CAGED/ MTE, 2018.

Em relação à renda per capita de Timóteo, esta cresceu 80,35% nas últimas duas décadas, passando
de R$ 436,20, em 1991, para R$ 589,80, em 2000, e para R$ 786,68, em 2010. Isso equivale a uma taxa
média anual de crescimento nesse período de 3,15%. A taxa média anual de crescimento foi de 3,41%,
entre 1991 e 2000, e 2,92%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda
domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 24,63%, em 1991, para
15,99%, em 2000, e para 5,57%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos
pode ser descrita através do Índice de Gini3, que passou de 0,52, em 1991, para 0,52, em 2000, e para
0,48, em 2010 (PNUD, IPEA e FJP, 2013).

4.3.2

PRODUTO INTERNO BRUTO

O Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa
determinada região, durante um dado período. Têm por objetivo principal apontar as atividades
econômicas de uma região, evidenciando a soma do consumo privado, investimentos, gastos do
governo e exportações, subtraídas as importações. Seu cálculo considera apenas bens e serviços finais,
excluindo bens de consumo intermediários.
Tendo isso em vista, a Tabela 4.3 apresenta os valores do Produto Interno Bruto para o município de
Timóteo, separado pelo setor da economia e apresentando o PIB per capita municipal, conforme dados
do ano de 2016, disponibilizado pelo IBGE. De acordo com os valores apresentados, o PIB a preços
recorrentes de Timóteo no ano de referência era de R$ 2.635.534,93 (x 1.000) e o PIB per capita era de
R$ 29.862,73.
Tabela 4.3

Produto Interno Bruno de Timóteo, para o ano de 2016.
ITEM

TIMÓTEO

PIB per capita

UNIDADE

29.862,73

reais

1.011,56

mil reais

Valor adicionado bruto da indústria

1.065.375,81

mil reais

Valor adicionado bruto dos serviços

917.931,62

mil reais

Impostos sobre produtos líquidos de subsídios

306.784,36

mil reais

Administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social

344.431,57

mil reais

2.635.534,93

MIL REAIS

Valor adicionado bruto da agropecuária

PIB
Fonte: IBGE Cidades, s.d.

3O

índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de rendimentos. Sua metodologia tem
como objetivo apontar a diferença de renda entre os mais pobres e os mais ricos de um dado local/ região. Seu
índice possui variação de 0 a 1, onde 0 representa a situação ideal de total igualdade e 1 representa total
concentração de renda. Assim, quando menor for o índice, melhor será a destruição de renda de uma determinada
população.
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A análise mostra que o PIB de Timóteo é predominantemente composto por atividades vinculadas ao
setor industrial, seguido pelo setor de serviços. Atividades relacionadas ao setor primário são muito
poucos expressivas no município, evidenciando seu caráter urbanizado e industrializado, por um lado, e
a presença de áreas protegidas nas áreas não urbanas, por outro.

4.3.3

CARACTERIZAÇÃO DOS SETORES ECONÔMICOS

4.3.3.1

Setor Primário

Setor primário: segundo o documento “Produto Interno Bruto dos Municípios”, produzido pelo IBGE
(2004), abrange grupos de atividade econômica compostos por: lavoura permanente, lavoura
temporária, pecuária, horticultura, extrativa vegetal, silvicultura, investimentos emformação de florestas
plantadas e lavouras permanentes, pesca, indústria rural de produção particular do pessoal residente
no estabelecimento rural e serviços auxiliares da agropecuária.
Assim, após a análise da Tabela 4.4, que traz a produção do setor primário, relacionado ao ano de 2017,
separado por grupo de atividade em Timóteo, nota-se que ocorre predominância de banana e canade-açúcar em termos de toneladas produzidas e estabelecimentos produtores.
Tabela 4.4

Produção das atividades do setor primário para Timóteo, segundo dados de 2017.

GRUPO DE
ATIVIDADE
Lavoura
permanente

PRODUÇÃO
Banana - Número de estabelecimentos agropecuários com
50 pés ou mais

estabelecimentos

85,35

toneladas

Coco-da-Baía

1

estabelecimentos

Abóbora, moranga, jerimum

1

estabelecimentos

Cana-de-açúcar - Número de estabelecimentos

4

estabelecimentos

8,15

toneladas

Cana-de-açúcar - Área colhida

2

hectares

Cana-de-açúcar forrageira - Número de estabelecimentos

6

estabelecimentos

Cana-de-açúcar forrageira - Quantidade produzida

168

toneladas

Cana-de-açúcar forrageira - Área colhida

7,12

hectares

Feijão - Número de estabelecimentos

1

estabelecimentos

Mandioca - Número de estabelecimentos

2

estabelecimentos

Milho - Número de estabelecimentos

1

estabelecimentos

Milho Forrageiro - Número de estabelecimentos

1

estabelecimentos

Sorgo Forrageiro - Número de estabelecimentos

1

estabelecimentos

1.177

cabeças

50

estabelecimentos

Bovinos - Leite produzido no ano

463

(x 1.000) litros

Equinos - Efetivo dos rebanhos

121

cabeças

27

estabelecimentos

1.258

cabeças

28

estabelecimentos

Galináceos - Ovo produzido no ano

6

(x 1.000) dúzias

Muares - Efetivo dos rebanhos

8

cabeças

Muares - Número de estabelecimentos

5

estabelecimentos

31

cabeças

Cana-de-açúcar - Quantidade produzida

Pecuária

Bovinos - Efetivo dos rebanhos
Bovinos - Número de estabelecimentos

Equinos - Número de estabelecimentos
Galináceos - Efetivo dos rebanhos
Galináceos - Número de estabelecimentos

Ovinos - Efetivo dos rebanhos
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UNIDADE
9

Banana Quantidade produzida nos estabelecimentos agropecuários
com 50 pés ou mais

Lavoura
temporária

VALOR
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GRUPO DE
ATIVIDADE

PRODUÇÃO
Ovinos - Número de estabelecimentos

VALOR

UNIDADE
3

estabelecimentos

Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões - Efetivo dos
rebanhos

39

cabeças

Patos, gansos, marrecos, perdizes e faisões - Número de
estabelecimentos

3

estabelecimentos

Perus - Número de estabelecimentos

1

estabelecimentos

59

cabeças

7

estabelecimentos

Suínos - Efetivo dos rebanhos
Suínos - Número de estabelecimentos
Fonte: Elaborado a partir de IBGE Cidades, s.d.

Conforme apresentado na Tabela 4.3, Timóteo não apresenta expressiva produção agrícola, sendo as
lavouras permanentes restritas a banana e coco-da-baía, e as lavouras permanentes (na maioria
restritas a um estabelecimento) de abóbora, moranga, jerimum, feijão, mandioca, milho, milho
forrageiro, sorgo forrageiro, cana-de-açúcar e cana-de-açúcar forrageira. Quanto a pecuária,
destaca-se a criação de bovinos e galináceos.

4.3.3.2

Setor Secundário

Setor secundário: conforme aponta o documento “Produto Interno Bruto dos Municípios”, produzido pelo
IBGE (2004), é o setor responsável pela transformação dos produtos oriundos do setor primário em
produtos manufaturados preparados para o consumidor doméstico. Inclui em sua composição os grupos
de atividade relacionados à extrativa mineral,indústria de transformação, construção civil e serviços
industriais de utilidadepública.
Segundo consta no relatório de IBIO – AGB Doce (2016), e conforme Tabela 4.3, a economia de Timóteo
é fortemente dominada por atividades industriais, prevalecendo na composição do PIB municipal, e
sediando umasiderúrgica importante de Minas Gerais, a Aperam South America (Antiga Arcelor Mittal
Timóteo).
O município de Timóteo é conhecido como “Capital do Inox” devido à presença da indústria Aperam
South America, a qual tem foco na produção de aços planos inoxidáveis e silicosos. Atualmente estão
instaladas na cidade importantes indústrias de extração mineral e siderurgia, as quais são responsáveis
pela maior geração de tributos para a cidade (IBIO – AGB Doce, 2016). Na sequência, a Tabela 4.5
apresenta o totalde estabelecimentos ligados ao setor secundário, conforme consulta ao CAGED para
o ano de 2018, evidenciando a predominância de indústrias de transformação, seguido pela construção
civil.
Tabela 4.5

Estabelecimentos ligados ao setor secundário em Timóteo, segundo dados de 2017.
GRUPO DE ATIVIDADE

Indústrias Extrativas

Nº DE ESTABELECIMENTOS
9

Indústrias de Transformação

333

- Indústria de produtos minerais não metálicos

30

- Indústria metalúrgica

86

- Indústria mecânica

62

- Indústria do material elétrico e de comunicações

4

- Indústria da madeira e do mobiliário

31

- Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica

13

- Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas

22

- Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria, e etc.

23

- Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos

17

- Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico

45

Construção Civil
Serviços Industrial de Utilidade Pública
TOTAL

190
5
537

Fonte: CAGED/ MTE, 2018.
Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

55

O município de Timóteo possui dois distritos industriais, sendo o Distrito Industrial Limoeiro, entre os bairros
do Limoeiro e Alphaville e o outro às margens da BR 381, entre o núcleo industrial da Aperam e o Distrito
de Cachoeira do Vale.

4.3.3.3

Setor Terciário

Setor terciário: conforme descreve o documento “Produto Interno Bruto dos Municípios”, produzido pelo
IBGE (2004), a atividade de prestação de serviços é constituídapor: comércio; alojamento e
alimentação; transportes; comunicações; serviçosfinanceiros; atividades imobiliárias e serviços prestados
às empresas; administração pública e demais serviços.
Na sequência, a Tabela 4.6 apresenta o totalde estabelecimentos ligados ao setor terciário, conforme
consulta ao CAGED para o ano de 2018, evidenciando a predominância de estabelecimentos de
comércio varejista, seguido por serviços de alojamento, alimentação, reparação e manutenção.
Tabela 4.6

Estabelecimentos ligados ao setor terciário em Timóteo, segundo dados de 2017.
GRUPO DE ATIVIDADE

Comércio

Nº DE ESTABELECIMENTOS
912

- Comércio varejista
- Comércio atacadista
Serviços

842
70
1.635

- Instituições de crédito, seguros e capitalização

32

- Comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, serv. Técnico, e etc.

586

- Transportes e comunicações

110

- Serv. de alojamento, alimentação, reparação, manutenção, e etc.

592

- Serviços médicos, odontológicos e veterinários

234

- Ensino

81

Administração pública
TOTAL

4
2.551

Fonte: CAGED/ MTE, 2018.

As atividades comerciais em Timóteo possuem representatividade especial no centro-norte do
município, onde a então Acesita estabeleceu um centro comercial para atender a antiga vila operária,
na década de 1960. Conhecida como Acesita, essa região exerce um considerável grau de polarização
da Região Metropolitana do Vale do Aço, em função da presença de serviços públicos e comércios
que atraem consumidores das cidades vizinhas.
Destaca-se ainda que durante o trabalho de campo foi realizada uma entrevista com a Associação
Comercial e Câmara de Distribuidores Lojistas (CDL) da cidade. Em meio a conversa, foi relatado que a
Associação participa de importantes fóruns no município como CODEMA, Conselho da APAST, Conselho
de Turismo e Conselho Imobiliário e tem o objetivo de estimular a produção de renda dentro do
município a partir de atividades do próprio município.
Segundo a Associação, o trabalho informal tem crescido na cidade, especialmente com o uso de
aplicativos e de serviços rápidos. Atividades pontuais como “freelance” tem sido presente em diversos
setores e tem se evitado a geração de contratos formalizados de trabalho. Houve tambem uma alusão
ao Sistema “S” como agente fomentador de inovação na região, tanto na formação profissional, como
na articulação de confrarias que permitem a atividade da região entre setores interessados.

4.4

INFRAESTRUTURA

A infraestrutura de um determinado local pode ser definida pela relação de atividades e estruturas,
físicas ou políticas, que servem de base para o desenvolvimento das demais atividades da economia e
sociedade. Em seu arcabouço, inserem-se as rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos,
rodoviárias, redes de distribuição de água e tratamento de esgoto, usinas geradoras de energia,
sistemas de distribuição de energia, telecomunicações, saúde, educação, entre outros. Desse modo, o
presente tópico trás os principais aspectos da infraestrutura do município de Timóteo.
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4.4.1

SANEAMENTO BÁSICO

Os indicadores relacionados ao saneamento básico evidenciam as condições de vida e ambientais de
uma determinada localidade, mostrando como a sociedade é influenciada, direta ou indiretamente,
por fatores econômicos, políticos, ambientais e de saúde, sob enfoque local, regional e/ ou nacional.
Em Timóteo, a Companhia Mineira de Água e Esgoto (COPASA) é o órgão responsável pelo sistema de
esgotamento sanitário, tanto na sede municipal quanto no distrito de Cachoeira do Vale. Segundo IBIO
– AGB Doce (2016), utilizando-se de dados do SNIS,o índice de atendimento de esgoto é alto nas áreas
mais urbanizadas, superior a 90%, principalmente em locais que ocupam os vales dos principais rios,
porém apresenta locais com baixo atendimento. Dessa forma, tem-se que a operação do Sistema de
Esgotamento Sanitário da área urbana do município de Timóteo iniciou-se em junho de 2014, atendendo
a aproximadamente 70% da população (IBIO – AGB DOCE, 2016).
Segundo IBIO – AGB Doce (2016), em Timóteo ocorre a coleta de esgoto, mas não o tratamento, de
modo que estes são lançados in natura nos cursos d’água locais. O documento destaca que está
prevista a ampliação do serviço e o esgoto passará a ser tratado na Estação de Tratamento de Efluentes
(ETE) a ser construída. Conforme notícia veiculada no portal Diário do Aço (2019), a ETE foi construída no
bairro Limoeiro e iniciou sua operação em outubro de 2019, beneficiando 165 mil habitantes, dos
municípios de Timóteo e Coronel Fabriciano.
Em relação ao abastecimento de água em Timóteo, existem três sistemas, sendo eles: o da Sede, o do
bairro Macuco e do distrito Cachoeira do Vale, sendo todos operados pela COPASA. Conforme
apresentado por IBIO – ABG Doce (2016), 99,85% da população timotense é atendida pelo serviço de
abastecimento de água.
A Sede é constituída de um sistema com 12 poços profundos (9 operando e 3 em reserva), uma Estação
de Tratamento de Água (ETA), 5 estações elevatórias de água tratada (sendo uma destas localizada no
município de Coronel Fabriciano) e 7 Boosters (estações elevatórias). O bairro Macuco é abastecido
através de 2 (dois) poços tubulares profundos e possui um Booster. O distrito Cachoeira do Vale, por sua
vez, também conta com 2 (dois) poços profundos para abastecimento de água e uma estação
elevatória de água tratada (IBIO – AGB DOCE, 2016). Na sequência, o Quadro 4.4 apresenta as
características gerais do sistema de abastecimento de água de Timóteo.
Quadro 4.4 Características gerais do sistema de abastecimento de água de Timóteo.
CARACTERÍSTICA

VALOR

Atendimento da área urbana

91%

Volume Anual Produzido

8.247.909 m³

Volume Anual Micromedido

4.274.087 m³

Volume Anual Faturado

4.349.900 m³

Quantidade de Ligações Ativas de Água

23.594

Quantidade de Economias Ativas de Água

28.454

Capacidade Nominal da ETA

240 l/s

Vazão Média de Operação da ETA

207 l/s

Volume Total de Reservação

4.960 m³

Extensão da Rede de Distribuição de Água Total

240,98 km

Extensão da Rede de Distribuição na Sede

224,24 km

Extensão da Rede de Distribuição no Distrito Cachoeira do Vale
Índice Médio de Perdas
Consumo Per Capita de Água

16,74 km
464,94 l/ligação.dia (49,57%)
143,41 L/hab.dia

Fonte: IBIO – AGB Doce, 2016.

Em relação aos resíduos sólidos urbanos, conforme apresentado pelo IBIO – AGB Doce (2016), o
município de Timóteo gera em média 1.300 toneladas de resíduos sólidos domésticos (RSD) por mês. O
documento mostra que a coleta destes resíduos ocorre seis vezes por semana em dias alternados, de
acordo com a programação de cada bairro. No município, a empresa responsável pela execução de
serviços de limpeza urbana é a empresa VINA.
Os resíduos sólidos domésticos coletados são encaminhados para a Central Vale do Aço / Aterro
Sanitário, da Vital Engenharia Ambiental S/A, localizada na margem direita da Rodovia BR 381, Km 235,
distrito de Águas Claras, zona rural do município de Santana do Paraíso/MG, sob as coordenadas
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geográficas latitude 19°26’30” e longitude 42°30’37”, com vida útil prevista até 2042. Com capacidade
total para 3.354.655 m³, o aterro opera desde de 2003, e está licenciado para destinação de resíduos
domiciliares, públicos, comerciais, de saúde, de construção civil e de origem industrial. A operadora Vital
possui concessão para recebimento dos resíduos dos municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano,
Timóteo, Belo Oriente, Marliéria e Itanhomi (IBIO – AGB DOCE, 2016).
Durante a realização do trabalho de campo, foi relatado que existe um projeto para recolhimento de
resíduos e coleta seletiva que está em processo de testagem e implementação. Por meio de entrevistas
com moradores, tem-se que dos 53 bairros presentes no município, apenas 13 apresentam coleta
seletiva, favorecendo a cultura de queima de resíduos em residências. Após o acúmulo de resíduos
domésticos, é comum ver quintais com pequenos focos de incêndio produzidos pelas próprias famílias
(Figura 4.6).
A tradição de queima de resíduo apresenta uma preocupação do ponto de vista do uso público. Muitos
locais utilizados pelas famílias na queima de resíduos são locais públicos (calçadas, becos, ruas, etc. –
Figura 4.6) onde existe possibilidade de fluxo de pessoas e matérias. Alguns locais contam com
proximidade de postes de luz oferecendo riscos de saúde e segurança (Figura 4.6). Ao mesmo tempo
há na população do município uma narrativa de tranquilidade sobre esse hábito, como parte da rotina
de existência das pessoas na cidade.
Figura 4.6

Registro de queima de resíduos e folhagens nas calçadas de Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

4.4.2

ENERGIA ELÉTRICA

Conforme dados do Censo de 2010, apresentados por IBIO – AGB Doce (2016), o município de Timóteo
detinha 98,5% dos domicílios atendidos pelos serviços de distribuição de energia elétrica, dos quais
quase todos (99,6%) são realizados pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG).

4.4.3

TRANSPORTE

Segundo IBIO – AGB Doce (2016), a frota de veículos da Região Metropolitana do Vale do Aço cresceu
cerca de 113% desde 2006, demonstrando um crescimento acelerado, com consequências negativas
ao sistema, como o aumento no tempo de deslocamento casa-trabalho,por exemplo. Em relação ao
município de Timóteo, o documento aponta que a frota de veículos do tipo automóvel no ano de 2014,
era de 22.308 unidades, ocorrendo um aumento de 21%, comparado com dados de 2010. No ano de
2018, por sua vez, a frota de automóveis era composta por 24.435 veículos, enquanto que a de
motocicletas (segundo tipo de veículo mais numeroso) era de 11.198 unidades (IBGE, s.d.). A seguir, a
Tabela 4.7 apresenta a frota total de veículos de Timóteo para o ano de 2018.
Tabela 4.7

Frota total de veículos de Timóteo para o ano de 2018.

TIPO DE VEÍCULO

TIPO DE VEÍCULO

Automóvel

24.435

Caminhão
Caminhão trator
Caminhonete

58

QUANTIDADE

QUANTIDADE

Ônibus

157

937

Reboque

728

181

Semirreboque

198

2.531

Sidecar
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TIPO DE VEÍCULO

QUANTIDADE

TIPO DE VEÍCULO

QUANTIDADE

Camioneta

1.120

Ciclomotor

391

Triciclo

19

Micro-ônibus

204

Utilitário

241

Motocicleta

11.198

Motoneta

Trator de rodas

4

Outros

2

767

TOTAL

43.117

Fonte: IBGE, s.d.

O município possui eixos centrais de conexão urbana, formado pelas grandes avenidas que servem
como conectores dos pontos centrais (Av. Belo Horizonte, Av. Emalto, Av. dos Rodoviários, Av. Acesita e
Rua Cento e Vinte e Oito). Essas avenidas possuem fluxo durante todos os dias e, em alguma medida,
intensificação nos horários de troca de turno das indústrias do município, dentre as quais se destacam
Aperam South America e Emalto Indústria Mecânica Ltda. A seguir, a Figura 4.7 apresenta trecho da Av.
dos Rodoviários e Av. Acesita.
Figura 4.7

Av. dos Rodoviários (esquerda) e Av. Acesita (direita).

Fonte: Adaptado de Google Street View, 2014.

Percebe-se que o município se estabelece a partir dessas vias, onde as dinâmicas urbanas são mais
aceleradas, até as vilas e comunidades, onde os fluxos são menos intensos. Nestes últimos, há maior
presença de pedestres e bicicletas, além da diminuição do ritmo de fluxo energético (velocidade,
densidade, calor) entre as vias de acesso.
Os fluxos urbanos do município também são fortemente presentes na escala intermunicipal, com as
cidades limítrofes de Timóteo. As vias de acesso são conurbadas e existe facilidade nos meios de
transporte para esses locais. Embora o transporte público não seja integrado, os meios alternativos de
acesso (motoboy, aplicativos de transporte, etc.) são baratos e de fácil acesso. O eixo entre o Centro e
o “Centro Velho” (bairro Primavera), por sua vez, é o mais denso do município e com maior quantidade
de fluxos, principalmente por conectar importantes empreendimentos do município.

4.4.4

SAÚDE

Segundo dados do ano de 2009, disponibilizados pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES, 2010), Timóteo apresentou nesse ano o total de 78 estabelecimentos de saúde, sendo em sua
maioria, privados, e caracterizados como consultórios isolados. Dentre os locais públicos, destacam-se
as unidades básicas de saúde, que somam 15 estabelecimentos. Na sequência, a Tabela 4.8 apresenta
o número de estabelecimentos por tipo de prestador, em Timóteo.
Tabela 4.8

Número de estabelecimentos por tipo de prestador, em Timóteo.
TIPO DE ESTABELECIMENTO

PÚBLICO

Centro de Atenção Psicossocial

FILANTRÓPICO

PRIVADO

TOTAL

1

-

-

1

15

-

1

16

Clínica Especializada/Ambulatório Especializado

3

-

9

12

Consultório Isolado

3

-

28

31

Hospital Geral

-

1

-

1

Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde
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TIPO DE ESTABELECIMENTO

PÚBLICO

FILANTRÓPICO

PRIVADO

TOTAL

Policlínica

1

-

1

2

Posto de Saúde

1

-

-

1

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia

-

1

12

13

Unidade de Vigilância em Saúde

1

-

-

1

25

2

51

78

TOTAL
Fonte: CNES, 2010.

De acordo com os mesmos dados do CNES (2010), no ano de referência, existiam para cada grupo de
mil habitantes 0,55 enfermeiros, 0,55 dentistas e 0,8 médicos. As médias nacionais são 0,69, 0,54 e 1,5
respectivamente. Contava ainda com 46 leitos para internação, todos de instituição de saúde privados,
integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS), resultando em um índice de 0,8 leitos para cada mil
habitantes, abaixo da média nacional (2,25 leitos para cada mil habitantes).
No município destaca-se o Hospital e Maternidade Vital Brasil (HMVB), antigo Hospital Acesita, localizado
no bairro Timirim. Segundo consta na página do hospital (HMVB, s.d.), foi construído pela atual Aperam
South America da década de 1950 e é administrado pela Sociedade Beneficente São Camilo desde
1992, considerado referência regional em partos e ortopedia. Destaca-se também o Centro de Saúde
João Otávio, no bairro Olaria, mantido pela Prefeitura Municipal, responsável pela realização de
atendimentos médicos clínicos e emergenciais, em regime de plantão.

4.4.5

EDUCAÇÃO

Segundo dados confeccionados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e
disponibilizados pelo IBGE Cidades (s.d.), presentes no Quadro 4.5, no ano de 2018, em Timóteo foram
realizadas um total de 16.433 matrículas, sendo predominante na faixa do ensino fundamental (58 %),
condizente com a pirâmide etária do município. Ainda segundo esses dados, no ano de 2018 Timóteo
apresentou a quantidade de docentes suficiente para o atendimento da demanda de alunos, sendo a
maior média a relação de 19 alunos por professor no ensino fundamental, e a menor a média de 13
alunos por professor no ensino médio.
Quadro 4.5 Número de matrículas, docentes e escolas por fase de ensino para Timóteo, em 2018.
ITEM
Matrículas
Docentes
Escolas

ENSINO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL

ENSINO MÉDIO

3.329

9.540

3.564

209

496

280

36

26

10

Fonte: IBGE, s.d.

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (PNUD, IPEA e FJP, 2013), em Timóteo a
proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 99%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de
crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental era de 94%; a proporção
de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era de 72%; e a proporção de jovens de
18 a 20 anos com ensino médio completo é de 51%.
Em 2010, 88% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o ensino básico regular
com até dois anos de defasagem idade-série.Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 19% estavam cursando
o ensino superior em 2010(PNUD, IPEA e FJP, 2013).
Conforme levantamento de campo, no ramo da educação privada existem três grandes
empreendimentos de educação que somam entre si uma média de 1500 alunos. Para aquecimento da
economia, também foi relatado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico assuntos ligados ao
fomento de Educação Superior, como processo encorajador para qualificação profissional e também
para o pleito de posições salariais mais valorizadas.
Foi realizada ainda uma entrevista com a diretoria do Campus Timóteo do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG). A entrevista evidenciou a importância que a instituição tem
no desenvolvimento do município, uma vez que oferece formação técnica e superior.
Os cursos oferecidos no campus estão diretamente relacionados com as principais atividades
econômicas da região, sendo técnicos em química, edificações, metalurgia, meio ambiente,
desenvolvimento de sistemas. Os cursos técnicos são distribuídos nas modalidades integrado ao ensino
médio, concomitante ao ensino médio e subsequente. Dentro das modalidades de curso superior,
existem ainda os cursos de Engenharia de Computação e Engenharia Metalúrgica. Além disso, no
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segundo semestre de 2019, iniciou-se o curso de mestrado em Ciência dos Materiais no CEFET – Campus
Timóteo.

4.5

ASPECTOS DE PLANEJAMENTO URBANO

No contexto das áreas protegidas em ambientes urbanos, destacam-se no Brasil, como as primeiras
unidades de conservação urbanas, o Parque Nacional da Tijuca, no Estado do Rio Janeiro e o Parque
Estadual da Cantareira, em São Paulo (SANÇÃO, 2017). Teve-se com principal motivação para a
criação desses parques a proteção dos recursos hídricos, os quais estavam sendo ameaçados pela
expansão das atividades antrópicas do século XVIII e XIX, comprometendo o abastecimento de água
para a população urbana (GUIMARÃES; PELLIN, 2015).
Conforme aponta Sanção (2017), em levantamento realizado por von Behr e Peixoto (2013), verificou-se
que das 320 unidades de conservação administradas pelo ICMBio (com exceção das RPPNs), 69 (22%)
podem ser consideradas urbanas e peri-urbanas.
No Estado de Minas Gerais, destaca-se o Parque Estadual Lapa Grande, dentre os maiores parques
urbanos do país. A APA municipal Serra do Timóteo também se encontra em território integralmente
urbano.
Através das palavras de Sanção (2017), observa-se que ainda são poucos os estudos na área de UCs
urbanas no país, comparado com UCs localizadas em áreas mais remotas, sendo emergente a criação
de políticas públicas voltadas para a valorização e fortalecimento de UCs urbanas, visto que o país se
torna cada dia mais urbano.

4.5.1

MATERIAIS E MÉTODOS

A execução dos trabalhos teve por base o Termo de Referência definido pela COPASA, nos preceitos
estabelecidos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC por meio da Lei n° 9.985/2000
(BRASIL, 2000) e Decreto nº 4.340/2002 (BRASIL, 2002), bem como nas demais legislações pertinentes,
além de uma ampla pesquisa de dados secundários e levantamento primário sobre os aspectos
espaciais que incidem no desenvolvimento do território municipal de Timóteo.

4.5.1.1

Obtenção de Dados Secundários

Foi realizado o levantamento de dados secundários sobre os aspectos territoriais, em especial aqueles
relacionados ao uso e ocupação do solo, através de consultas às publicações de bases cartográficas
e estudos e dados apresentados em bancos e documentos oficiais,artigos científicos e trabalhos
acadêmicos, tais como:

4.5.1.2



Base de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (IDESisema), compreendendo informações vetoriais temáticas (MINAS GERAIS, 2019);



Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI da Região Metropolitana do Vale do
Aço (RMVA). Diagnóstico_Versão Junho 2018 e Resumo Executivo_versão agosto 2018
(UNILESTE, 2018a; 2018b);



Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce – PERD, elaborado pelo Instituto Estadual
de Florestas de Minas Gerais (IEF-MG), (IEF, 2005);



Legislações urbanísticas que compreendem o Plano Diretor de Timóteo (Lei do Plano Diretor
aprovada em 2004 e alterada em 2005) (TIMÓTEO, 2004; 2005);



Projeto Microbacias Timóteo, elaborado em 2004, pela Consultoria Universalis para a
Prefeitura Municipal de Timóteo (TIMÓTEO, 2004);



Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE-MG). Zoneamento e
Cenários Exploratórios. Editado por José Roberto Soares Scolforo, Antônio Donizette de
Oliveira e Luís Marcelo Tavares de Carvalho (SCOLFORO; OLIVEIRA; CARVALHO, 2008);



além de dezenas de outras publicações, citadas durante o diagnóstico.

Obtenção De Dados Primários

Os trabalhos em campo para reconhecimento dos aspectos territoriais foram realizados durante o mês
de julho de 2019, em algumas regiões no território da UC e entorno, previamente selecionadas em
escritório, conforme aponta a Figura 4.8. Nas atividades de campo realizou-se o registro fotográfico das
tipologias de uso e ocupação do solo existente, procurando identificar, principalmente, aquelas que
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exercem pressão de alguma forma sobre a Unidade de Conservação objeto de estudo, bem como as
regiões potenciais para sua conservação.
Também foram contemplados levantamentos de informações apuradas em consulta à Prefeitura
Municipal de Timóteo, através de suas secretarias, e por outras organizações relacionadas ao objeto do
trabalho, tais como: Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço e o Instituto
Estadual de Florestas – Diretoria de Áreas Protegidas (DIAP-IEF).
Uma vez realizado o campo, em escritório as situações apuradas nessa atividade, foram sobrepostas às
informações anteriormente coletadas (dados secundários), servindo de base para a validação da
caracterização da área de estudo.
Figura 4.8

Pontos de coleta de informações sobre aspectos territoriais.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

4.5.2

HISTÓRICOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

O histórico de ocupação do município de Timóteo está intimamente relacionado com o processo de
ocupação da Região Metropolitana do Vale do Aço. Através da instalação de infraestruturas, como a
estrada de ferro Vitória-Minas para escoamento da produção de café do norte de Minas Gerais, e
posteriormente, a partir de 1911, quando do seu funcionamento para o escoamento e exportação do
minério de ferro no estado.
A ferrovia e a abundância de matas e minérios de ferro foram fatores que contribuíram para a
implantação da siderúrgica Aços Especiais de Itabira – Acesita (atualmente Aperam South America), no
então distrito de Timóteo, que pertencia ao município de Coronel Fabriciano na década de 40, obtendo
a partir de então, destaque no setor econômico e no processo histórico de ocupação da região. Garcia
(2010) comenta que entre os anos de 1944 e 1951, a Acesita tornou-se proprietária de aproximadamente
4.153 ha, cerca de 2/3 da área do município de Timóteo, oriundas de terras pertencentes a pequenos
produtores. Destas, em torno de 1/4 foi reservada para a usina e para as zonas residenciais, sendo que
o restante ficou previsto para reflorestamento.
Cabe ressaltar, que o então distrito de Timóteo não possuía infraestrutura urbana para acomodar tal
contingente, e com isso criou-se uma cidade particular que foi planejada para o assentamento dos
principais funcionários da Acesita, que dispunha de toda a infraestrutura urbana para comportar um
núcleo populacional, estando localizada na porção sudeste do município, próximo ao córrego Licuri.
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Esta configuração inicial se caracterizava por cinco núcleos isolados, dando origem a alguns dos atuais
bairros de Timóteo (GARCIA, 2010). A Figura 4.9 a seguir ilustra esta configuração.
Figura 4.9

Esboço do município de Timóteo referente à década de 1940.

Fonte: GARCIA, 2010.

Dessa forma, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, deu-se início ao êxodo rural estimulado pelos
empregos diretos e indiretos gerados pela indústria, e consequentemente o aumento da malha urbana
de forma rápida e desordenada, diminuindo as atividades agrícolas de subsistência e ocorrendo o
aumento acelerado do desmatamento, com a substituição da mata original pela monocultura de
eucalipto.
Foi também nesse período que a vida social na comunidade muitas vezes requereu obras de
infraestrutura, como rede de telefonia e iluminação, além de obras civis, como o centro comercial (1953
– farmácia, açougue e confeitaria), a sede do Elite Clube (1952), a Praça 1° de Maio (1955), a ponte
Mauá (1956), o Colégio Edmundo Soares Macedo (1956 – dirigido por salesianos), o cinema Marabá (
1955 – atual Cobal) e o Colégio Técnico de Metalurgia (1963) (QUECINI, 2007).
Outro fator determinante para a ocupação urbana da região foi a instalação da Usiminas em 1956 no
distrito de Ipatinga, ocorrendo uma redistribuição espacial da população e alterações na estrutura
fundiária. Assim, de acordo com Garcia (2010) “a expansão urbana no município de Timóteo foi
acompanhada pela devastação de florestas e o surgimento de áreas de ocupação desordenada,
entre outros fenômenos”.
Até a década de 1970 a ocupação do município era restrita aos arredores da sede municipal, se
espalhando nas décadas seguintes para os fundos de vale, ocupando principalmente as áreas no
entorno da área industrial, sobretudo da Acesita, como pode ser observado pela imagem datada de
1968 da Usina e os bairros no entorno, como o Quitandinha e Cruzeirinho (Figura 4.10).
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Figura 4.10

A Usina Acesita e os bairros ao redor em 1968 no município de Timóteo.

Fonte: QUECINI, 2007.

A partir de então, o processo de ocupação do território municipal foi apurado por Garcia (2010) ao
delimitar as manchas da ocupação urbana em três diferentes épocas – 1970, 1989 e 2004, no município
de Timóteo.
No referido estudo, discorre-se que a partir da década de 1970, começou um processo de conturbação
da mancha urbana de Timóteo com os núcleos urbanos da Acesita. Já em 1989, a mancha urbana já
havia se ligado com os núcleos urbanos dessa empresa, apresentando um crescimento de cerca de
15%, ou seja, 133,18 km² do território de Timóteo (Figura 4.11). No período compreendido entre os anos
1989 e 2004, a cidade se expandiu, tendo um aumento da mancha urbana em torno de 4%
(equivalendo a 39,60 km²) em relação à mancha urbana de 1989 (Figura 4.12). Garcia (2010), destaca
que a concentração fundiária da usina e o plantio de eucalipto agravaram o caráter eminentemente
urbano do município.
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Figura 4.11

Evolução do crescimento urbano do município de Timóteo – 1970 a 1989.

Fonte: GARCIA, 2010.
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Figura 4.12

Evolução do crescimento urbano do município de Timóteo – 1989 a 2004.

Fonte: GARCIA, 2010.

Assim, a cidade expandiu-se em direção ao núcleo urbano da Acesita e também para oeste e leste,
indo em direção ao Parque Estadual do Rio Doce, inclusive dentro dos limites da zona de amortecimento
do mesmo. Garcia (2010) ressalta que esta zona foi delimitada tendo por finalidade a preservação do
parque, não sendo adequada sua ocupação por áreas urbanas.
A preocupação com a questão ambiental no município ganhou importância a partir de 1989, na gestão
municipal de Geraldo Nascimento. Conforme discorre Quecini (2007):
Realmente, a partir daí, nota-se uma preocupação clara com o planejamento da
cidade, iniciando em 1990 as pesquisas que serviriam de base para a elaboração do
seu primeiro plano diretor. Esse planejamento, como na maioria das cidades brasileiras,
acabou sendo deixado em segundo plano diante da necessidade de resolver
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problemas mais eminentes; um exemplo disso é o fato de que o plano foi concluído
somente em 1997. (QUECINI, 2007).

Nas gestões posteriores de Geraldo Nascimento, em 2003 foi finalmente terminado o plano diretor do
município, conforme orienta o Estatuto da Cidade (Lei Federal n° 10.257/2001), sendo votado e
aprovado em 2004 (Lei municipal n° 2.500/2004). Quecini (2007) aponta que “este novo plano diretor
focalizou, principalmente, a ordenação territorial do município, sendo os aspectos sociais e econômicos
tratados somente à medida que se relacionam com sua organização espacial”.
Caracterizado pela ocupação dos poucos terrenos planos nas margens dos córregos e rios, o
desenvolvimento urbano de Timóteo passou a enfrentar problemas mais sérios somente a partir do
momento em que a escassez de áreas próximas transformou os morros e os recuos, entre as construções
e os cursos d’água, nas únicas opções para novos loteamentos. Essa escassez de áreas urbanizáveis nas
vizinhanças da malha urbana já fora notada em planos anteriores e a solução adotada, tanto
anteriormente como agora, é o incentivo ao adensamento daquelas áreas cuja infraestrutura tem
capacidade ociosa (bairros Centro Norte, Funcionários, Novo Horizonte, Serenata e ao longo da
Avenida Acesita (QUECINI, 2007).
Sendo assim, as características históricas de uso e ocupação do território municipal de Timóteo, bem
como a ocorrência relevante de áreas com topografia inadequada à ocupação humana e de áreas
de cobertura vegetal importantes para a manutenção da biodiversidade local e regional, são alguns
dos fatores que contribuem diretamente para o surgimento de uma organização espacial do território
marcado por conflitos socioambientais.

4.5.3

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL

4.5.3.1

Uso e Ocupação do Solo na UC

O levantamento e mapeamento do tipo de uso e ocupação do solo na UC são de grande importância
para o planejamento de ações sobre o território objeto de estudo, assim como, para posterior
monitoramento dos tipos de usos e das pressões exercidas sobre o meio natural.
Assim, a análise do uso do solo para a porção da APA Serra do Timóteo considerou 12 classes, conforme
apresenta a Tabela 4.9 e ilustrada na Figura 4.13. Constata-se que as áreas com vegetação em estágio
médio são as predominantes no território da APA com 979,09 ha (30,91%), seguidos de áreas de
vegetação secundária em estágio inicial e inicial a médio com eucalipto que somam 17,15%. Já em
relação às áreas antropizadas, são constituídas de 1.571,99ha e representam 49,62%, referem-se a
equipamentos de uso público da UC, áreas agrícolas (pastagem/campo), sendo este o mais
representativo (24,99%), e áreas urbanizadas (relacionadas a chácaras/pequenas propriedades com
características rurais), estando localizadas, principalmente, nas bordas do território da UC. Destaca-se
que as áreas edificadas estão concentradas mais na porção sul da UC (bairros Licuri e Celeste),
conforme pode ser visualizada na Figura 4.14 e na Figura 4.15.
Tabela 4.9

Área total e percentual de cobertura das classes de uso do solo registrada para a APA Serra
do Timóteo
CLASSES

Área edificada
Área urbanizada
Estágio Avançado

ÁREA (ha)

PORCENTAGEM (%)
6,69

0,21

3,16

0,10

36,02

1,14

Estágio Inicial

199,71

6,30

Estágio Inicial a Médio com Eucalipto

343,62

10,85

Estágio Médio

979,09

30,91

38,67

1,22

710,64

22,43

37,24

1,18

0,28

0,01

791,83

24,99

21,07

0,66

3.168,02

100,0

Estrada
Eucalipto
Formações Pioneira de Influência Fluvial
Lago/Lagoa
Pastagem/Campo
Solo Exposto
TOTAL
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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Figura 4.13

Uso do solo e Cobertura Vegetal na APA Serra do Timóteo.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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Figura 4.14

Vistas de edificações e uso agropecuário na região do bairro Licuri - interior da UC.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Figura 4.15

Vistade edificações e uso agrícola na região do bairro Celeste.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Ressalta-se, que as condições topográficas da região em apreço têm sido uma condicionante
fundamental na manutenção da vegetação nativa, principalmente na porção central da UC,
constituindo em algumas porções, importante obstáculo para a expansão urbana e agropecuária.
Atualmente, os principais processos de degradação, que caracterizam usos conflitantes verificados na
UC decorrentes do uso e ocupação do solo, são aqueles referentes ao desmatamento para a produção
madeireira (eucalipto), servindo muitas vezes de matéria prima para as indústrias do município e região,
localizados na porção centro-norte e mais ao sul na UC; e para usos habitacionais e agropecuários,
nesses casos quando não se há o adequado manejo do solo.
Além disso, na APAST verifica-se a existência de estradas rurais municipais que fazem a ligação do centro
da sede municipal até localidades mais distantes como Licuri e Celeste na porção sul da Unidade, além
de pequenos trechos de estradas de acesso ao mirante. A utilização dessas estradas para
deslocamento de pessoas pode provocar conflitos de uso no interior da UC pelo atropelamento de
animais, uso inadequado do solo provocando processos erosivos, entre outros (Figura 4.16).

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

69

Figura 4.16

Vistas de uma plantação de eucalipto e de estradas rurais no interior da APA Serra do
Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

4.5.3.2

Análise do Entorno da UC

O uso e ocupação do solo predominante no entorno da UC estão relacionadas principalmente às
atividades antrópicas (uso agropecuário, reflorestamento e ocupação humana), com exceção da área
compreendida pelo Parque Estadual do Rio Doce (PERD).
O Projeto Doces Matas realizou para o Plano de Manejo da Unidade de Conservação Parque Estadual
do Rio Doce, o levantamento do perfil socioeconômico das comunidades que vivem na zona de
amortecimento do PERD, sendo que em Timóteo foram consideradas as seguintes comunidades:
Alphaville, Recanto Verde, Macuco e Licuri. As três primeiras localizam-se na porção ao leste do entorno
da APA e a última na porção sul, sendo que uma parcela desta está contida dentro da UC.
Segundo este estudo, os bairros Recanto Verde e Alphaville apresentavam populações que residiam a
menos de cinco anos no local quando do levantamento, caracterizando ocupações recentes, oriundas
do próprio município de Timóteo, refletindo uma tendência de crescimento da malha urbana naquela
direção. Ambos os bairros apresentam melhores indicadores de infraestrutura básica (energia elétrica,
serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto sanitário e resíduos sólidos), situação decorrente
das características de implantação desses bairros em Timóteo, onde a infraestrutura foi planejada e
instalada antes da sua ocupação. Condição esta que pode ser constatada naFigura 4.17 e naFigura
4.18, registrada no levantamento em campo para o presente plano de manejo.
Nas proximidades dos bairros Recanto Verde e Limoeiro tem-se a concentração de uso industrial no
distrito de mesma finalidade (distrito industrial do Limoeiro, implantado na década de 1980), como pode
ser observado na Figura 4.19. Entre este Distrito Industrial e a APA, bem próximo ao limite desta, encontrase o Mirante do Limoeiro, conforme ilustra a Figura 4.20.
Figura 4.17

Vistas do bairro Alphaville localizado no entorno da APA Serra do Timóteo

Fonte: Registro do Autor, 2019.
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Figura 4.18

Vistas do bairro Recanto Verde localizado na porção ao leste do entorno da APA Serra do
Timóteo.

Fonte: Google Earth – Street View, 2019.

Figura 4.19

Vistas do distrito industrial localizado na porção leste do entorno da APA Serra do Timóteo.

Fonte: Google Earth – Street View, 2019.
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Figura 4.20

Vistas do Mirante do Limoeiro situado próximo ao limite da APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Em relação ao bairro Macuco, este apresenta as características de uma ocupação suburbana
periférica explosiva, através de um processo de ocupação não planejado, configurando uma migração
motivada pela busca de melhor qualidade de vida e mercado de trabalho, oriunda do Aglomerado
Urbano Vale do Aço,4 como também de outras regiões do estado de Minas Gerais. O bairro apresenta
um dos níveis mais baixos de renda da região (IEF, 2005). A Figura 4.21 ilustra a ocupação do solo no
bairro Macuco.

4 O termo Aglomerado Urbano do Vale do Aço foi definido a partir de estudo realizado pela Fundação João Pinheiro
em meados da década de 1970, que tinha o objetivo de avaliar o processo de urbanização acelerado do Vale do
Aço, a partir da instalação das siderúrgicas Acesita e Usiminas na região (CALDEIRA Jr. Roberto Alves; STEPHAN, Ítalo
Itamar Caixeiro, 2017). Formada pelos municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e posteriormente com a
inclusão de Santana do Paraíso.
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Figura 4.21

Vistas do bairro Macuco localizado na porção ao leste do entorno da APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Sobre o bairro Licuri, este apresenta um elevado percentual de imigração, em decorrência da ligação
por asfalto com o centro de Timóteo (IEF, 2005). A ocupação do solo se dá de forma desordenada e
evidencia características de uso rural em pequenas propriedades para subsistência familiar, como pode
ser visualizado na Figura 4.22. Ressalta-se que parcela deste bairro está compreendida no interior da
APA Serra do Timóteo.
Figura 4.22

Vistas do bairro Licuri localizado na porção sul do entorno da APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Já na porção ao oestedo entorno da APA Serra do Timóteo, encontra-se a malha urbana mais
consolidada e com padrão melhor de infraestrutura urbana, especialmente no centro da sede urbana,
tendo a Avenida Acesita como elemento de referência e estruturadora dos assentamentos
populacionais e das atividades urbanas no espaço (Figura 4.23). Esta via contorna paralelamente a APA
do centro da sede até o bairro Olaria. Alguns usos institucionais relevantes estão localizados nas
proximidades da APAST, como o Quartel da Polícia Militar de Minas Gerais, no bairro Primavera.
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Figura 4.23

Vistas da Avenida Acesita em Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Conforme vai se afastando dessa via em direção à Unidade de Conservação, a área urbanizada
(ocupação residencial, comercial e prestação de serviços à comunidade local) vai diminuindo,
prevalecendo o solo natural ou uso antrópico (pastagem/campo)(Figura 4.24).
Figura 4.24

Vistas de uso do solo no bairro Alegre (à esq.) e Nova Horizonte (à dir.) em Timóteo.

Fonte: Google Earth – Street View, 2019.

Destaca-se que é nesta porção que estão localizados alguns bairros em crescente desenvolvimento e
expansão, sendo: Primavera, Novo Horizonte e Olaria II, segundo informações da Prefeitura Municipal
de Timóteo, podendo ser confirmado através da constatação de construções recentes de unidades
residenciais, tanto unifamiliares como coletivas (edificações residenciais acima de dois pavimentos),
como pode ser observado na Figura 4.25.
Figura 4.25

Vistas de edificações residenciais no Bairro Novo Horizonte em Timóteo.

Fonte: Google Earth – Street View, 2019.

Na região dos bairros Eldorado e Santa Maria em sentido a APAST, constata-se também uma
concentração maior de edificações coletivas verticais, bem como de residências geminadas
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(sobrados), promovendo um maior adensamento populacional na região (Figura 4.26) nas proximidades
da UC, podendo acarretar a geração de impactos ao meio natural da APAST.
Figura 4.26

Vistas de edificações na região dos bairros Eldorado e Santa Maria em Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Na porção norte limítrofe a UC, tem-se o desenvolvimento especialmente dos bairros Santa Maria,
Eldorado, Alegre e Santa Terezinha (Figura 4.27), com infraestrutura urbana implantada com
predominância do uso residencial e tendo como eixo indutor de desenvolvimento a Avenida dos
Funcionários, onde se concentra o uso comercial e prestação de serviços. Nas proximidades do bairro
Santa Maria, denominado Chácaras Arataca, tem-se a ocupação residencial, de padrão construtivo
mais elevado, mais esparsa, por meio de chácaras nas proximidades do limite da APAST (Figura 4.28).
Figura 4.27

Vistas do bairro Santa Maria (à esq.) e do bairro Eldorado (à dir.) em Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Figura 4.28

Vistas de residências no bairro Chácaras Arataca.

Fonte: Registro do Autor, 2019.
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4.5.3.3

Ocupações irregulares no entorno da UC

A ocupação irregular no entorno imediato de Unidades de Conservação possibilita o adensamento
populacional e acarretam perda de importantes recursos naturais. De acordo com informações
disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Timóteo, as ocupações irregulares no entorno da APAST
estão situadas em áreas delimitadas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), regulamentadas no
Plano Diretor Municipal em vigência (Lei municipal n° 2.500, de 05 de maio de 2004). Nesse instrumento
legal a referida zona “compreende áreas nas quais há interesse público em ordenar a ocupação, por
meio de urbanização e regularização fundiária, ou em implantar ou complementar programas
habitacionais de interesse social, e que se sujeitam a critérios especiais de parcelamento, ocupação e
uso do solo” (TIMÓTEO, 2004).
Desse modo, tem-se a existência de seis áreas delimitadas como ZEIS no entorno da APAST, estando a
maioria situada em sua porção leste, nos bairros Macuco, Limoeiro, Recanto Verde, e entre Alphaville e
Chácaras Alphaville. Referem-se possivelmente às áreas ocupadas inadequadamente quando do
processo histórico de ocupação dessa região, relacionadas à migração de trabalhadores para a planta
fabril da antiga Acesita.
Ainda, segundo a gestão municipal, há alguns conflitos de ZEIS que estão localizadas em áreas
particulares.

4.5.4

TENDÊNCIAS DE CRESCIMENTO URBANO

As tendências de crescimento urbano evidenciadas para o município de Timóteo levaram em
consideração os desdobramentos que novos empreendimentos, em execução ou previstos, possam
acarretar no território, baseado nos dados secundários obtidos para o presente plano de manejo.
Considerando que o sistema viário de determinado território é caracterizado como elemento indutor de
expansão e desenvolvimento das atividades urbanas, destaca-se os investimentos realizados na malha
viária da Região Metropolitana do Vale do Aço, apontados no seu respectivo PDDI (UNILESTE, 2018),
especialmente nas proximidades de Timóteo. Assim, apontam-se intervenções relacionadas às obras de
pavimentação da MG-760, que tendem a impulsionar o crescimento da região leste do município.
Também é previsto nesse plano a execução da obra do Contorno de Timóteo, que interligará a rodovia
MG-760 ao anel rodoviário da BR-381, favorecendo o escoamento da produção e o deslocamento dos
moradores dos bairros Limoeiro e Recanto Verde a Ipatinga, sendo fator de indução de expansão
urbana para a regional leste de Timóteo 5.
A implantação deste Contorno também irá articular com o anel viário próximo à Área de Potencial
Caráter Metropolitano Central, localizada na divisa dos municípios de Coronel Fabriciano e Ipatinga.
Esta área, vocacionada para a instalação de equipamentos metropolitanos de grande porte, permitirá
uma reestruturação territorial dos bairros Limoeiro e Recanto Verde, no que tange à oferta de moradia
e complementariedade de serviços para os trabalhadores locais (UNILESTE, 2018). Destaca-se aqui, o
fator preocupante uma vez que a região encontra-se na zona de amortecimento do PERD.
É na porção leste do território municipal de Timóteo que estão localizados os bairros Alphaville e Recante
Verde, que de acordo com o IEF (2005), estas comunidades, mais próximas ao Aglomerado Urbano do
Vale do Aço (AUVA), apresentam uma pressão demográfica maior, abrigando trabalhadores ligados às
atividades produtivas, técnicas ou administrativas, do setor siderúrgico, residindo populações recentes,
oriundas do próprio município de Timóteo, refletindo uma tendência de crescimento da malha urbana
naquela direção. Além das regiões dos bairros Novo Horizonte, Chácaras Alphaville, Olaria II, Alegre e
Primavera, que segundo o órgão público municipal, vendo sendo alvo de pressão para a expansão da
ocupação urbana.
Destaca-se também o bairro Licuri, conforme apontado no Plano de Manejo do PERD (IEF, 2005),que
apresenta um elevado percentual de imigração, em decorrência da ligação por asfalto com Timóteo
e tende a apresentar um ritmo expressivo de crescimento populacional. Nessa região também se tem a
proposta de implementação de uma das Áreas Potenciais de Caráter Metropolitano - áreas que tendem
a induzir o desenvolvimento em seu entorno, a partir da implementação de equipamentos de alcance
metropolitano pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Vale do Aço (UNILESTE, 2018b).
De forma complementar, Quecini (2007), aponta em sua tese de doutorado “com o atendimento de
uma antiga reinvindicação, principalmente por parte da ADT, a duplicação da BR-381 e a construção

Em virtude da escala e da resolução gráfica do traçado do Contorno de Timóteo disponibilizado no Resumo
Executivo do PPDI do Vale do Aço (UNILESTE, 2018b), e sabendo que este ainda se encontra em processo de revisão
e debate junto aos municípios, optou-se pela não representação deste traçado no presente plano de manejo.
5
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de uma ponte ligando diretamente Timóteo ao centro comercial de Coronel Fabriciano, parece estar
se confirmando a tendência de intensificação da ocupação do setor leste da cidade”.
A figura a seguir ilustra a localização espacial desses elementos estruturadores e indutores de expansão
urbana, bem com os bairros e regiões com maior influência dos mesmos, apontando a tendência de
crescimento urbano para a região leste do município de Timóteo.
Outra forma de se constatar essa tendência de crescimento em direção ao setor leste do município é
através do licenciamento de atividades econômicas. Entre 2013 e 2019 tem-se o registro de dois
empreendimentos que obtiveram suas licenças ambientais de operação nessa região, sendo suas
atividades relacionadas às “Atividades Industriais/Indústria Metalúrgica e Outras”, concedidas em 2017.
Uma está localizada no bairro Alegre (porção ao norte no entorno da APAST) e a outra no bairro Distrito
Industrial (porção ao leste no entorno da APAST). Cabe ressaltar que os demais processos de
licenciamento ambiental realizados nesse período estão relacionados à revalidação de licenças e
referem-se a empreendimentos localizados no entorno da APERAM. No que diz respeito ao
licenciamento ambiental na modalidade simplificada6, também houve a emissão, mediante cadastro
de informações pelo empreendedor, para empreendimentos localizados no setor leste do município,
com destaque para o entorno imediato da UC.
O Quadro 4.6 e Quadro 4.7 trazem informações detalhadas desses processos de licenciamento em
Timóteo.
Quadro 4.6 Licenças ambientais simplificadas emitidas no período de 2018 a 2019 no município de
Timóteo.
EMPREENDIMENTO

ATIVIDADE

LISTAGEM

CLASSE

PUBLICAÇÃO

VALIDADE

OIL TECH
BENEFICIAMENTO
DE ÓLEO LTDA-EPP

Reciclagem ou regeneração
de outros resíduos classe 2
(não-perigosos) não
especificados

F - Serviços e
Comércio
Atacadista

2

30/11/2018

10 Anos

TORQUE DIESEL LTDA

C-02-03-8-Recauchutagem
de pneumáticos

C - Atividades
Industriais/Indústria
Química

2

13/02/2019

10 Anos

OIL TECH
BENEFICIAMENTO
DE ÓLEO LTDA-EPP

Reciclagem ou regeneração
de outros resíduos classe 2
(não-perigosos) não
especificados

F - Serviços e
Comércio
Atacadista

2

30/11/2018

10 Anos

AP MAGALHÃES &
CIA LTDA.

Postos revendedores, postos
ou pontos de abastecimento,
instalações de sistemas
retalhistas, postos flutuantes
de combustíveis e postos
revendedores de
combustíveis de aviação

F - Serviços e
Comércio
Atacadista

2

15/05/2019

10 Anos

CONCRETO VALE
LTDA

Usinas de produção de
concreto comum

C - Atividades
Industriais/Indústria
Química

2

16/05/2019

10 Anos

COMERCIAL DE
COMBUSTÍVEIS
LIMOEIRO LTDA.

Postos revendedores, postos
ou pontos de abastecimento,
instalações de sistemas
retalhistas, postos flutuantes
de combustíveis e postos
revendedores de
combustíveis de aviação.

F - Serviços e
Comércio
Atacadista

2

06/06/2019

10 Anos

Fonte: MINAS GERAIS, 2019.

6 Licenciamento realizado em uma única etapa, mediante o cadastro de informações relativas à atividade ou ao
empreendimento junto ao órgão ambiental competente, ou pela apresentação do Relatório Ambiental Simplificado
– RAS, contendo a descrição da atividade ou do empreendimento e as respectivas medidas de controle ambiental
(Deliberação Normativa Copam nº 217/2017; MINAS GERAIS, 2017).
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Quadro 4.7 Empreendimentos licenciados no período de 2013 – 2019 – classe 3 a 6 no município de
Timóteo.
TIPO DE
LICENÇA

EMPREENDIMENTO

ATIVIDADE

LISTAGEM

CLASSE*

CONCESSÃO

VALIDADE

REVLO

Aperam Inox
América do Sul
S.A

Siderurgia e
elaboração de
produtos siderúrgicos
com redução de
minérios, inclusive ferrogusa

B - Atividades
Industriais/Indústria
Metalúrgica e
Outras

3

27/03/2013

4 anos

REVLO

Linde Gases LTDA

Produção de
substancias químicas e
de produtos químicos
inorgânicos, orgânicos,
organo-inorgânicos,
exclusive produtos
derivados do
processamento do
petróleo, de rochas
oleígenas, do carvãode-pedra e da madeira

C - Atividades
Industriais/Indústria
Química

3

20/08/2013

8 anos

REVLO

Emalto Indústria
Mecânica Ltda.

Fabricação de
estruturas metálicas e
artefatos de trefilados
de ferro, aço e de
metais não ferrosos,
sem tratamento
químico superficial,
exclusive móveis

B - Atividades
Industriais/Indústria
Metalúrgica e
Outras

3

30/06/2014

8 anos

LOC

HARSCO
MINERAIS LTDA.

Reciclagem ou
regeneração de outros
resíduos classe 2 (nãoperigosos) não
especificados.

F - Serviços e
Comércio
Atacadista

5

30/05/2017

10 anos

LOC

Thermon Indústria
Mecânica Ltda.

Fabricação de
estruturas metálicas e
artefatos de trefilados
de ferro, aço e de
metais não ferrosos,
sem tratamento
químico superficial,
exclusive móveis.

B - Atividades
Industriais/Indústria
Metalúrgica e
Outras

3

04/07/2017

10 anos

LOC

TORQUE DIESEL
LTDA

Postos revendedores,
postos de
abastecimento,
instalações de sistemas
retalhistas e postos
flutuantes de
combustíveis.

F - Serviços e
Comércio
Atacadista

3

07/12/2017

1 ano

LOC

VAMTEC S/A

Metalurgia do pó,
inclusive peças
moldadas.

B - Atividades
Industriais/Indústria
Metalúrgica e
Outras

3

13/12/2017

10 anos

REVLO

PEDREIRA UM
VALEMIX LTDA

Extração de rocha
para produção de
britas

A - Atividades
Minerárias

4

07/05/2019

10 Anos

Nota: 1) Classe: Conforme enquadrado pela Deliberação Normativa Copam nº 217, de 06 de dezembro de 2017
(MINAS GERAIS, 2017). 2) Os empreendimentos licenciados que se encontram em negrito estão localizados no entorno
imediato da APAST. REVLO = Revalidação de Licença de Operação. LOC = Licença de Operação Corretiva. Fonte:
MINAS GERAIS, 2019.
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4.5.5

POTENCIALIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O município de Timóteo faz parte da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA 7 ), e é um dos
municípios integrantes do Aglomerado Urbano do Vale do Aço (AUVA), formado por municípios que
proporcionaram o desenvolvimento acelerado do Vale do Aço a partir da década de 1960 até os dias
atuais. Embora haja uma integração estabelecida entre os municípios componentes deste aglomerado,
seja pelas relações de trabalho e atividades complementares de serviços, cada município apresenta
aspectos positivos que contribuem para moldar a imagem da Região Metropolitana do Vale do Aço.
Nesse contexto que o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da RMVA se desenvolveu,
propondo uma nova possibilidade de estruturação do território a partir de diversos atributos comuns –
históricos, econômicos, culturais e naturais, sendo possível, a integração das diversidades existentes em
cada um deles, favorecendo a ampliação do potencial regional em todos os seus aspectos positivos e
a redução de suas desigualdades, criando uma identidade metropolitana.
Devido às características particulares dos municípios que integram a RMVA, podem-se identificar
possíveis arranjos metropolitanos. A presença da siderurgia fortaleceu o desenvolvimento do setor
industrial na região, principalmente nos municípios de Ipatinga e Timóteo. Essa condição produziu o
surgimento de diversas empresas prestadoras de serviço do setor metalomecânico, o que permitiu o
aumento da competitividade regional. Posteriormente, a instalação de novas empresas nos municípios
de Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso ampliou essa característica, que deve ser preservada e
fortalecida. (CALDEIRA; STEPHAN, 2017).
No âmbito do Macrozoneamento elaborado no PDDI do Vale do Aço (UNILESTE, 2018b)8, definiram-se
alguns elementos comuns e estruturadores do território, como as centralidades metropolitanas, sendo
classificadas como Áreas de Interesse Metropolitano. Nessa classificação também compreendem os
corredores metropolitanos e os eixos de integração.
Outro elemento importante a ser destacado diz respeito ao significativo patrimônio ambiental existente
na RMVA, sendo constituídas em sua quase totalidade por Unidades de Conservação, com destaque
para o Parque Estadual do Rio Doce, e em menor escala, a APA Serra do Timóteo.
Ademais, identificadas como demandas regionais para o desenvolvimento econômico sustentável da
RMVA, outro elemento estruturador definido se refere às Áreas Potenciais de Caráter Metropolitano, que
tendem a induzir o desenvolvimento em seu entorno a partir da implementação de equipamentos de
alcance metropolitano.
Em Timóteo, e particularmente na região da APAST, tem-se a proposição de cinco áreas de interesse
metropolitano estabelecidas no PDDI do Vale do Aço, sendo: Áreas Restritas à Urbanização (incluindo
as áreas de proteção ambiental – destaque para a APAST e PERD); Áreas Potenciais de Caráter
Metropolitano; Áreas Consolidadas de Interesse Social; Áreas Incentivadas para Produção de Habitação
de Interesse Social; e Equipamentos e Espaços Culturais. Essas áreas compreendidas no território de
Timóteo encontram-se detalhadas no item 4.5.6.4, na sequência do presente documento.
Diante do exposto, pode-se verificar que o município de Timóteo está enquadrado entre os municípios
potenciais para o desenvolvimento regional, por abarcar áreas potenciais para o incremento das
atividades econômicas, sociais, e especialmente aquelas relacionadas ao patrimônio ambiental,
citando nesse caso, o PERD e respectiva zona de amortecimento e a APA Serra do Timóteo.
Por ocuparem grande extensão territorial, as áreas de proteção ambiental também desempenham
papel importante na estruturação do território regional, em que o potencial turístico que apresentam
pode impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável da RMVA.

4.5.6

ORDENAMENTO TERRITORIAL INCIDENTE

4.5.6.1

Plano Diretor Municipal e Legislação Complementar

O município de Timóteo, atendendo ao que preconiza a legislação federal nº 10.257/2001 (BRASIL, 2001),
conhecida como Estatuto da Cidade, especialmente sobre a obrigatoriedade de elaboração do Plano
Diretor Municipal para as cidades com mais de 20 mil habitantes; e inseridas na área de influência de
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional,
instituiu em 2004 o seu Plano Diretor Municipal (PDM) através da lei municipal n° 2.500, de 05 de maio de
2004. Posteriormente, sofreu alterações em 2005 (lei municipal n° 2.581/2005).

7

A RMVA foi instituída pelo Estado de Minas Gerais através da Lei Complementar n° 51, de 30 de dezembro de 1998.

8

Em processo de revisão e debate junto aos municípios integrantes da RMVA.
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De acordo com o seu artigo 2°, dentre os objetivos do Plano Diretor de Timóteo relacionados ao
ordenamento territorial e conservação dos recursos naturais, destaca-se:
I - expressar as exigências fundamentais de ordenamento do território municipal, de
forma a definir adequadamente a função social da propriedade e assegurar a
predominância do interesse público;
[...]
III - contribuir para a preservação, proteção e recuperação dos patrimônios natural e
cultural do Município;
IV - assegurar que o desenvolvimento da área de influência do Parque Estadual do Rio
Doce se faça de forma racionalmente compatível com os propósitos desta unidade de
conservação;
[...](TIMÓTEO, 2004).

No tocante as diretrizes da política econômica/social, relacionadas com o uso e ocupação do solo no
Município, a legislação menciona a consolidação de distritos industriais e polos comerciais
descentralizados levando-se em conta:
a) as condições reais do crescimento urbano induzido no entorno imediato e seus
possíveis impactos sobre a Área de Influência do Parque Estadual do Rio Doce;
b) a necessidade de que o crescimento urbano decorrente da industrialização na
região seja direcionado no sentido do Bairro Alegre, a oeste do município, reduzindo as
pressões de ordem urbana sobre a Área de Influência do Parque Estadual do Rio Doce;
c) a necessidade de sua caracterização como polos de excelência, com o
assentamento de indústrias de baixo potencial poluidor; (TIMÓTEO, 2004).

Especificamente acerca do ordenamento territorial de Timóteo, a legislação do PDM versa sobre as
zonas de uso e ocupação do solo, dividindo o município em Zona Rural e Zona Urbana.
A Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo (APAST) enquadra-se na Zona Urbana, sendo seu limite
uma das zonas delimitadas no zoneamento urbano, denominada de Área de Proteção Ambiental Serra
de Timóteo (APA), compreendendo áreas sujeitas a Plano de Manejo, definidas pela Lei n° 2.451, de
04/06/20039, segundo o inciso I do artigo 9° (TIMÓTEO, 2004).
A Figura 4.29 ilustra a delimitação das zonas de uso e ocupação do solo em Timóteo, com destaque
para a APA Serra do Timóteo.
Constituem ainda, como instrumentos legais complementares à lei do Plano Diretor, conforme artigo 37
da lei do PDM (TIMÓTEO, 2004), dentre eles: a legislação relativa ao uso e ocupação do solo; ao
parcelamento do solo para fins urbanos; e à Área de Proteção Ambiental Serra de Timóteo (APA).
Contudo, destaca-se que apenas foi regulamentado por meio de lei específica, a matéria do
parcelamento do solo, através da lei municipal n° 654/1977 e suas alterações posteriores.
Com o advento da criação da APA Serra do Timóteo em 2003, foram definidas algumas medidas para
a implantação e operacionalização da APA, e dentre elas, consta a elaboração do seu zoneamento
ambiental, a ser definido por Lei, em articulação com o Conselho de Gestão Colegiada, indicando as
atividades a serem incentivadas em cada zona, bem com as que deverão ser limitadas ou não
permitidas, de acordo com legislação vigente. Porém, este zoneamento não foi realizado e
regulamentado, sendo reforçada a sua necessidade posteriormente, com a lei municipal n° 3.430/2015,
quando ocorreu nova delimitação para a Unidade de Conservação.

9 Posteriormente, a área da APAST sofreu alterações em seu perímetro (lei municipal n° 3.430/2015), sendo necessária
atualização e compatibilização dos limites na revisão do plano diretor municipal.
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Figura 4.29

Zoneamento do município do Timóteo com destaque para a região da APA Serra do
Timóteo.

Fonte: Elaborado com base em: TIMÓTEO, 2004.

Em 2003 foram restringidas ou não permitidas na APA Serra do Timóteo, e posteriormente reafirmadas
em 2015 na lei supramencionada, os seguintes usos, conforme seu artigo 4°:
I – a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, capazes de
afetar o sistema fluvial e a qualidade do ar;
II – a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais, quando estas
iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais,
principalmente na Zona de Vida Silvestre;
III – o exercício de atividades capazes de provocar acelerada erosão das terras ou
acentuado assoreamento das condições hídricas;
IV – o exercício de atividades que ameacem extinguir espécies da biota regional;
V – o uso de biocidas, indiscriminado ou em desacordo com as normas ou
recomendações técnicas oficiais. (TIMÓTEO, 2015).

E ainda, a instalação de novos empreendimentos ou atividades que importem na alteração do uso do
solo da APA, sem prejuízo de autorizações e licenças federais ou estaduais previstas na legislação
específica, dependerá da autorização prévia da Prefeitura Municipal (artigo 5° da lei n° 3.430/2015).
Destaca-se também que a legislação municipal, ora mencionada, trata da supressão vegetal das áreas
de Floresta Estadual Semidecidual, sendo que somente ocorrerá quando de relevante interesse social
ou utilidade pública, mediante parecer do órgão competente, observado o prescrito na Lei Florestal do
Estado de Minas Gerais n° 14.309/2002, a Lei Ambiental Municipal n° 1.184/1991 com seus Decretos e
alterações posteriores, sendo destinadas, prioritariamente, às zonas de vida silvestre.

4.5.6.2

Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD), unidade de conservação criada em 1944 pelo Decreto – Lei n°
1.119, é o primeiro parque estadual criado em Minas Gerais, incide 14,1% do território municipal de
Timóteo (5.085,26 ha). O Plano de Manejo do Parque foi concluído em 2002, pelo Instituto Estadual de
Florestas de Minas Gerais (IEF - MG), sendo esta a unidade gestora responsável da UC.
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A APA Serra do Timóteo está inserida na porção oeste da zona de amortecimento do PERD.
De acordo com a Lei Federal n° 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação – SNUC, determina a zona de amortecimento (ZA) como o “entorno de uma unidade de
conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o
propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. (BRASIL, 2000). Em seu artigo 25
determina que as UCs, exceto Áreas de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural,
devem possuir uma zona de amortecimento, e quando convenientes, corredores ecológicos, sendo que
o órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas, regulamentando
a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma
unidade de conservação.
A zona de amortecimento do PERD foi delimitada juntamente com o plano de manejo da UC, com base
nas bacias hidrográficas, principalmente na porção oeste - onde se insere a APAST - e que os corpos
hídricos drenam para o interior do parque, totalizando nove municípios. De acordo com informações
obtidas junto a Gerência do Parque Estadual do Rio Doce, não houve a definição de normas específicas
para a ZA quando da elaboração do Plano de Manejo da Unidade. Contudo, as atividades com maior
potencial poluidor, ou seja, que necessitam de elaboração de estudos de impacto ambiental (EIA/RIMA)
e que possam afetar a ZA só terão seu licenciamento ambiental concedido após a autorização do
órgão gestor da UC, de acordo com a Resolução CONAMA n° 428, de 17 de dezembro de 2010.
Cabe ressaltar ainda, que a zona de amortecimento de Unidade de Proteção Integral é considerada
zona rural, para efeitos legais, e uma vez definida formalmente, não poderá ser transformada em zona
urbana (artigo 49 da Lei federal n° 9.985/2000; BRASIL, 2000).

4.5.6.3

Área de Proteção Especial Estadual (APEE) - Áreas Adjacentes ao Parque Estadual
do Rio Doce

O Governo do Estado de Minas Gerais declarou por meio do decreto n° 38.155/1996 (MINAS GERAIS,
1996), área de terrenos adjacentes ao Parque Estadual do Rio Doce como de proteção especial, para
fins de preservação dos ecossistemas naturais locais e de relevante interesse ecológico para a proteção
ambiental.
A porção desta área de proteção especial incidente sobre o território de Timóteo, e também sobre a
APA Serra do Timóteo.
Sendo assim, de acordo com a lei de sua criação, artigo 2°, ficam proibidas:
I - a implantação e o funcionamento de indústria potencialmente poluidora, capaz de
afetar os mananciais de água, a flora e a fauna do parque;
II - a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canal, quando essas
iniciativas importarem sensível alteração das condições ecológicas locais;
III - o exercício de atividade capaz de provocar acelerada erosão das terras e
acentuado assoreamento das coleções hídricas;
IV - o exercício de atividade que ameace extinguir, na área protegida, espécie rara;
V - o exercício de atividade com utilização de fogo para qualquer fim. (MINAS GERAIS,
1996).

Destaca-se que os usos proibidos elencados nos itens I a III se referem aos mesmos determinados para a
APA Serra do Timóteo como restritivos ou não permitidos, quando de sua criação em 2003, e
posteriormente reafirmados em 2015.

4.5.6.4

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Vale Do Aço

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Aço foi
elaborado em 2014 pelo Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (UNILESTE), e compreendeu quatro
etapas de elaboração: Macrodiretrizes e Plano de Trabalho, Diagnóstico, Propostas e Resumo Executivo
(Consolidação).
As propostas do PDDI da Região Metropolitana Vale do Aço (RMVA) estão estruturadas em
macrozoneamento, políticas e programas comuns aos eixos temáticos de Saneamento, Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, Ordenamento Territorial e Mobilidade Urbana, além de propostas articuladas com
os eixos de Desenvolvimento Social e Econômico.
Inicialmente, foram identificadas as Macrozonas Metropolitanas, conforme as possibilidades de uso e
ocupação do solo, divididas em Macrozona Urbana (MU) e Macrozona Rural (MR), estando a APA Serra
do Timóteo compreendida na Macrozona Urbana (Figura 4.30).
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Figura 4.30

Macrozonas Metropolitanas do PDDI da RMVA

Fonte: UNILESTE, 2018b.

Além da definição das macrozonas, foram determinadas as Áreas de Interesse Metropolitano (AIM),
sendo contempladas de forma individualizada no Macrozoneamento, no total de oito áreas. A APAST
está contida em duas AIM propostas, conforme apresenta o Quadro 4.8, a seguir, com suas respectivas
diretrizes urbanísticas e localização.
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Quadro 4.8 Áreas de Interesse Metropolitano (AIM) incidente na APA Serra do Timóteo.
ÁREAS DE INTERESSE
METROPOLITANO (AIM)

DIRETRIZES URBANÍSTICAS

AIM – III: Áreas Restritas à
Urbanização - são aquelas que
apresentam impedimentos legais
para sua ocupação, seja por
exigências ambientais, como por
risco à segurança e integridade
humana. Foram categorizadas no
macrozoneamento como de
interesse metropolitano, conforme
a seguinte classificação:
I – áreas de proteção ambiental;
II – áreas com condições naturais
adversas à ocupação;
III – áreas de transição entre as
áreas de proteção ambiental e as
áreas de ocupação urbana.

 Fomentar a elaboração de estudos técnicos para caracterização
e delimitação territorial das áreas restritas à urbanização da
RMVA;
 Sugerir parâmetros para restrição à ocupação das áreas
identificadas pelo Macrozoneamento;
 Integrar os parâmetros urbanísticos estabelecidos nos planos
municipais de risco a seus zoneamentos;
 Contemplar nos planos diretores municipais os instrumentos
integrados para a Defesa Civil em relação às situações de risco
natural;
 Fomentar a cooperação entre os municípios para exercício de
controle às áreas restritas à urbanização;
 Promover fóruns regionais para definição de critérios técnicos de
controle do avanço desordenado da ocupação ou
adensamento;
 Realizar cursos de capacitação e campanhas de informação
pública para orientação de gestores e da população para o
controle do risco;
 Viabilizar a instalação e gestão de um banco de dados
metropolitano georreferenciado para mapeamento de áreas de
risco;
 Viabilizar a instalação e gestão de sistema de monitoramento
pluviométrico metropolitano;
 Elaborar estudos para revitalização de APPs na RMVA,
contemplando análise de viabilidade técnica-econômica a
desocupação em áreas inundáveis, reflorestamento e ocupação
sustentável e o controle dos processos erosivos em áreas de
várzeas inundáveis;
 Propor instrumentos para a instalação de sistemas de
armazenamento de água em reservatórios individuais e da
instalação de reservatórios porosos em áreas de APP com uso
antrópico consolidado;
 Elaborar Plano de Manejo Integrado para as Unidades de
Conservação adjacentes, garantindo a gestão adequada dessas
unidades;
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ÁREAS DE INTERESSE
METROPOLITANO (AIM)

DIRETRIZES URBANÍSTICAS

LOCALIZAÇÃO

 Proceder a revisão e atualização dos planos de manejo das
unidades de conservação já consolidadas;
 Criação de uma legislação ambiental municipal que estabeleça
os limites territoriais, usos e preservação, e incentive a
recuperação de áreas de interesse para conservação ambiental,
baseada em estudos aprofundados sobre a real situação
ambiental de cada área rural ou urbana.
AIM – VII: Áreas Potenciais de
Caráter Metropolitano - áreas que
tendem a induzir o
desenvolvimento em seu entorno a
partir da implementação de
equipamentos de alcance
metropolitano

Diretrizes urbanísticas gerais:
 Integrar os parâmetros urbanísticos definidos pelos planos
diretores municipais em relação às AIM-VII;
 Propor diretrizes específicas para parcelamento das AIM-VII, que
contemplem o desenvolvimento metropolitano integrado;
 Sugerir parâmetros para oferta de moradia de mercado popular,
no entorno destas áreas, em percentual mínimo para
atendimento da população estimada para os postos de trabalho
a serem ofertados, considerando densidades sustentáveis de
ocupação definidas de forma integrada;
 Sugerir os equipamentos comunitários a serem instalados nas AIMVII, em conformidade com Índices Urbanísticos dos Equipamentos
Comunitários sugeridos pelo Macrozoneamento;
 Propor a obrigatoriedade de articulação viária que, além do
transporte de cargas, favoreça o transporte público e as soluções
alternativas para deslocamento de pessoas;
 Integrar as demandas de infraestrutura viária destas áreas às
demandas da AIM-VI Áreas Industriais em relação à logística de
transporte de cargas.
Para a AIM Timóteo/Marliéria são propostas as seguintes diretrizes
específicas:
 Orientar os municípios de Timóteo e Marliéria para a definição de
mecanismos que garantam a justa distribuição dos ônus e
benefícios decorrentes do processo de urbanização do território
de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da
valorização imobiliária resultante da ação do poder público,
conforme estabelecido no artigo 42-B do Estatuto da Cidade, Lei
Federal n° 10.257/2001, alterado pelo artigo 26 da Lei Federal n°
12.608/2012;
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ÁREAS DE INTERESSE
METROPOLITANO (AIM)

DIRETRIZES URBANÍSTICAS
 Articular as diretrizes especiais para a área localizada em
Timóteo/Marliéria com o Plano de Manejo do PERD;
 Utilizar o instrumento urbanístico da Operação Urbana
Consorciada, previsto no Estatuto da Cidade, Lei Federal n°
10.257/20001, e das Operações Urbanas Interfederativas, das
Parcerias Público-Privadas Interfederativas, dos Consórcios
Públicos e das Zonas para Aplicação Compartilhada dos
Instrumentos Urbanísticos, previstos pelo Estatuto da Metrópole, Lei
Federal n° 13.089/2015, para viabilização de empreendimentos
de interesse metropolitano, conforme características da AIM
definidas pelo PDDI.

Fonte: UNILESTE, 2018b.
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No entorno da APA Serra do Timóteo, tem-se a proposição das AIM – IV: Áreas Consolidadas de Interesse
Social, AIM – V: Áreas Incentivadas para Produção de Habitação de Interesse Social e da AIM-VIII
Equipamentos e Espaços Culturais.
Ressalta-se, no entanto, que de acordo com a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana
do Vale do Aço (ADRMVA), atualmente a proposta passou por uma revisão interna por esta entidade,
e encontra-se em processo de debate com as prefeituras e demais gestores regionaispara a elaboração
da minuta de anteprojeto de lei do plano. O macrozoneamento está em processo de revisão e
posteriormente também será discutido com os municípios. Realizadas estas etapas, a equipe da
Agência de Desenvolvimento da RMVA irá elaborar o projeto de lei do Plano e apresentá-lo para a
sociedade na Conferência Metropolitana. Em seguida o material será submetido à Assembleia
Legislativa de Minas Gerais.
Sendo assim, as propostas e o macrozoneamento ora apresentados poderão sofrer alterações.

4.5.6.5

Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais

O Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas Gerais (ZEE-MG) foi elaborado em
consonância com as diretrizes metodológicas estabelecidas no Programa de Zoneamento EcológicoEconômico do Ministério de Meio Ambiente, resultando em um macro diagnóstico do Estado que
contribuiu para a determinação de áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do território
mineiro, subsidiando o planejamento e orientação das políticas públicas e das ações em meio
ambiente. Encontra-se executado e aprovado pela Deliberação Normativa n° 129/2008 do Conselho
Estadual de Política Ambiental (COPAM).
É baseado na combinação da vulnerabilidade natural com a potencialidade social, gerando um índice
final que reflete essa combinação. Este índice foi disponibilizado em uma ferramenta de
geoprocessamento e, ao ser analisado, é capaz de orientar o direcionamento da ocupação do
território para áreas que sejam aptas para suportar determinado uso ou, ainda, indicar áreas que
necessitam ser recuperadas antes da utilização, buscando orientar as atividades para os locais mais
adequados possíveis (MINAS GERAIS, 2019).
O projeto do ZEE-MG desencadeou os seguintes produtos: Zonas Ecológico-Econômicas (determinadas
pela agregação das cartas de potencialidade social e vulnerabilidade natural); Riscos Ambientais
(combinação do índice de atividade humana com a vulnerabilidade); Prioridade de Conservação
(agregação da qualidade ambiental e a vulnerabilidade); Prioridade de Recuperação (definida pela
combinação da qualidade ambiental, índice de atividade humana e vulnerabilidade); e Cenários
Exploratórios.
As zonas ecológico-econômicas de desenvolvimento foram definidas a partir da combinação dos vários
níveis de vulnerabilidade natural com os de potencialidade social, assim, as diversas combinações
possíveis dessas variáveis, expressas no Índice Ecológico-Econômico (IEE), resultaram na definição de
seis zonas ecológico-econômicas de desenvolvimento para o estado de Minas Gerais.
A Figura 4.31 a seguir ilustra o zoneamento ecológico-econômico obtido para os municípios do estado
de Minas Gerais.
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Figura 4.31

Zoneamento Ecológico – Econômico de Minas Gerais.

Fonte: SCOLFORO; OLIVEIRA; CARVALHO, 2008.

O município de Timóteo, e consequentemente a APAST, está categorizado na Zona Ecológico–
Econômica 2. De acordo com Scolforo, Oliveira eCarvalho(2008), são áreas de elevado potencial social
que pressupõem condições de gerenciar empreendimentos de maior porte e causadores de maiores
impactos socioambientais. São caracterizadas por possuírem capacidades nos níveis estratégico, tático
e operacional e de serem facilmente estimuladas para alavancar o desenvolvimento sustentável local.
Nessa zona, os locais são mais vulneráveis ambientalmente, e os empreendedores devem procurar
estabelecer maior gama de ações preventivas e mitigadoras de impactos.
Além disso, foram estabelecidas, de forma complementar, cinco zonas ecológico-econômicas
temáticas: Zonas de Proteção Integral, Áreas Indígenas, Zonas Especiais de Uso Sustentável, Zonas
Urbanas e Zonas Potenciais e Especiais para Mineração, formadas por regiões que tem restrições legais,
por núcleos urbanos e áreas com registro de potencial para mineração, independente de estarem em
locais onde não poderão ser viabilizadas por questões legais.
A APA Serra do Timóteo faz parte da Zona de Uso Especial Sustentável, áreas de proteção ambiental
definidas por lei que demandam zoneamento próprio, como estipulado no SNUC.

4.6

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

A caracterização fundiária da APA Serra do Timóteo será apresentada conforme do Cadastro
Ambiental Rural (CAR), disponível no site, cujo download foi realizado em setembro de 2019. Desse
modo, a Tabela 4.10 apresenta quantidade de propriedades, classificada por tamanho, inseridas da
APAST, e a Figura 4.32 apresenta a espacialização das mesmas. Na sequência, a Tabela 4.11 apresenta
a quantidade de propriedades por módulos fiscais, e a Figura 4.33 apresenta a disposição de Reservas
Legais e Áreas de Preservação Permanente (APP), cadastradas no CAR e inseridas na APAST.
A título de contextualização, o módulo fiscal é uma unidade de medida, em hectares, cujo valor é fixado
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para cada municípiolevando-se em
conta: (a) o tipo de exploração predominante; (b) a renda obtida no tipo de exploração predominante;
(c) outras explorações quesejam expressivas em função da renda ou da área utilizada; (d) o conceito
de "propriedade familiar" (EMBRAPA, s.d.). Assim sendo, para o município de Timóteo, cada módulo fiscal
detém 20 ha.
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Dessa forma, observando-se a Tabela 4.10, nota-se que na APAST existem 84 propriedades cadastradas
no CAR. Destas, predominam propriedade de até 5 ha, seguida por propriedades com área entre 10 e
50 ha, que somadas representam um percentual de 67% do total. A partir da análise da Figura 4.32, notase que as maiores propriedades se localizam nas porções centro sul, sudeste e no flanco oriental da
Serra do Timóteo, em porção central da APAST.
As menores propriedades, por sua vez, estão localizadas no flanco ocidental da Serra do Timóteo,
principalmente na porção noroeste da APAST. Além desta, existem outras porções com propriedades
pequenas em porções oeste e sudoeste da UC.
Tabela 4.10 Quantidade de propriedades por tamanho, inseridas na APAST.
TAMANHO DAS PROPRIEDADES
Até 5 ha

QUANTIDADE

%
31

37%

Entre 5 e 10 ha

7

8%

Entre 10 e 50 ha

25

30%

Entre 50 e 100 ha

11

13%

Entre 100 e 300 ha

7

8%

Entre 300 e 500 ha

2

2%

Acima de 500 ha

1

1%

84

100%

TOTAL
Fonte: CAR, 2019. Elaboração do autor, 2019.

Figura 4.32

Limite de propriedades cadastradas no CAR, inseridas na APAST.

Fonte: CAR, 2019. Elaboração do autor, 2019.

Considerando os módulos fiscais, conforme EMBRAPA (s.d.), a definição de pequena propriedade é
aquela com área compreendida entre 1 e 4 módulos fiscais, a média propriedade é aquela com área
entre 4 e 15 módulos fiscais e a grande propriedade é aquela que possui mais de 15 módulos fiscais.
Imóveis com menos de 1 módulo fiscal, por sua vez, são caracterizados como minifúndio.
Desse modo, tem-se que na área da UC predominam minifúndios e pequenas propriedades que
somadas representam 87% do total de imóveis (Figura 4.32 e Tabela 4.11), porém apenas 37% do total
em superfície territorial.
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Tabela 4.11 Quantidade de propriedades por módulos fiscais, inseridas na APAST.
QUANTIDADE DE MÓDULOS

QUANTIDADE

%

Até 1 módulo – minifúndio

48

57%

Entre 1 e 4 módulos – pequena propriedade

25

30%

Entre 4 e 15 módulos – média propriedade

8

10%

Acima de 15 módulos – grande propriedade

3

4%

84

100%

TOTAL
Fonte: CAR, 2019. Elaboração do autor, 2019.

Ao observar a Figura 4.33, onde constam as áreas de Reserva Legal e APP, porém, nota-se que o maior
dos imóveis cadastrados, localizados em porção central da APAST, é igualmente o que apresenta as
maiores áreas destinadas a preservação. Neste caso, conforme reconhecimento de campo, tem-se que
a área pertence a empresa Aperam S.A., cujo imóvel abriga o Centro de Educação Ambiental Oikós.
Figura 4.33

Reserva Legal e APP cadastradas no CAR, inseridas na APAST.

Fonte: CAR, 2019. Elaboração do autor, 2019.

4.7

USO PÚBLICO

O Turismo é a atividade econômica que mais vem crescendo em todo o mundo nos últimos anos.
Atualmente, as principais motivações que levam as pessoas a viajar estão relacionadas a busca pelo
contato com a natureza, conhecer novas culturas e fugir da vida estressante dos grandes centros. Para
que os destinos turísticos se tornem atraentes de fato, é necessário se atentar para alguns requisitos
essenciais, como garantir a conservação dos patrimônios naturais e culturais. Neste sentindo uma das
estratégias é investir recursos em prol da criação, implementação e gestão das Unidades de
Conservação da Natureza (TOLEDO, 2018).
No Brasil ainda são poucos os Parques que demonstram uma capacidade gerencial de atrair e receber
de forma responsável os seus visitantes, garantindo ao mesmo tempo, tanto a preservação da
biodiversidade quanto a geração de emprego e renda para os moradores locais. Em âmbito federal
alguns exemplos como os Parques Nacionais do Iguaçu, da Tijuca e de Fernando de Noronha são
iniciativas pioneiras baseadas em parcerias entre o governo e a iniciativa privada para a gestão do uso
público (TOLEDO, 2018).
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Mesmo com maior potencial, a visitação em unidades de conservação federais teve um crescimento
de 300 % entre 2007 e 2018 (de 3,1 milhões para 12,4 milhões). O crescimento de visitantes gradual foi de
30 %, comparados os anos de 2016, 2017 e 2018 com 8,2 milhões, 10,7 milhões e 12,4 milhões de visitantes
respectivamente (SOUZA; SIMÕES, 2018). O ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade) vem monitorando e divulgando os benefícios econômicos da visitação em UCs, em 2017
os visitantes gastaram cerca de R$ 2 bilhões nos municípios de acesso às UCs, contribuindo com a
geração de emprego e renda, vendas, movimentação do setor de hospedagem, alimentação,
transporte, dentre outros. O estudo mostra que cada Real investido em UC, gera sete vezes mais
benefícios econômicos para o País (SOUZA; SIMÕES, 2018). Tal estudo deixa em evidência que os Parques
no Brasil não são importantes apenas para a conservação da biodiversidade, mas também como
vetores para o desenvolvimento sustentável gerando emprego e conectando os visitantes aos
patrimônios natural e cultural locais (TOLEDO, 2018).
Figura 4.34

Visitação em UCs Federais entre os anos de 2012 a 2018

Fonte: ICMBio,2019

No estado de Minas Gerais, o IEF é o órgão gestor responsável por administrar as Unidades de
Conservação Estaduais e, respectivamente, os 39 Parque Estaduais existentes, segundo dados
fornecidos pelo próprio órgão em 2017. De acordo com o IEF-MG, deste montante somente 11 Parques
Estaduais possuem infraestrutura e regulamentos específicos para receber os visitantes, como por
exemplo, a oferta de centro de visitantes e a adoção de normas para a prática do turismo de aventura.
Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, no estado
de Minas Gerais, a visitação está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da
unidade, às normas gerais estabelecidas pelo IEF-MG e àquelas previstas em regulamento específico
da unidade. Atualmente, as principais normas que regem sobre a matéria são a Lei Estadual 20.922/2013
que orienta a Política Florestal e Proteção a Biodiversidade/Sistema Estadual de UC, a Portaria IEF
119/2017 que orienta a prática de Observação de Vida Silvestre, e a Portaria IEF 120/2017 que
estabelece as Normas e Diretrizes para o Uso Público nas UC estaduais (TOLEDO, 2018).
O Governo de Minas Gerais criou, no ano de 2019, o Programa de Concessões dos Parques Estaduais,
sob coordenação do Instituto Estadual de Florestas. Sendo que o Parque do Rio Doce será um dos
primeiros a ser contemplado por esta ação, ou seja, será firmado em breve contrato de concessão dos
serviços de apoio aos visitantes desta Unidade de Conservação (IEF, 2019). Com esta iniciativa, existe a
possibilidade de moradores do entorno dos Parques empreenderem pequenos negócios voltados para
a atividade turística, como serviços de condução, alimentação e hospedagem.
Recentemente o Governo Mineiro também aprovou uma legislação que estabelece a Política Estadual
do Turismo, Lei Nº 22.765/2017, com destaque para o reconhecimento e regulamentação de 47 Circuitos
Turísticos, cuja razão de existência é atuar como Instância de Governança Regional. Um dos objetivos
desta Política é propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, com vistas a promover a
atividade como veículo de educação e interpretação ambiental, e incentivar a adoção de condutas
e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do meio ambiente. Neste contexto, o
Município de Timóteo pertence à Associação do Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas, uma
entidade que tem como principal objetivo garantir o desenvolvimento regional integrado das atividades
turísticas (CTMAM, 2019). Um dos segmentos potenciais nesta região turística é o Ecoturismo.
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Figura 4.35

Parque Estaduais abertos à visitação em Minas Gerais

Fonte: IEF-MG,2019

Figura 4.36

Mapa do Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas

Fonte: SETUR-MG,2019

A iniciativa de ordenar a gestão do uso público na Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo, em
sintonia com as ações do Parque Estadual do Rio Doce, vem de encontro com uma demanda
territorial,a qual visa que o turista busque consumir produtos e serviços locais que garantam uma
experiência de qualidade e segura. Para isso é de suma importância que a APAST além de cumprir seu
objetivo de conservação ambiental, também sirva como base para experimentar e estimular iniciativas
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locais empreendedoras sustentáveis, como por exemplo, a comercialização de roteiros turísticos para
observação de aves com guias da comunidade.

4.7.1

ATRATIVOS NATURAIS E LOCAIS DE VISITAÇÃO

Nos limites da APAST existem poucos atrativos naturais e locais de visitação. Destaca-se o atrativo
Mirante do Cruzeiro, localizado ao lado das torres (antenas) de comunicação, acessado pela área do
Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós e via trilha da caixa d’água, no bairro Bela Vista. Outro
mirante de destaque está localizado no aceiro que faz divisa com o PERD via estrada da Biquinha, no
Bairro Recanto Verde. O Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós, por ser uma área verde bem
estruturada e acessível à população, destaca-se como um dos principais atrativos da APAST. A trilha da
Juquita, embora seja um atrativo do PERD, tem início no Bairro Macuco, que possui grande relação com
a APAST, podendo ser exploradas atividades através de parcerias entre as gestões das UCs. Em relação
ao Mirante do Limoeiro, o mesmo encontrava-se fechado durante a visitação em campo pela equipe
técnica do plano de manejo, porém devido à estrutura e acessibilidade pode ser considerado um
atrativo da UC, ainda que esteja fechado ao público (Figura 4.37).
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Figura 4.37

Localização dos atrativos naturais e locais de visitação da APAST.

Fonte: elaborado pelo autor,2020

94

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

4.7.1.1

Mirante do Aceiro PERD – Bairro Recanto Verde

Existência de um mirante localizado no aceiro que faz divisa com o PERD, via estrada da mata da
Biquinha, no Bairro Recanto Verde em Timóteo. O acesso é precário sendo necessário a utilização de
veículo 4x4 para chegar até o cume. É um atrativo natural que tem como atratividade uma bela vista
de 360º graus, tanto para o lado do PERD, quanto para o lado da cidade. O local é utilizado oficialmente
pela equipe do PERD e parceiros para atividades de prevenção e monitoramento de incêndios. O local
não está aberto a visitação, como também não possui infraestrutura física e sinalização. Não foi
verificado sinais de impacto de uso. Não foi possível monitorar in loco o fluxo de visitação, tão pouco
obter informações secundárias. Foi diagnosticado potencial para o Turismo de Observação de Aves, em
virtude do ótimo campo de visão do horizonte natural e urbano.
Figura 4.38

Visita ao Mirante com vista para o PERD

Fonte: Registro do autor, 2019.

4.7.1.2

Centro de Visitantes IEF/PERD e Trilha da Juquita – Bairro Macuco

O Centro de Visitantes do IEF/PERD está localizado dentro do bairro Macuco, é de fácil acesso, mas não
há sinalização para chegar até o local. O local está sob gestão do IEF-MG sendo utilizado oficialmente
pela equipe do PERD para atividades operacionais da UC, como fiscalização e reunião do conselho
consultivo. O espaço também serve de apoio para acesso a Trilha do Juquita, que está aberta a
visitação diariamente, sob a condição de agendamento com um guia credenciado pelo PERD. O
espaço é bem conservado e dispõe de um pequeno centro de visitantes, uma sala de reuniões, uma
cozinha e banheiro. Um colaborador do IEF que ali trabalha é responsável pelos serviços gerais do local.
Foi diagnosticado potencial para otimizar o uso do Centro de Visitantes IEF/PERD para a realização do
Turismo Pedagógico, em virtude da proximidade com as escolas de Timóteo.
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Figura 4.39

Centro de Visitantes/PERD

Fonte: IEF-MG 2010

4.7.1.3

Mirante do Cruzeiro

O Mirante do Cruzeiro localiza-se no divisor de águas da Serra do Timóteo, permitindo uma observação
panorâmica de toda a região do centro norte e centro sul de Timóteo, bem como os bairros adjacentes
e o pico do Ana Moura em sua visada oeste. Já na visada leste permite observar o PERD, o rio Doce e
os bairros do setor leste do município, como Macuco, Limoeiro, entre outros.
A estrutura do mirante é feita de madeira e possui aproximadamente 15 metros de altura (Figura 4.40).
No local há lixeiras para recolhimento de resíduos sólidos, porém foram observados diversos materiais
espalhados pelo chão no entorno do mirante. O acesso ao Mirante do Cruzeiro pode ser realizado pela
estrada das torres, localizada na propriedade da APERAM que abriga o Centro de Educação Ambiental
Aperam - Oikós. O acesso de veículo motorizado é realizado apenas com autorização prévia da
empresa (Figura 4.41).
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Figura 4.40

Mirante do Cruzeiro.

Fonte: registros do autor, 2019.

Figura 4.41

Estrada da Torre que dá acesso ao Mirante do Cruzeiro no Centro de Educação Ambiental
Aperam - Oikós.

Fonte: registros do autor, 2019.
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4.7.1.4

Centro de Educação Ambiental Aperam – Oikós

O Centro de Educação Ambiental Oikós foi instalado em uma Área de Proteção Ambiental, inaugurada
em 1993, de 989 hectares remanescentes da Mata Atlântica, que abriga 32 nascentes, 120 espécies
vegetais e 110 espécies de aves, algumas raras, como o pavó Pyroderus scutatus. Considerado um
paraíso ecológico no coração de Timóteo, no bairro Primavera, essa APA integra educação, pesquisa,
preservação ambiental, mobilização comunitária, promoção cultural e ecoturismo. Espaço para
aprendizado, diversão e contato com a natureza, é equipado com Centro de Visitantes, estação
meteorológica, biodigestor, viveiro de mudas, trilhas e Passarela da Fauna, com réplicas em tamanho
real e informações sobre os principais animais do local. O Cruzeiro e o Mirante, instalados a 741m acima
do nível do mar, oferece visão privilegiada das cidades de Timóteo e Ipatinga, e vista parcial do Parque
Estadual do Rio Doce. Moradores e visitantes desfrutam de caminhadas, arvorismo, visitas científicas
guiadas, parquinho, rapel, tirolesa e demais esportes de aventura. (Portal Minas Gerais, 2019).
Figura 4.42

Centro de visitantes e cabanas do Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós

Fonte: Fundação Aperam/Acesita, s.d.

4.7.2

TRILHAS E ACESSOS

Nos limites da APAST existem poucas trilhas e acessos com a função de apoio a prática de atividades
turísticas, educativas e/ou recreativas. Destaca-se a trilha da antiga usina e a estrada das torres, ambas
localizadas dentro dos limites do Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós de propriedade da
Fundação Aperam (Quadro 4.9). Outra Trilha interessante é a que dá acesso ao mirante da Cruz via
caixa d’água da Copasa no Bairro Bela Vista, com potencial de desenvolvimento de projetos de
implantação estrutural (Quadro 4.10).
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Quadro 4.9 Ficha de caracterização da trilha da represa do Centro de Educação Ambiental Aperam –
Oikós.
TRILHA / ACESSO:

SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

Trilha da Represa/ Centro de Educação Ambiental
Aperam - Oikós

APAST – Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós

DISTÂNCIA:
1,1 km

TEMPO MÉDIO:
40 min

COORDENADAS

COORDENADAS

INÍCIO:

TÉRMINO:

19352894/42380715

19350790/42381534

ALT. MÍN.:

ALT. MÁX.:

322 m

407 m

LOCALIZAÇÃO

PERFIL ALTIMÉTRICO
Elevação pequena
DESCRIÇÃO
Trilha linear que dá acesso a uma antiga represa
INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS
Placas interpretativas e educativas, área de descanso, ponte e espaço para evento
DIFERENCIAIS
Trillha próxima ao Centro de Visitantes e com manutenção constante
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Caminhada educativa, observação de aves e pesquisas
PERIGOS E RISCOS
Quedas, torções, lesões, acidentes com animais peçonhentos. Deslizamentos de solo e rocha. Queda de árvores
sobre a trilha, em períodos de chuva

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

99

TRILHA / ACESSO:

SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

A

B

C

D

Leg.: A –Trilha; B – Placa Interpretativa; C – Estrutura de apoio; D – Espaço Multiuso. Fonte: resgistros do Autor, 2019.
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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Quadro 4.10 Ficha de caracterização da trilha da Caixa d’Água Bela Vista
TRILHA / ACESSO

SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:

Trilha do Mirante/Caixa Dágua Copasa Bela Vista

APAST – Bairro Bela Vista

DISTÂNCIA

TEMPO MÉDIO

COORDENADAS
INÍCIO

COORDENADAS
TÉRMINO:

ALT. MÍN.

ALT. MÁX.

3 km

1h30min.

19352894/42380715

19350790/42381534

442 m

745 m

MAPA DE LOCALIZAÇÃO

PERFIL ALTIMÉTRICO
Elevação média
DESCRIÇÃO
Trilha que dá acesso a um mirante
INFRAESTRUTURA / SERVIÇOS
Nenhuma
DIFERENCIAIS
Acesso a uma área com vista privilegiada da cidade e região
ATIVIDADE DESENVOLVIDA
Caminhada a pleno sol com objetivos recreativos e esportivos
PERIGOS E RISCOS
Animais peçonhentos, furtos e insolação
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TRILHA / ACESSO

SETOR DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO:
REGISTROS FOTOGRÁGICOS

A

B

C

D

Leg.: A – Vista Geral; B – Vista do Mirante C – Trilha do Mirante D – Acesso Trilha. Fonte: registros do Autor, 2019.
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

4.7.3

ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DA UC

Até o momento, a APAST não possui estruturas e equipamentos próprios em prol da gestão do uso
público sob coordenação do órgão gestor (Prefeitura). Indiretamente, deve-se considerar as estruturas
do Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós e Casa ambiental localizada no Bairro Primavera
sob gestão da Fundação Aperam e Prefeitura de Timóteo respectivamente, e os Centros de Visitantes
localizados nos Bairros do Macuco e do Limoeiro, sob gestão do Instituto Estadual de Florestas. Ambos
os espaços cumprem a função de apoiar a APAST por exemplo em prol das reuniões do Codema de
Timóteo, de ações de educação ambiental junto as escolas e de prevenção e combate a incêndios.
Figura 4.43

Cabana de Eventos/Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós e Casa Ambiental
PMT.

Fonte: Portal Minas Gerais, 2019 e Prefeitura Timóteo, 2017.
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4.7.4

RECURSOS HUMANOS

Até o momento, a APAST não possui oficialmente um Gestor da UC, sendo essa função exercida
indiretamente pela Subsecretária Municipal do Meio Ambiente de Timóteo. Indiretamente também,via
Prefeitura, pode-se considerar a colaboração das Secretarias de Turismo, de Educação e de Obras,
quando realizadas ações cujas interfaces estão ligadas àsações de manejo da APAST.
A APAST possui um Conselho de Gestão Colegiada,para o qual foram nomeados 14 membros pelo
Decreto Municipal 5.104 de 2018. Foi diagnosticado o potencial de se criar um Programa de
Voluntariado para a APAST em parceria com o PERD. Enfim, o corpo técnico da APAST é totalmente
insuficiente para o cumprimento das ações mínimas necessárias de gestão e manejo da UC, ou seja,
fiscalização e proteção.

4.7.5

SINALIZAÇÃO

Até o momento, a APAST não possui sinalização sobre sua existência, tão pouco sobre a localização e
acesso dos atrativos citados. Deve-se considerar a sinalização do Centro de Educação Ambiental
Aperam – Oikós, pois a mesma cumpre o papel de uma relevante reserva natural particular dentro dos
limites da APAST.
Figura 4.44

Sinalização Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós

Fonte: registro do autor,2019

4.7.6

RECURSOS FINANCEIROS

Até o momento, a APAST não possui recursos financeiros para fins de apoio as atividades de uso público,
sendo gratuita a visitação à UC.

4.7.7

ATIVIDADES DE GESTÃO E PROCEDIMENTOS

Não foram encontrados registros sobre ações em prol do uso público da APAST, como por exemplo, via
Conselho Gestor da APAST, Conselho Municipal de Turismo, Conselho Consultivo do PERD e Conselho do
Circuito Turístico Mata Atlântica.
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4.7.8

ESTRUTURAS DE APOIO

4.7.8.1

Meios de Hospedagem

Nos limites da APAST não existem meios de hospedagem disponíveis, excetos os espaços ofertados pela
internet que não são regulamentados, como o portal booking. Na parte central da cidade, a rede
hoteleira possui um número satisfatório de leitos que podem ser pesquisados no portal Minas Gerais e/ou
cadastur.

4.7.8.2

Alimentação

Nos limites da APAST existem pequenos restaurantes populares que atendem uma demanda local dos
moradores e comerciantes. Já na parte central da cidade estão localizados uma rede diversificada de
estabelecimentos alimentícios, como restaurantes, bares, padarias, lanchonetes e supermercados, que
podem ser pesquisados no portal Minas Gerais e/ou cadastur.

4.7.8.3

Serviços

Nos limites da APAST, até o momento, não são ofertados serviços de guias de turismo e/ou condutores
ambientas. No Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós, é possível realizar uma visita guiada,
porém sob agendamento na Fundação Aperam. No Centro de Visitantes do Bairro Macuco, espaço
gerido pelo IEF-MG, é possível contratar um condutor para realizar a Trilha do Juquita, já nos limites do
PERD. Serviços de taxi são ofertados em todos os bairros abrangidos pela APAST, como também serviços
de Uber e mototaxi, porém sem regulamentação. Serviços bancários e dos correios podem ser
encontrados na parte central da cidade.

4.7.9

ASPECTOS DA VISITAÇÃO

4.7.9.1

CARACTERÍSTICAS DOS VISITANTES

Em virtude da APAST não possuir equipe e estrutura, fica inviável quantificar o fluxo de visitantes que
acessam os atrativos e trilhas. De acordo com as entrevistas informais realizadas, tanto com a equipe do
Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós, com o Secretário Municipal de Turismo, quanto com o
proprietário da bicletaria Pedivela, o perfil dos visitantes que utilizam a área da APAST está ligado as
práticas de caminhada ao ar livre, a corrida e ao mountain bike, concentrando nos limites do Centro
de Educação Ambiental Aperam - Oikós e nas rodovias que interligam a parte central da cidade de
Timóteo com os bairros da Bela Vista, Macuco e Limoeiro. Anualmente acontece uma missa familiar no
Mirante que fica ao lado do Cruzeiro no Oikós. Destaque para a Corrida Rústica São Sebastião de
Timóteo, que acontece anualmente dentro das comemorações do aniversário de Timóteo. O evento é
uma realização da Associação de Amigos da Corrida Rústica São Sebastião de Timóteo, e conta com
o apoio da Prefeitura de Timóteo, JBN, INOVA e Grupo de Ciclismo Trilhas e Rumos de Timóteo. A
tradicional competição integra o calendário de eventos culturais e esportivos do município. Em 2019 a
corrida estava em sua 25ª edição (Prefeitura de Timóteo, 2019).
Figura 4.45

Corrida Rustica de São Sebastião de Timóteo

Fonte: Prefeitura de Timóteo, 2019

104

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

4.7.9.2

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

As ações de Educação Ambiental para a área da APAST e Muncipio como um todo, são orientadas e
norteadas pelo PIEA- Plano de Educação Ambiental – Que trata-se de um documento Integrado de
Educação Ambiental, estando inserido as instituições cooperadas que atuam no município no âmbito
formal e não formal.
A sua Coordenação se dá através da PMT e instituições parceiras, utilizando como ponto de apoio os
espaços do Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós e a Casa Ambiental da PMT.

4.7.9.3

IMPACTOS DA VISITAÇÃO

Os impactos visuais observados estão ligados a prática de queimadas, a destinação irregular dos
resíduos e a erosão do solo, relacionada a prática do motocross.

4.7.10

POTENCIAL DE USO PÚBLICO

Levando em consideração os atrativos e as estruturas que atualmente são disponibilizados no Centro
de Educação Ambiental Aperam - Oikós, avalia-se que o Uso Público da APAST é um ponto forte, tendo
como oportunidade potencializar a satisfação do visitante, ofertando uma diversidade maior de serviços
prestados. Por outro lado, descartando a área do Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós,
avalia-se que o Uso Público da APAST é um ponto fraco, tendo como ameaça a falta de atratividade
dos demais setores da UC, como exemplo, a inexistência de locais para contemplação da paisagem.
Quanto a expectativa dos visitantes, em virtude da APAST estar inserida em um ambiente urbano, existe
um potencial para se desenvolver atividades que tenham a capacidade de reconectar as pessoas com
a natureza. Com o aumento de uma visitação ordenada, controlada e responsável na APAST, tende-se
a aumentar a conscientização ambiental, tanto dos turistas, quanto dos moradores locais.
Naturalmente, com o uso público sendo bem trabalhado na APAST, impactos econômicos surgirão em
efeito, em prol do aumento da renda e postos de prestação de serviços ligados a uma melhor
experiência do visitante.
O Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós é o setor da APAST com maior potencial a ser
explorado para as visitas educativas, com destaque para um melhor aproveitamento do Centro de
Visitantes, Torre e Trilha Passarela da Fauna. Para isso será necessária uma boa interação entre o órgão
gestor da UC e a Fundação Aperam com o intuito de alinhar prioridades institucionais.
A APAST possui um potencial para o desenvolvimento do segmento do Ecoturismo, baseado na
promoção das modalidades de observação de aves e no cicloturismo. Uma estratégia viável para a
implementação destas atividades seria facilitar o credenciamento deste público para uso controlado
nas áreas do Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós, como também apoiar a realização de
eventos promocionais para atrair novos adeptos.
A APAST tende a se beneficiar de um fluxo de visitantes, que demanda visitar a região por dois motivos:
natureza e negócios. O ecoturismo tende a se consolidar na região em virtude da razão de existência
do Parque Estadual do Rio Doce. O Turismo de Negócios vem ganhando força na região do Vale do
Aço, em detrimento de esforços institucionais integrados entre poder público e entidades como o
Sebrae e o CTMAM.
Nesse sentido, as principais instituições que apresentam potencial real para apoiar a gestão da visitação
da APAST, a curto prazo seriam o CTMAN e o IEF. A médio e longo prazos pode se considerar a
participação de Associação de Guias e Observadores de Aves, que ainda estão se formalizando.
Por fim, é notório e urgente a necessidade de se promover uma ação de sensibilização em Timóteo com
foco nas escolas e igrejas, voltada para a compreensão da razão de existência da APAST, como
também implantar placas de sinalização da UC, com prioridade para os bairros abrangidos. Quanto aos
equipamentos, sugere-se que num primeiro momento,sejam otimizadas as estruturas já existentes para
o funcionamento da sede da APAST, como o uso compartilhado das Casas Ambientais do PERD nos
Bairros Primavera, Limoeiro e Macuco.

4.8

USO DO FOGO E OCORRÊNCIA DE INCÊNDIOS

Desde a ocupação territorial do Brasil, as florestas e outras formações nativas sofreram alterações
consideráveis principalmente pela prática da agricultura e da pecuária, nesse contexto, o uso do fogo
foi amplamente difundido para abertura de novas áreas agricultáveis, não excluindo usos na
atualidade. Majoritariamente, os danos advindos do fogo são ocasionados pela ação humana,
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intencionalmente ou acidentalmente, salvo àqueles ocasionados por fontes naturais, porém raros na
floresta atlântica (PIVELLO, 2011).
No estado de Minas Gerais, a configuração do terreno e o clima incidente, influencia diretamente a
propagação do fogo por áreas verdes ou mesmo áreas cultivadas. Muitas tipologias florestais ainda são
submetidas a ação do fogo que impactam severamente as formações vegetais no Brasil, mesmo
quando são incêndios de pequeno ou grandeproporção (PIVELLO, 2011).
Considerada as formações da floresta atlântica dentro do enquadramento de sua relação com o fogo
(Figura 4.46), a vegetação é sensível a passagem do sinistro (HARDESTY et al. 2005 apud. PIVELLO, 2011),
ou seja, são fortemente impactadas devido as características das espécies arbóreas nativas, cujas
estruturas não apresentam adaptações ou defesas a temperaturas elevadas (incêndios) (e.g.
COUTINHO, 1977; NASCIMENTO, 2001; HARDESTY, 2005; MYERS, 2007, PIVELLO, 2011).
Figura 4.46

Relação ecológica da passagem do fogo sobre as formações vegetais.

Obs.: destaque para a região de Timóteo.Fonte: Hardesty et al. 2005 apud. Pivello, 2011. Adaptado pelo Autor, 2019.

No contexto da vegetação da região da APA Serra do Timóteo, a passagem do fogo é um elemento
importante para o monitoramento das áreas, especialmente para direcionamento de esforços dessa
frente, no âmbito do plano de manejo. Dessa forma, descreve-se elementos observados para o
município e sua proximidade com o Parque Estadual do Rio Doce (PERD).
Ainda, faz-se importante diferenciar o conceito de queimada e incêndio propriamente dito. Conforme
definido por Soares (1995) e Ramos (1995), destaca-se que: incêndios são definidos por toda passagem
do fogo sobre uma determinada área sem controle, seja ele de origem antrópica ou natural, queimada
refere-se a técnica ou ferramenta aplicada a práticas agrícolas, pastoris ou silviculturais, de forma a
reduzir custos de produção, porém sempre com controle do fogo.
Desse modo, o diagnóstico de incêndios torna-se um parâmetro para o direcionamento das ações
necessárias ao uso do fogo das áreas da UC, bem como os programas e planos para a APA Serra do
Timóteo relativas ao tema.

4.8.1

CONCEITOS APLICADOS AS CARACTERÍSTICAS DOS INCÊNDIOS

De maneira geral o fogo se estabelece quando estão presentes os três elementos do triângulo do fogo:
o oxigênio disponível para a reação química, o material combustível e a fonte de ignição, o calor. Essa
base é influenciada diretamente, acelerando ou retardando, pelos seguintes parâmetros indicados:
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Material Combustível: considera-se as categorias de (i) perigosos – para galhos e ramos
pequenos (diâmetro menor que 0,7 cm), folhas, liquens e herbáceas, em seu estado seco; (ii)
semiperigosos – são os materiais lenhosos como troncos, galhos e ramos grandes (diâmetro
acima de 0,7 cm); (iii) verdes – normalmente são considerados não inflamáveis pelo fato de
reterem muita água nos tecidos (partes vivas da vegetação), mas estes podem secar com a
presença do fogo e tornarem-se inflamáveis (SOARES, 1985; SOARES; BATISTA, 2007);



Expressão Geomorfológica: a região do município de Timóteo possui grandes vales amplos e
abertos, vertentes convexas e superfícies aplainadas (Figura 4.47). Nas porções mais íngremes o
fogo tem maior potencial de propagação, sendo áreas estratégicas para direcionamento de
esforços;
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Associações ao Clima e Meteorologia: o clima de uma determinada região influencia
diretamente o regime e comportamento do fogo (BATISTA, 2000). De outubro a maio ocorrem
os períodos de chuva no município de Timóteo (ver diagnóstico de climatologia - item 6.2.3), no
entanto os períodos que apresentam maior risco de incêndios são aqueles que precedem o
regime de chuva, sendo de agosto a outubro os meses de maior preocupação.

Figura 4.47

Panorama do município de Timóteo.

Fonte: registro do Autor, 2019.

4.8.2

REGISTROS DE INCÊNDIOS FLORESTAIS

Através do monitoramento por satélite, realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
desde 1998, a metodologia vem se aprimorando ao longo dos anos, através do Programa de
Queimadas10 (INPE, 2019).
De acordo com o INPE (s.d.11), a capacidade de identificar focos de incêndios corresponde a uma área
mínima de detecção de 30x1 m, porém, a área varia em função do tamanho do pixel do satélite, sendo
que em um ponto poderá haver mais de um foco registrado.
Com base no banco de dados, foi analisado o período de cinco (05) anos inteiros, de 01 de janeiro de
2014 a 31 de dezembro de 2018. Foi incluído o período relativo ao ano de 2019, considerando do início
do ano ao dia de 31 de julho de 2019.
Relatórios de Ocorrência de Incêndios (ROIs) não puderam ser consultados, uma vez que o Sistema
Nacional de Informações sobre Fogo (Sisfogo) encontrava-se fora do ar 12 .Desta forma, os relatórios
relacionados ao tema, compreendem apenas as informações apresentadas no plano de manejo do
PERD.

4.8.2.1

Dados de focos de calor da APAST

Conforme os dados registrados pelo INPE, foram contabilizados 80 focos de incêndios no período
analisado. Especialmente, ao ano de 2015 o número de focos foi muito mais elevado, compreendendo
65 registros (81%). Já os demais anos apresentados valores muito reduzidos e, de certa maneira,
constantes (Figura 4.48).
O Município de Timóteo dispõe de um Plano Integrado de Prevenção, Controle e Combate a Incêndios
Florestais. Apesar de não ter registro da APAST em especial, entretanto consiste num documento de
apoio ao planejamento.

10

Disponível em: http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas. Acesso em maio de 2019.

11

Disponível em: http://www.inpe.br/queimadas/portal/informacoes/perguntas-frequentes#p10. Acesso em ago. de
2019.

12

Disponível em: https://ibama.gov.br/incendios-florestais/registro-ou-consulta-de-incendio/sistema-nacional-deinformaco
es-sobre-fogo-sisfogo. Acesso em ago. de 2019.
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Figura 4.48

Número de focos por ano na APA Serra do Timóteo.
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Fonte: INPE, 2019. Organizado pelo Autor, 2019.

Analisando o padrão de distribuição dos focos ao longo do ano, é nítido o início das ocorrências de
focos de incêndios no mês de agosto, intensificando em setembro e passando a reduzir a partir de
outubro (Figura 4.49). Essa distribuição está fortemente relacionada aos regimes de chuva na região,
que iniciam no mês de outubro. Dessa forma, é impedido que o fogo se alastre uma vez que o solo
reterá grande quantidade de água, assim como a serapilheira e tecidos vegetais mortos (tais como
cascas e troncos).
Figura 4.49

Número de focos por período do ano (mês) na APA Serra do Timóteo.
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Fonte: INPE, 2019. Organizado pelo Autor, 2019.

Ao norte da UC, é possível visualizar a concentração dos focos de incêndio (Figura 4.50), possivelmente,
devido à proximidade com as áreas urbanas, onde o fluxo de pessoas é intensificado, propiciando o
aumento de vetores de ignição ou propagação de incêndios. Especialmente, no ano de 2015, houve
uma grande área atingida nessa porção, como única situação que implicou alcance em área no
interior da UC.
Quando confrontados às demais ocorrências nos outros anos, é possível observar que registros foram
computados apenas próximos ao limite físico da APAST, também próximos a concentrações urbanas.
Ainda, considerando o padrão de ocorrência (Figura 4.49) para o ano de 2019, nenhum foco de calor
foi registrado, especialmente por estar entre os meses mais seguros do ano.
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Figura 4.50

Focos de calor registrados na área APA da Serra do Timóteo, por ano.

Fonte: INPE, 2019. Organizado pelo Autor, 2019.

4.8.2.2

Discussão dos Resultados da APAST

Considerando que os registros de focos de incêndios não apresentam relações de área, ou mesmo, os
incêndios de pequeno porte são impossíveis de serem registrados pelos sensores dos satélites hoje
utilizados, ponderações observadas em campo aqui se apresentam a fim de demonstrar elementos
relacionados a passagem do fogo nas áreas da UC.
A APA Serra do Timóteo está inserida em um contexto de preservação por um lado e urbanização por
outro, representado pelo PERD e pelas áreas edificadas do município, respectivamente, implicando
condições de cenário bastante distintas (Figura 4.51 A).
Durante o caminhamento de campo, fora dos limites da APA, foi observado um foco de incêndio
localizado em ambiente urbano, possivelmente pela queima de resíduos sólidos, devido a
concentração da fumaça em um pequeno ponto (Figura 4.51 B). Outro ponto de queima foi registrado
no sul da UC (Figura 4.52)
Esse tipo de situação coloca as formações vegetais em maior risco, à medida que se aproxima dos
limites geográficos da UC, sendo ponto importante de observação de ocorrências nos bairros de
Macuco, Limoeiro (lesta da UC), Ana Malaquias (sudoeste), Primavera (oeste) Novo Horizonte e Santa
Maria (norte).
Embora presente registros nessas localidades, ressalta-se que a incidência é bastante pequena quando
comparado a outras UCs de Minas Gerais. A abordagem para esse problema deve ser trabalhada em
campanhas específicas relacionadas a educação ambiental, especialmente nos meses que precedem
o período de maior incidência de focos de incêndios, sendo recomendado entre julho e agosto.
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Figura 4.51
A

Cenários apresentados no município de Timóteo.
B

Leg.: A – Vista geral da cidade de Timóteo cercada pela serra e fragmentos vegetais; B – Foco de incêndio registrado
próximo ao bairro Santa Terezinha (coord. -19,53897125; -42,59264692). Fonte: registro do Autor, 2019.

Figura 4.52

Pequeno vestígio de queima na APA da Serra do Timóteo.

Obs.: coord. -19,60051939; -42,60483281. Fonte: registros do Autor, 2019.

Na estrada que passa pelo bairro Limoeiro à Macuco, focos de incêndio a beira da estrada foram
observados em dois trechos, conforme demonstrado na Figura 4.53. Nessa região é importante destacar
a proximidade com a própria APA Serra da Timóteo e o PERD.
Essas áreas apresentam grande parte de sua cobertura correspondente a vegetação nativa,
majoritariamente florestal. Contudo, estradas potencializam os riscos a vegetação, o que pode
ocasionar potenciais danos a áreas que venham a ser consideradas estratégicas, especialmente
àquelas protegidas por instrumento legal.
De maneira geral, as áreas vegetadas presentes não apresentam registros concentrados ou passagens
continuadas em ano a ano, conforme anteriormente dito, a incidência é relativamente baixa.
Outro fator importante, relacionada a vegetação, é que com o aumento da biomassa no solo
(serapilheira) aumenta também a potencialidade de propagação do fogo, uma vez que a biomassa
presente é um material combustível propício, categorizado como perigoso, em função do diâmetro de
partes vegetais como folhas galhos e gravetos.
As formações florestais de Floresta Estacional Semidecidual (FESD) apresentam características de secas
fisiológicas no período mais seco do ano, onde espécies caducifólias perdem suas folhas, resultando
numa redução de cobertura de copa na ordem de 20 a 50% (IBGE, 2012). Isso propicia o aumento de
materiais combustíveis.
Ao longo do ano, com o crescimento da floresta, há um acúmulo natural de matéria orgânica sobre o
solo, especialmente pela perda da folhagem. Esse fato pode potencializar danos maiores quando o
fogo ocorre, sendo importante manter condições seguras entre períodos relativamente longos, tais
como aceiros e acompanhamento dos registros disponibilizados pelo INPE.
No município, em função da grande importância do combate e prevenção de incêndios, é presente
estruturas de aceiros limítrofe ao PERD e na APA, hoje gerenciadas principalmente pela APERAM,
Prefeitura Municipal e IEF, conforme ação acordada no Plano Integrado de Prevenção e Combate a
Incêndios Florestais de Timóteo (Figura 4.54).
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Figura 4.53

Incêndios iniciados às margens das estradas no município de Timóteo.

A

B

C

D

Leg.: A e B – Incêndio iniciado no acostamento da estrada (coord. -19,57035875; -42,58989742); C e D – Trecho próximo
aos limites da UC (coord. -19,57431089; -42,58864475). Fonte: registros do Autor, 2019.

Figura 4.54
A

Aceiros presentes no município de Timóteo.
B

Leg.: A – aceiro nos limites do PERD (coord. -19,55222933; -42,57591017); B – aceiro presente no interior da APA da
Serra do Timóteo. Fonte: registro do Autor, 2019.

Os aceiros presentes têm a função de romper a continuidade da deposição da matéria orgânica
depositada no solo, o que implica na retirada de um dos três elementos do triângulo do fogo. Ainda, a
existência de aceiros propicia uma melhor fiscalização das áreas como um todo e quando em situação
de combate, facilita na movimentação em campo e deslocamento de equipamentos e pessoal para
ações emergenciais.
Possivelmente, a baixa incidência de focos de calor está relacionada ao isolamento de fragmentos
vegetais por meio dos aceiros. Importa-se ressaltar ainda, que independente dos registros, ações
direcionadas a prevenção de incêndios são de relevante importância para manter a seguridade das
áreas protegidas da APA da Serra do Timóteo e indiretamente as áreas do PERD.
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4.8.3

LEGISLAÇÃO A CERCA DO USO DO FOGO

O uso do fogo como ferramenta de uso está respaldado na legislação nacional e estadual, no entanto,
devem ser respeitadas as condições para sua correta aplicação, de modo a manter a regularidade do
uso, com vistas a proteção dos recursos naturais, essencialmente.
Observada no âmbito nacional, a Lei Federal nº 12.651 de maio de 2012, estabelece as regras do uso
no art.38, inc. I ao III:
I
“em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em
práticas agropastoris ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual
ambiental competente do Sisnama, para cada imóvel rural ou de forma regionalizada,
que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle;
II
emprego da queima controlada em Unidades de Conservação, em
conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do
órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da
vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente
à ocorrência do fogo;
III
atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente
aprovado pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa
reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do
Sisnama”(art. 38; inc. I ao III; BRASIL, 2012).

Mesmo que previsto em legislação, ressalta-se que para o correto uso, a autorização emitida pelo órgão
ambiental deve estar em mãos, seguindo os critérios estabelecidos para atuação segura da técnica,
principalmente relacionada a época de risco, precipitação e umidade relativa do ar média.
Particularmente, para o estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº20.922, de outubro de 2013, reza sobre
a política florestal e de proteção a biodiversidade, onde no art.93, §2, inc. I ao IV:
I
“em área cuja peculiaridade justifique o emprego do fogo em prática
agropastoril, florestal ou fitossanitária, mediante prévia autorização, para cada imóvel
rural ou de forma regionalizada, do órgão estadual ambiental competente, que
estabelecerá os critérios de uso, monitoramento e controle;
II
em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, na queima controlada, em
conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do
órgão gestor da Unidade de Conservação, visando ao manejo conservacionista da
vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente
à ocorrência do fogo;
III
em atividades vinculadas a pesquisa científica devidamente aprovada pelos
órgãos ambientais competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida;
IV
em práticas de prevenção e combate aos incêndios florestais, conforme
regulamento”(art.93 §2, inc. 1 ao IV; MINAS GERAIS, 2013).

Dessa maneira, a articulação institucional é de grande importância para a fiscalização das práticas,
bem como, auxílio na aplicação correta da técnica, sem que haja grandes ônus para a vegetação,
especialmente em áreas protegidas (art. 94; art. 95. MINAS GERAIS, 2013). Ressalta-se que a queima
controlada só é permitida mediante autorização do IEF (Lei Estadual nº 20.922/2013, Art. 92, §3º;
Resolução Conjunta SEMAD/IEF nº 2.075 de maio de 2014).
Considerando a Resolução conjunta SEMAD/IEF nº 2.075/2014, alguns casos onde se deseje a aplicação
da técnica do fogo se implica a avaliação de áreas ou propriedades situadas próximas de UCs e
entorno (art. 3; 4).
Ainda, o Decreto Estadual nº 45.960 de 2 de maio de 2012, dispõe sobre a Força Tarefa Previncêndio
(FTP), em seu art. 1 define a criação do programa de prevenção e combate a incêndios florestais.
Descrito, também, em seu art. 2, as atribuições:
I
promover ações de prevenção e combate a incêndios florestais durante o
período crítico com vistas a proteger:
a)
unidades de conservação estaduais e seu entorno, executada a Reserva
Particular do Patrimônio Natural; e
b)

áreas de relevante interesse ecológico;

II
estar permanentemente em condições de pronto emprego para desenvolver e
apoiar as atividades de prevenção e combate a incêndios florestais durante o período
crítico, nas unidades mencionadas no inciso anterior;
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III
auxiliar no controle do uso do fogo, por meio de monitoramento das queimadas
controladas;
IV
utilizar instrumentos de monitoramento, previsão climática e avaliação in loco
para identificação das áreas de maior risco de ocorrência de incêndios florestais;
V
coordenar ações de fiscalização e apoiar as de prevenção a incêndios
florestais; e
VI
assegurar as operações de combate a incêndios florestais, rescaldo e vigilância
pós-incêndio, necessárias para garantia das perfeitas condições de sua extinção.

Há que se considerar que mesmo presente instrumentos jurídicos que possibilitem o uso do fogo, a APA
Serra do Timóteo é vizinha do PERD, além disso, a vegetação nativa presente nas formações de ambas
as UCs são sensíveis a passagem do fogo, o que indica um elemento importante de restrição.

4.8.4

POTENCIAIS CAUSAS DOS INCÊNDIOS NA APA SERRA DO TIMÓTEO

Para a APA Serra do Timóteo, não há estudos específicos sobre o tema, por outro lado, os incêndios
estão majoritariamente associados a ação humana, principalmente nas áreas onde a prática da
agricultura e pecuária é permanente.
Incêndios podem ser ocasionados de maneira intencional ou acidental, sendo agravado pelas variáveis
físicas, tais como a velocidade do vento, umidade relativa do ar, temperatura, horário do dia, expressão
geomorfológica, entre outros (SANTOS et al., 2006). Assim, se descreve as principais causas e seus
consequentes danos a vegetação:


Práticas agrícolas e renovação de pastagens: o fogo é amplamente utilizado na renovação e
limpeza de pastagens ou em alguns tipos de cultura agrícola, muitas vezes pela utilidade e baixo
custo na aplicação (SOARES, 1995). Nessa situação, toda e qualquer aplicação deverá ser
previamente permitida, conforme a legislação específica já apresentada;



Incêndios criminosos: previsto como crime na legislação brasileira, é uma das origens de
incêndios bastante comum, muitas vezes por desafeto à uma área protegida por diversas
causas. É essencial a articulação entre gestores das UCs próximas, bem como instituições
importantes nesse combate, como os bombeiros e polícias civil e militar.



Queima de resíduos sólidos: a realização de queimas para “eliminação” do lixo é bastante
preocupante. Normalmente ocorrem onde não há coleta de lixo ou por questões culturais.
Também a relação de materiais bastante inflamáveis ou tóxicos, além do alastre próximo ao
foco, é importante ressaltar impactos indiretos da queima de resíduos e sua importância de ser
combatida quando observada, através da educação ambiental e orientação de descarte;



Fagulhas e brasas: originárias de equipamentos ou objetos capazes de reter grande quantidade
de calor, muitas vezes concentrados, tem grande potencial de ignição, sendo uma das maiores
fontes de preocupação. Essas fontes são representadas por fuligem de maquinários pesados ou
por bitucas de cigarro. Há uma forte relação com o traçado das estradas, normalmente
observados em uma faixa concentrada;



Causas naturais: no caso brasileiro é representado por descargas elétricas, porém raros, visto
que as condições atmosféricas devem estar propícias para o desencadeamento do fogo, além
disso, a umidade do ar é bastante elevada e normalmente seguida de chuvas (MEDEIROS;
FIEDLER, 2003; SOARES; BATISTA, 2007). É considerada importante para a dinâmica da vegetação
dependente, especialmente do cerrado, diferentemente das características do município.
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5

VISÃO DAS COMUNIDADES SOBRE A UC

A caracterização do entorno da APAST aqui apresentada foi pautada em estudos de percepção
socioambiental em bairros do entorno da UC, a partir de entrevistas com moradores e/ou
frequentadores da região, bem como nos resultados das Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo
(DRP).

5.1

PERCEPÇÃO AMBIENTAL NOS BAIRROS

No que tange às influências da APAST para a população, registra-se que todas as narrativas afirmam
que a UC é importante para a preservação do meio ambiente e qualidade de vida. Desse modo,
predominam narrativas relacionando a APAST com a redução do nível de poluição do município.
No tocante à questão fundiária, não foram encontrados dados que indicassem uma necessidade de
expansão de loteamentos, nem foi reconhecida essa demanda por parte da comunidade local em
seus relatos e questionários.
Dentre os incentivos a educação ambiental, percebe-se a necessidade de atuação da administração
pública com a promoção da coleta seletiva, gestão de resíduos municipais, de modo a transformar o
hábito da queima do lixo de suas residências. A prática oferece diversos riscos à saúde e segurança da
comunidade, além de ter impactos determinantes na qualidade de vida das pessoas.
Durante diferentes dias da semana e diferentes horários, foram percebidas movimentações com
diferentes caráteres no centro do município. Pela manhã, os fluxos são pautados por carros nas grandes
avenidas, que seguem sentido centro,a partirdos pontos não centrais (periferias sublocais), pois é no
centro que ocorrem boa parte das atividades ao longo do horário de expediente comercial.
Por volta do meio dia, a movimentação entre esses locais acontece predominante por vias de pedestres
e os percursos são feitos em sua grande maioria a pé, embora percebeu-se também a presença
crescente do uso de bicicletas em relação ao outro turno.
Em entrevistas no centro, as narrativas das lideranças do setor imobiliário são de que o município vive
um processo de “boom demográfico”, descrevendo que o município precisa de mais regiões para
serem loteadas e de que a cidade precisa se desenvolver para novas áreas.
No bairro Macuco, a dinâmica dos habitantes da região é de atividades profissionais mais regulares, e
o horário do almoço é quando se concentra a maior parte da comunidade. Dentre os 30 questionários
aplicados nessa região, dos quais 10 deles foram com mulheres moradoras do bairro, caracterizadas
como do lar e que compõe família com perfil patriarcal, onde o marido sustenta a casa. Esse dado
amostral evidencia o perfil das pessoas que convivem na região e que usam os instrumentos públicos
para suas demandas (saúde, educação, saneamento, etc.).
No bairro Novo Horizonte, dentre os entrevistados, um terço residia no bairro com propriedade particular
própria, mas não souberem responder se a situação fundiária estava plenamente regulamentada. Em
contato com a Dª Zilda da Silva Baldez, que acompanhou todo o processo de ocupação da fazenda
Zé Ezídeo, seguida da divisão e venda dos lotes pelos herdeiros,iniciando o processo de ocupação da
região. Atestou-se a importância da preservação ambiental e de um loteamento consciente para uso
e ocupação do solo. A região ainda tem um importante recorte de mata.
Moradores de lotes comprados na fazenda Zé Ezídeo, quando inqueridos sobre o motivo da mudança
e se havia ausência de locais para se viver em Timóteo, a resposta foi de que o desejo é apenas a saída
do centro, mas que o município não sofre com ausência de imóveis para serem ocupados.
O bairro Licuri demonstra ser uma região povoada por um perfil de pessoas pacatas e de rotinas de uso
urbano mais sedentárias e microrregionais. A estrada do Licuri é uma estrada que liga os municípios de
Timóteo e Marliéria. A comunidade do Licuri prefere buscar acesso a itens do poder púbico no município
de Marliéria.
Dos problemas de saneamento básico, meio ambiente e saúde, evidenciou-se a dificuldade ambiental
gerada. As casas possuem fossas individuais, mas no período de chuvas intensas, as fossas não suportam
a demanda de escoamento e os resíduos são mal direcionados.Quando instigados sobre a preservação
ambiental, foi unânime dos moradores a narrativa sobre o impacto que o desmatamento da região
pode causar, caso aconteça, inclusive,sobre questões de saúde relativas ao modo de vida da
comunidade na região.
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5.2

VISÃO DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE DRP

Com intuito de garantir a participação social no processo de elaboração do plano de manejo da APAST
realizaram-se 2 (duas) Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), envolvendo diferentes
segmentos da sociedade, nas localidades de Alphaville e Bromélias, nos dias 11 e 12 de setembro de
2019, respectivamente.
As atividades foram orientadas para a transformação dos objetivos em resultados através de trabalhos
em grupos, compartilhando responsabilidades para que o sucesso seja de todos, numa linha de
raciocínio coletivo, direcionando a socialização das informações. O uso de diferentes fontes e meios de
coleta de informações facilita a investigação de cada aspecto da realidade com uma variedade de
sentidos, permitindo uma visão integrada das diversas características da localidade investigada. A
discussão dos resultados desperta a capacidade de análise da situação existente e identificação de
soluções alternativas, aproveitando as potencialidades locais, do entorno e externas à UC.
A metodologia de oficinas de DRP é uma forma de abordagem para elaboração de diagnósticos
participativos, nos quais representantes da comunidade e equipes técnicas trocam experiências através
da utilização de técnicas específicas, identificando problemase potencialidades para análise da
situação atual local.
O DRP tem o objetivo de auxiliar os interessados em conhecer a complexa teia de relações que
permeiam o cotidiano dos grupos sociais, na medida em que nos permite ter uma visão mais real dos
inúmeros fatores - sociais, econômicos, ambientais e culturais – que afetam as tomadas de decisão
nestes sistemas.
Nas oficinas de DRP para elaboração do Plano de Manejo da APAST, estiveram representados diferentes
segmentos da sociedade civil organizada, moradores, poder público e setor privado, escolas,
universidades e proprietários, somando 55participantesno total das duas oficinas.
Os participantes, ao chegarem no local das oficinas, assinaram a lista de presença e registraram seus
nomes em uma tarjeta que foi utilizada como crachá. Em outra tarjeta responderam à questão: Como
você vê a APAST hoje? Após, as respostas foram apresentadas em plenária.
Ao analisar as respostas dos participantes, uma parcela significativa (cerca de 42%) possui uma visão
negativa da APAST, seja por considera-la mal gerida ou desvalorizada, alegando desconhecimento
sobre a área, seja por considera-la pressionada. Apesar dessa visão negativa, muitos participantes
enxergam APAST com potencial para superar esses desafios e cumprir seu papel de proteção da
biodiversidade, além de proporcionar lazer e turismo para as comunidades.
Por outro, a maior parte dos participantes (cerca de 58%) possui uma visão positiva da APAST,
considerando-a como uma UC importante para a proteção da biodiversidade do município,
fundamental tanto para a preservação ambiental, quanto para a consolidação e ordenamento dos
usos sustentáveis (Figura 5.1). O consenso entre praticamente todas as respostas é a visão de potencial
que a APAST possui para promover o desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida, o ecoturismo,
pesquisas, entre outros, a partir de um planejamento e gestão eficiente. A Figura 5.2 apresenta a nuvem
de palavras obtida das respostas dos participantes das Oficinas de DRP, permitindo observar as palavras
que mais apareceram nas respostas, sendo as cinco primeiras, “proteção”, “importante”, “turismo”,
“usos” e “biodiversidade”.
Figura 5.1

Visão dos participantes da Oficina de DRP sobre a APAST.

42,5%

Positivo
57,5%

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

118

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

Negativo

Figura 5.2

Nuvem de palavras das respostas dos participantes das Oficinas de DRP para a pergunta
“Como você vê a APAST hoje?”

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.
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6

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO

6.1

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente relatório foi confeccionadoa partir de cinco etapas: (1) pesquisabibliográfica e
levantamento de dados geográficos; (2) elaboração de mapas temáticos; (3) trabalho de campo; (4)
análise dos dados produzidos em escritório e comparação com realidade de campo; e (5) confecção
final do relatório temático – Diagnóstico do Meio Físico.
Sobre os materiais consultados, destacam-se documentos produzidos por órgãos oficiais, livros, materiais
acadêmicos, periódicos e mapeamentos específicos. Os levantamentos de dados se deram, sobretudo,
por meio de pesquisas na internet.
Os dados cartográficos, essenciais para a caracterização de meio físico, referem-se a arquivos nos
formatos shapefile (shp), portable document format (pdf), keyhole markup language (kml), tagged
image file format (tiff), disponíveis em bancos de dados on line como Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), Instituto Mineiro de Gestão das Águas(IGAM), entre outros.
Dentre os dados cartográficos utilizados no presente estudo, o Quadro 6.1 apresenta a compilação das
fontes por área temática do meio físico, fonte da informação e escala original.
Quadro 6.1 Fontes espaciais por área temática do Meio Físico.
TEMA
Clima

FONTE

PRODUTO

ESCALA

IBGE

Mapa de Clima do Brasil

VIOLA et al.

Métodos de interpolação espacial
mapeamento da precipitação pluvial

o

Sem escala

GUIMARÃES et al.

Áreas Homogêneas de Precipitação do Estado de
Minas Gerais

Sem escala

INMET

Estações climatológicas de Belo Horizonte,
Caratinga, Conceição do Mato Dentro e Viçosa

Sem escala

CPRM

Folha Geológica Coronel Fabriciano (SE.23-Z-D-V)

1:100.000

IBGE

Mapa Hidrogeológico da Região Sudeste

1:1.000.000

CPRM

Folha Geomorfológica Coronel Fabriciano (SE.23-ZD-V)

1:100.000

INPE

Refinamento do Modelo Digital de Elevação (MDE)
do Programa Shuttle Radar Topography Mission SRTM

1:50.000

Pedologia

UFV et al.

Mapa de solos do estado de Minas Gerais

1:650.000

Hidrografia

IGAM/UFMG

Projeto de Ottocodificação da Drenagem de Minas
Gerais

1:50.000

Geologia
Geomorfologia

1:5.000.000
para

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Os trabalhos de campo para validação dos temas geologia, geomorfologia, pedologia e hidrologia
foram realizadas no mês de julho de 2019. Foram coletados 51 pontos com uso de Tablet vinculado com
softwareGlobal Position System (GPS) ao longo da UC e em seu entorno imediato, onde em cada local
foi realizado registro fotográfico com identificação e coordenada respectiva (Quadro 6.2 e Figura 6.1).
Depois de realizada a visitação sobre a área da APA Serra do Timóteo, em escritório foram analisados
de forma individual e integrada cada um dos temas pesquisados, executando correções nas bases
cartográficas, quando necessária, e buscando o entendimento dos fatores de formação dos aspectos
físicos da UC.
Quadro 6.2 Identificação e coordenadas UTM SIRGAS 2000 Fuso 23 Sul dos pontos de campo
relacionados ao Meio Físico.
PONTO

IDENTIFICAÇÃO

COORDENADA X

COORDENADA Y

1

Vista panorâmica do relevo

751.882

7.832.421

2

Latossolo

751.740

7.832.393

3

Vista do relevo

753.452

7.831.338

4

Mirante

748.776

7.831.968

5

Vista do relevo

748.781

7.832.361
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PONTO

124

IDENTIFICAÇÃO

COORDENADA X

COORDENADA Y

6

Latossolo

748.988

7.832.084

7

Solos e rochas oxidados

749.622

7.833.481

8

Rochas xistosas

749.629

7.833.628

9

Rochas expostas

749.645

7.833.695

10

Rochas intemperizadas

749.409

7.833.958

11

Estação meteorológica

749.437

7.833.947

12

Nascente do Adão

748.914

7.832.871

13

Trilha para nascente do Adão

748.866

7.832.847

14

Rocha intemperizada

749.135

7.833.511

15

Grota

748.666

7.833.401

16

Leito seco de rio

748.623

7.833.627

17

Rocha intemperizada

749.822

7.832.789

18

Relevo ondulado

750.567

7.832.563

19

Leito seco de rio

750.949

7.832.710

20

Antiga mineração

750.588

7.832.902

21

Relato de drenagem

751.737

7.832.980

22

Leito seco de rio

748.274

7.834.201

23

Açude logo abaixo de rio seco

753.908

7.836.078

24

Relevo do entorno a partir de aceiro

754.350

7.836.273

25

Solo exposto

752.013

7.833.395

26

Córrego do Veado

751.593

7.830.759

27

Vale do córrego do Veado

750.835

7.831.268

28

Erosão

750.955

7.831.556

29

Rio assoreado

750.810

7.830.553

30

Erosão

750.370

7.830.525

31

Vale do córrego Celeste

750.319

7.830.353

32

Leito seco de rio

749.675

7.830.654

33

Córrego do Celeste

753.536

7.829.289

34

Ribeirão do Belém

753.643

7.829.096

35

Ribeirão do Timóteo

747.571

7.836.023

36

Rio poluído

748.375

7.837.133

37

Rio Doce

764.633

7.844.128

38

Rio Piracicaba

752.225

7.837.984

39

Vista da APAST a partir do rio Piracicaba

752.230

7.837.970

40

Erosão

752.703

7.837.690

41

Erosão

750.999

7.838.310

42

Argissolo

749.065

7.835.861

43

Ribeirão do Belém

755.275

7.832.639

44

Perfil de solo e rocha

748.490

7.835.138

45

Erosão

748.697

7.835.263

46

Vista do mirante

751.117

7.836.540

47

Erosão

750.032

7.837.404

48

Rochas expostas

750.981

7.836.424

49

Leito seco de rio

751.634

7.837.817
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PONTO

IDENTIFICAÇÃO

COORDENADA X

COORDENADA Y

50

Grota

751.693

7.837.685

51

Vista do relevo

747.643

7.839.403

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Figura 6.1

Localização dos pontos de campo relacionados ao Meio Físico.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

6.2

ASPECTOS CLIMÁTICOS

O presente tópico apresenta os aspectos climáticos da região da Área de Proteção Ambiental Serra do
Timóteo (APAST), abordando o contexto regional o qual se insere e que influencia a UC. Conforme
consta em variada bibliografia, o clima é entendido como as condições atmosféricas de uma dada
região ao longo do tempo. Paralelamente a isso, a definição de tempo (meteorológico) está associada
a uma determinada característica momentânea da atmosfera, enquanto, em maior medida, o clima
refere-se às características médias de tempo ao longo de um dado período histórico.
Muitos são os fatores que determinam as características climáticas de uma região. Continentalidade
versus maritimidade, posicionamento latitudinal e altitudinal, influência das massas de ar atuantes, entre
outros. Dentre os elementos usados para a avaliação do tipo climático, precipitação, temperatura,
umidade relativa do ar, intensidade, direção dos ventos, e sua variabilidade sazonal, além do balanço
hídrico serão preteridas para classificação climática da APAST.

6.2.1

CONTEXTO GERAL

Em termos Macrorregionais, a área da APAST localiza-se no clima do tipo Tropical de Altitude (Figura 6.2).
Segundo descreve Conti e Furlan (2005), tal clima abrange:
“o sul de Minas Gerais e do Espírito Santo e partes dos Estados de São Paulo e Rio de
Janeiro, onde altitudes acima de 1.000 m determinam condições especiais de clima. É
o chamado clima tropical de altitude, no qual as temperaturas médias anuais caem
para menos de 18°C e a pluviosidade se acentua, sobretudo nas áreas litorâneas, em
posição de barlavento. A dinâmica atmosférica do Sudeste é basicamente controlada
pela célula de Alta Pressão do Atlântico Sul, onde se configura a Massa Tropical
Marítima, sendo, também, afetada ocasionalmente pela massa Tropical Continental,
originária da Baixa Pressão do Chaco/ Pantanal, além dos efeitos desestabilizadores

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

125

desencadeados pelos avanços da Frente Polar e oscilações da Zona de Convergência
Intertropical (ZCIT). A ação dos anticiclones móveis, associados à dinâmica da frente
Polar é particularmente intensa no inverno, especialmente quando reforçada pelo ar
polar do Pacífico, de trajetória continental, portanto, menos úmido e mais estável. Nessa
época do ano o Anticiclone Subtropical do Atlântico tende a deslocar-se para o
continente, reduzindo a nebulosidade e as precipitações. No verão, a ativa
evaporação sobre os oceanos transfere enorme volume de vapor d’ água para a
atmosfera, instabilizando-a e provocando precipitações em todo o Sudeste.
Ocasionalmente, a umidade de origem marítima pode ser parcialmente bloqueada
pelo relevo, ocasionando excepcional acréscimo (de) chuvas nas áreas serranas e
graves problemas ambientais, com deslocamento de encostas, enchentes,
assoreamentos, além de elevado número de vítimas e prejuízos materiais.

Figura 6.2

Tipos de clima em território brasileiro, segundo Conti e Furlan (2005).

Nota: O quadrado vermelho representa a região onde a APAST está inserida. Fonte: Adaptado de Conti e Furlan,
2005.

Ainda em termos macroclimáticos, nos meses de verão o estado de Minas Gerais recebe influência das
massas de ar Equatorial Continental (mEc), Tropical Atlântica (mTa) e, eventualmente, Tropical
Continental (mTc). Com origem na região da Floresta Amazônica, a massa de ar Equatorial Continental
(mEc) retém parte da umidade atmosférica gerada por ascensão e espalha-se em sentido sudeste pela
superfície do território brasileiro, provocando fortes chuvas convectivas (chuvas de verão). Tais chuvas,
porém, podem ser originadas da massa de ar Tropical Atlântica (mTa) que, em menor potência que a
anterior, traz consigo a capacidade de precipitações com elevado volume pluviométrico em curtos
intervalos de tempo. Durante os invernos, por sua vez, a massa Polar Atlântica (mPa) empurra as massas
quentes e úmidas em direção à menores faixa latitudinais, deixando menores as temperaturas, quando
incidindo diretamente sobre uma região. Durante sua passagem, a Frente Polar Atlântica entra em
contato com as massas mTa (principal) ou mEc e empurra o ar quente para altitudes mais elevadas
provocando precipitações na forma de chuvas frontais. Nessa época do ano, a região apresenta os
menores índices pluviométricos, sendo nula nos meses mais frios.
As classificações climáticas podem ser aplicadas a diversos grupos e subgrupos de climas, envolvendose variadas metodologias. No estado de Minas Gerais, o Mapa de Clima do Brasil, produzido pelo IBGE
no ano de 2002 em escala 1:5.000.000, apresenta a área da APAST em um tipo climático Tropical Quente,
Semiúmido (de 4 a 5 meses secos), com temperatura média acima de 18° C em todos os meses do ano.
A Figura 6.3 apresenta a distribuição dos climas, segundo Mapa de Climas dos Brasil (IBGE, 2002).
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Figura 6.3

Climas no estado de Minas Gerais, segundo classificação do IBGE, 2002.

Fonte: IBGE, 2002. Elaboração do autor, 2019.

6.2.2

PRECIPITAÇÃO

A precipitação pluviométrica entende-se pela água proveniente do vapor de água da atmosfera
depositada na superfície terrestre sob forma de chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada,
representando o elo entre os demais fenômenos hidrológicos e fenômenos de escoamento superficial.
Entende-se como um dos principais elementos para a caracterização da dinâmica climática, e física
da terra. Seu regime médio de precipitação, intensidade e eventos extremos influenciam toda uma
dinâmica de elementos físicos (desde as características hidrográficas de uma bacia, erosão,
assoreamento, aptidão agrícola, entre outros).
Conforme definição apresentada por CPRM (2000), o índice pluviométrico é um dos elementos mais
significativos para a realização de estudos climáticos, principalmente quando verificados as
consequências de eventos excepcionais, como excesso de chuvas e prejuízos materiais e imateriais.
Vincula-se a formas do relevo como agente atuante das transformações ao longo do tempo, a
disponibilidade de água dos rios e a forma dos mesmos, bem como ao uso por uma dada população.
Em estudo denominado “Regiões pluviometricamente homogêneas no Brasil”, Keller Filho et al. (2005)
identificaram 25 zonas pluviométricas homogêneas em todo o território nacional. Em sua
caracterização, descrevem que os principais sistemas atmosféricos que geram as chuvas na área da
APAST são correntes perturbadas do sul, sob forma de passagens frontais e ramos aquecidos que detém
67 % da gênese das chuvas, zonas de convergência do Atlântico Sul e vórtices ciclônicos.
Conforme destacam Viola et al. (2010), o regime pluviométrico do estado de Minas Gerais é influenciado
por sistemas atmosféricos, como as frentes quentes e úmidas, oriundas da região amazônica, e as zonas
de convergência do Atlântico Sul (ZCAS), caracterizados por precipitações de intenso volume. Além das
chuvas frontais, a variação de relevo do estado garante a presença de chuvas orográficas, e o intenso
calor, somado a elevadas umidades relativas do ar nos meses quentes, a presença de chuvas de
convecção.
Ainda em relação ao clima do estado de Minas Gerais, em estudo denominado “Métodos de
interpolação espacial para o mapeamento da precipitação pluvial”, Viola et al. (2010) apresentam
mapas com a espacialização média anual tendo como base diferentes formas de extração da
informação. Como resultado de comparação, o trabalho apresenta semelhanças entre as quatro
metodologias, onde a parte norte do estado, nos limites com o território baiano detém os menores
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índices pluviométricos (de 693 a 990 mm), e a porção sul, junto ao estado de São Paulo, os maiores (de
1.520 a 1.865 mm).
Figura 6.4

Precipitação média anual do estado de Minas Gerais, segundo Viola et. al, 2010.

Legenda: Métodos de (A) krigagem (KG); (B) inverso do quadrado da distância (IQD); (C) modelos estatísticos; e (D)
cokrigagem (CA). Fonte: Adaptado de Viola et al., 2010.

Realizado por Guimarães et al. (2009), o estudo denominado “Áreas Homogêneas de Precipitação do
Estado de Minas Gerais”, apresenta como resultado a determinação de 12 áreas distintas de
precipitação no estado de Minas Gerais (Figura 6.5). Consoante com o estudo de Viola et al. (2010), a
análise das distribuições de chuvas, mostra a região da APAST inserida nos grupos 5 e 6 (Figura 6.5),
apresentando como características a duração do ciclo de chuvas de 162 a 169 dias, precipitação anual
em torno de 1.100 a 1.300 mm, com estação de chuvas começando no final de outubro e terminando
no começo de abril (Quadro 6.3) (GUIMARÃES et al., 2009).
Figura 6.5

Distribuição espacial das áreas homogêneas de precipitação em Minas Gerais, segundo
Guimarães et al., 2009.

Nota: Em vermelho a localização da APAST dentro do contexto do estado de Minas Gerais. Fonte: Adaptado de
Guimarães et al., 2009.
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Quadro 6.3 Características das áreas homogêneas de precipitação em Minas Gerais.
GRUPO

ESTAÇÃO CHUVOSA
INÍCIO

PICO

FINAL

DURAÇÃO DO
CICLO (DIAS)

PRECIPITAÇÃO
ANUAL (MM)

CLASSE DE
PRECIPITAÇÃO
(MM)

1

15/nov

11/jan

06/mar

111

738

2

08/nov

11/jan

12/mar

124

824

800 a 900

3

02/nov

13/jan

22/mar

140

939

900 a 1000

4

27/out

14/jan

29/mar

153

1046

1000 a 1100

5*

23/out

15/jan

03/abr

162

1163

1100 a 1200

6*

22/out

18/jan

09/abr

169

1258

1200 a 1300

7

20/out

20/jan

16/abr

178

1359

1300 a 1400

8

18/out

21/jan

18/abr

182

1431

1400 a 1500

9

15/out

22/jan

22/abr

189

1522

1500 a 1600

10

14/out

23/jan

27/abr

195

1613

1600 a 1700

11

12/out

25/jan

01/mai

201

1753

1700 a 1850

12

02/out

21/jan

07/mai

217

1989

> 1850

Nota: A região da APAST encontra-se na faixa dos dois Grupos marcados com asterisco. Fonte: Adaptado de
Guimarães et al., 2009.

6.2.2.1

Caracterização Pluviométrica Local

Para a caracterização pluviométrica local, embora não se tenham dados suficientes para representar
uma série histórica, serão apresentados os registros de precipitação captados pela Estação Timóteo
A511 (código OMM 86801), inserida na propriedade do Instituto Oikós e disponibilizados pela Prefeitura
de Timóteo.
Os dados referem-se ao período de 2007 a 2020 que, mesmo com lacunas em alguns meses, pode
apresentar um panorama mais incisivo da APAST. Além disso, os dados de 2020 encontram-se
incompletos em razão do período em que se executou este trabalho. Tendo isso em vista, no Quadro
6.4 são apresentados os registros totais de precipitação mensal, entre janeiro de 2007 e maio de 2020,
podendo-se obter registros médios mensais (Figura 6.6), totais anuais (aproximados, visto que existem
lacunas) e médios anuais (Figura 6.7).
Quadro 6.4 Registros totais de precipitação mensal, entre janeiro de 2007 e maio de 2020, na APAST.
ANO/
MÊS

JAN

FEV

2007

277,8

171,0

55,6

88,8

9,0

15,0

2,5

1,2

8,7

47,2

136,4

2008

174,8

233,0

*

*

*

*

*

*

41,2

0,0

371,4

409,8 1.230,2

2009

245,2

106,8

285,2

169,8

5,0

19,4

0,0

0,0

112,2

291,0

38,5

326,2 1.599,3

2010

59,8

64,6

321,2

200,6

42,8

17,4

2,4

0,2

5,6

112,6

218,8

240,4 1.286,4

2011

*

64,8

432,2

67,0

12,6

14,4

1,4

13,4

12,2

216,8

387,8

491,0 1.713,6

2012

304,2

30,8

80,6

41,2

87,8

3,4

0,4

31,8

27,2

40,8

81,0

2013

*

10,6

158,8

103,0

51,8

40,8

1,2

3,6

34,8

151,4

460,4

719,6 1.736,0

2014

52,2

37,4

181,8

113,8

45,2

1,6

16,4

0,0

6,0

141,2

226,2

154,2

976,0

2015

7,0

157,6

103,2

130,6

140,4

17,6

7,8

0,2

0,0

59,0

107,8

181,4

912,6

2016

441,2

21,2

93,2

60,8

6,8

25,2

1,4

0,0

89,6

63,0

322,4

260,6 1.385,4

2017

95,8

186,8

151,6

133,2

121,8

20,6

9,8

0,0

2,6

51,6

291,2

338,6 1.403,6

2018

108,8

431,6

143,0

68,4

57,2

2,0

0,6

**11,0

41,4

97,8

92,0

244,6 1.298,4

2019

6,4

96,6

253,0

67,2

34,0

5,7

0,0

0,2

13,2

101,2

218,2

210,2 1.005,9

2020

394,4

204,4

227,0

66,6

102,6

***

***

***

***

***

***

***

Média

180,6

129,8

191,3

100,8

55,2

14,9

3,7

5,1

30,4

105,7

227,1

304,8

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ
80,4

**

TOTAL
ANUAL
893,6

729,2

1.005,0
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Nota: *dados não apresentados; **estação com defeito; *** dados ainda não registrados. Fonte: Estação Timóteo
A511 (código OMM 86801), disponibilizado pela Prefeitura de Timóteo.

Tendo isso em vista, verifica-se que na APAST o mês com maior volume de chuvas é representado pelo
mês de dezembro, no verão, cuja média mensal chega a mais de 300 mm (Figura 6.6). O mês menos
chuvoso, por sua vez, é julho, no inverno, cuja média é de 3,7 mm (Figura 6.6), havendo anos em que
nesse mês não foram verificados nenhum índice (Quadro 6.4). Entre os valores extremos, destaca-se o
mês dezembro de 2013, que registrou 719,6 mm (Quadro 6.4).
Figura 6.6

Precipitação média mensal na APAST, entre 2007 e 2020.

300

304,8

200

14,9

3,7

5,1
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Jul
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100,8
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129,8

100
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150

180,6

Precipitação (mm)

250

0
Jan

Fev
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Abr

Out
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Dez

Precipitação Média Mensal
Fonte: Dados da Estação Timóteo A511 (código OMM 86801), disponibilizados pela Prefeitura de Timóteo; elaboração
do autor, 2020.

Em relação aos índices anuais, ignorando-se as lacunas evidenciadas no Quadro 6.4, 2013 e 2011 foram
os anos com maiores registros pluviométricos, com mais de 1.700 mm, enquanto que 2012 e 2007 foram
os que apresentaram menores valores. Para o período em questão, ainda, a média de chuvas anuais
ficou em 1.226,8 mm por ano, condizendo com o estudo apresentado por Guimarães et al. (2009),
evidenciado na Figura 6.5 e no Quadro 6.3, no início do capítulo.
Figura 6.7

Precipitação total anual e média anual na APAST, entre 2007 e 2020.
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do autor, 2020.
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6.2.3

CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA REGIONAL

Para uma caracterização mais precisa da região da APA Serra do Timóteo, durante o mês de agosto
de 2019 foi realizado uma consulta à Agência Nacional das Águas (ANA) e Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET). Por meio do Portal HidroWeb, a Agência Nacional das Águas (ANA) oferece
acesso ao banco de dados que contém todas as informações coletadas pela Rede Hidrometeorológica
Nacional (RHN), reunindo dados de níveis fluviais, vazões, chuvas, climatologia, qualidade da água e
sedimentos. O Portal INMET, por sua vez, detém um sistema de coleta e distribuição de dados
meteorológicos (temperatura, umidade relativa do ar, direção e velocidade do vento, pressão
atmosférica, precipitação, entre outras variáveis) que é dotado de estações de sondagem de ar
superior (radiossonda); estações climatológicas de superfície, operadas manualmente; e a maior rede
de estações automáticas da América do Sul.
O Portal HidroWeb permite a pesquisa das estações climatológicas por município e, utilizando-se dessa
ferramenta, foram verificados os dados disponíveis para todos os municípios da Região Metropolitana
do Vale do Aço (Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do Paraíso e Timóteo), identificando-se que os
dados mais recentes são da década de 1990. Já o Portal INMET, por sua vez, permite a consulta das
estações por meio de visualização em plataforma Google Maps, sendo possível a identificação das
fontes de dados mais próximas à área de estudo. Neste caso, a consulta ao portal permitiu identificar as
estações com dados atualizados, em uma série histórica de trinta anos, período de tempo
recomendável para uma adequada caracterização climática.
Dessa forma, buscando-se dados mais recentes, de um período de trinta anos, tempo suficiente para
uma adequada análise climatológica (seguindo recomendação da Organização Meteorológica
Mundial, descritas por Mendonça e Danni-Oliveira, 2007), no Portal INMET realizou-se a seleção dos
dados referentes à precipitação, temperatura média, direção e velocidade dos ventos e umidade
relativa do ar, no período entre 1989 e 2018. As estações utilizadas ficam nos municípios de Belo Horizonte
(código 83587), Caratinga (código 83592), Conceição do Mato Dentro (código 83589) e Viçosa (código
83642), sendo a mais próxima, a de Caratinga, localizada a aproximadamente 50 km da APAST. Embora
as demais estações estejam menos próximas (a uma distância máxima de 140 km), por estarem
espacializadas no entorno do município de Timóteo, servem para uma maior aproximação das
condições climáticas da UC. Na sequência, a Figura 6.8 apresenta a localização das estações
climatológicas utilizadas na presente caracterização.
Figura 6.8

Localização das estações climatológicas do entorno da APAST.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.
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Cabe ressaltar que na UC existe uma estação meteorológica inserida na propriedade do Centro de
Educação Ambiental Aperam - Oikós, cuja operação foi iniciada no ano de 2006, segundo informação
disponibilizada pelo INMET. Trata-se da estação Timóteo A511, de código OMM 86801, automática, com
coletas horárias de temperatura, umidade relativa do ar, ponto de orvalho, pressão atmosférica, vento,
radiação e precipitação pluviométrica. Todavia, em função do período de funcionamento desta, o
INMET não dispõe publicamente de dados históricos, restringindo a disponibilidade de informações para
o período de no máximo um ano, anterior a data em que se realiza a pesquisa.
Por meio da análise dos registros de precipitação e temperatura média para os municípios de Belo
Horizonte, Caratinga, Conceição do Mato Dentro e Viçosa, verificam-se que as temperaturas mais
elevadas ocorrem nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, sendo o mês de fevereiro aquele com os
maiores registros de temperatura média. As temperaturas mais baixas, são verificadas nos meses de
junho, julho e agosto, sendo o mês de julho aquele que apresenta menor média, dentro do período
analisado.
Quanto aos registros de precipitação, verifica-se que novembro, dezembro e janeiro são os meses mais
chuvosos, sendo o mês de dezembro aquele que apresenta as maiores médias de precipitação para o
período. Os meses de junho, julho e agosto, por sua vez, são os meses menos chuvosos, sendo o mês de
julho aquele que apresenta os menores índices de precipitação.
Considerando a espacialização dos parâmetros mencionados, a partir da interpolação destes, na
sequência, a Figura 6.9 e Figura 6.10apresentam as isolinhas de temperatura (isotermas) relacionadas
ao mês mais quente e mais frio, respectivamente.
Dessa forma, tendo em vista o mês mais quente, fevereiro, tem-se que a APA Serra do Timóteo se
apresenta em uma faixa de temperatura média entre 23,8 e 23,9°C. Considerando o mês mais frio, julho,
por sua vez, a UC localiza-se em uma faixa de temperatura média de 17,7 e 18,0°C.
Considerando a espacialização dos parâmetros relacionados a chuva, também realizada a partir da
interpolação dos dados, a Figura 6.11e Figura 6.12apresentam as isolinhas de precipitação (isoietas)
registradas ao mês mais chuvoso e menos chuvoso, respectivamente.
Desse modo, tendo em vista o registro de precipitação do mês mais chuvoso, dezembro, tem-se que a
APAST se localiza em uma faixa média de 280 a 295 mm. Considerando o mês menos chuvoso, julho, a
área de estudo localiza-se em uma faixa com a média de 6,1 e 6,4 mm, no mês.
Figura 6.9

Distribuição de isotermas na região do entorno da APAST, no mês mais quente.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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Figura 6.10

Distribuição de isotermas na região do entorno da APAST, no mês mais frio.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Figura 6.11

Distribuição de isoietas na região do entorno da APAST, no mês mais chuvoso.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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Figura 6.12

Distribuição de isoietas na região do entorno da APAST, no mês menos chuvoso.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Considerando o regime dos ventos para o entorno da UC, apresentados na Figura 6.13, Figura 6.14,
Figura 6.15 e Figura 6.16, observando-se as velocidades médias dos ventos, tem-se que existe um padrão
de distribuição ao longo do ano, onde verifica-se que os maiores valores são registrados nos meses de
setembro e outubro, enquanto que os menores valores são registrados nos meses de maio e junho. Em
relação a direção dos ventos, verifica-se a predominância para Leste, Norte e Nordeste, embora cada
estação climatológica tenha registrado uma predominância diferente. Dessa forma, a partir do registro
da estação de Caratinga, mais próxima a UC, tem-se ainda que os meses e abril a julho são aqueles em
que não existe uma direção definida dos ventos, representadas pela letra C (calmaria), compatível com
o período de menores velocidades médias dos ventos.
Figura 6.13

Registro de direção e velocidade dos ventos para o município de Belo Horizonte.
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Figura 6.14

Registro de direção e velocidade dos ventos para o município de Caratinga.
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Figura 6.15

Registro de direção e velocidade dos ventos para o município de Conceição do Mato
Dentro.
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Figura 6.16

Registro de direção e velocidade dos ventos para o município de Viçosa.
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Na sequência, a Figura 6.17, Figura 6.18, Figura 6.19 e Figura 6.20 apresentam as médias da umidade
relativa do ar para os municípios de Belo Horizonte, Caratinga, Conceição do Mato Dentro e Viçosa,
considerando o período dos últimos 30 anos.
Figura 6.17

Registro de umidade relativa do ar para o município de Belo Horizonte.
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Fonte: INMET, 2019. Elaboração do autor, 2019.

75,8

76,0

75,8

76,0

75,6

75,4

75,9

75,1

75,8

75,9

76,4

80

Registro de umidade relativa do ar para o município de Caratinga.
76,0

Figura 6.18
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Observando estes gráficos, verifica-se que existe uma constância na média dos registros de umidade
relativa do ar, onde em nenhum momento apresenta média inferior a 60%. Em geral, a média de
umidade relativa do ar fica geralmente em torno de 75 e 80%, considerando três das quatro estações
climatológicas, excluindo-se a estação de Belo Horizonte, cujo apresentou menor percentual, em todos
os meses do ano.

6.2.4

EVENTOS CLIMÁTICOS EXCEPCIONAIS

Quanto a eventos de intensa precipitação, sua análise advém da necessidade de compreensão das
características de uma determinada região. São esses os eventos responsáveis por deslizamentos de
terras em áreas de vulnerabilidade potencial e que, devido a intensificação das atividades antrópicas,
com a retirada de vegetação, construção de edificações em locais impróprios, revolvimento do solo
para a agricultura, alterações nos canais de drenagem e características da bacia hidrográfica, tendem
a ampliar a gravidade dos fenômenos.
Com o objetivo de descrever o papel da topografia na distribuição espacial e temporal das chuvas na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, Moreira e Abreu (2002) apresentam sete classes de
precipitação no período de um dia, sendo elas: até 1 mm – chuvisco; de 1 a 10 mm – chuva fraca; 10 a
20 mm – chuva moderada; 20 a 30 mm – chuva moderada a forte; 30 a 40 mm – chuva forte; 40 a 50 mm
– chuva muito forte, e acima de 50 mm – chuva extremamente forte. Com efeito, para a composição
do Plano de Manejo da APAST, foram analisados dados diários de precipitação da estação 83592,
localizada no município de Caratinga, a aproximadamente 50 km da UC.
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Utilizando-se dos dados da série histórica de 1991-2018, tem-se que dos mais de 10 mil registros diários de
chuvas, em 106 dias ocorreram chuvas classificadas como extremamente fortes (Quadro 6.5), ou seja,
aquelas que num período de 24 horas representaram um volume acima de 50 mm. Paralelamente ao
que foi dito anteriormente, essas chuvas estão concentradas principalmente nos meses de dezembro e
janeiro (Quadro 6.5).
Embora represente somente 1,06 % dos tipos de chuva para o período, quando concentradas, esses
volumes de precipitação tendem a causar prejuízos materiais e imateriais para a população de uma
determinada região. Em registros cuja precipitação ultrapassa 100 mm em um mesmo dia, situações de
muito transtorno são verificadas na região. Como exemplo, no registro de 164,9 mm (Quadro 6.5), que
ocorreu no dia 2 de dezembro de 2017, uma reportagem veiculada no portal G1 Vales de Minas Gerais
no mesmo dia aponta que ocorreram deslizamentos de barrancos, alagamentos e quedas de muros
em Ipatinga, Caratinga, Timóteo e Coronel Fabriciano.
Quadro 6.5 Eventos de chuvas extremamente fortes registrados no município de Caratinga entre os
anos de 1991 e 2018, em mm.
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6.3

ASPECTOS GEOLÓGICOS

O presente tópico trata das características do substrato rochoso da região da APAST, buscando o
entendimento acerca do contexto em que se insere a UC, localmente, regionalmente e
macrorregionalmente. Segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2015), os
“levantamentos geológicos básicos visam à produção de conhecimento sobre o território brasileiro,
sendo considerados a raiz da indústria mineral. Uma geologia básica eficiente aumenta as chances de
novas descobertas minerais, bem como permite a expansão daquelas já conhecidas, além de prover
conhecimento para uma melhor gestão do território nacional e dos recursos existentes”.
Evidentemente que a caracterização geológica constante no Plano de Manejo da APAST não se refere
ao mapeamento de possibilidades de extração de minérios, porém servem à gestão ordenada do
território, e dão suporte a estudos futuros. Segundo CPRM (2015),
“[...] estudos sobre geologia ambiental têm por objetivo incentivar a aplicação do
conhecimento das ciências geológicas no desenvolvimento de estudos, novos métodos
e tecnologias a serviço da preservação ambiental e da melhoria da qualidade de vida
da população. Nesse sentido, vêm sendo desenvolvidas, de forma sistemática, linhas
de ação com enfoque na análise e redução de danos e perdas provocados por
desastres naturais (em especial desertificação, escorregamentos e inundações); na
avaliação de anomalias geoquímicas em sedimento de fundo, água e solo e possíveis
associações com problemas de saúde pública; e na análise e remediação de impactos
ambientais promovidos pela atividade mineral por meio de subsídios à execução de
planos de recuperação de áreas degradadas pela mineração”.

Dessa forma, a caracterização apresenta-se dividida em dois momentos distintos, a compreensão dos
aspectos da geologia geral, apresentando as macroestruturas que dão suporte à UC, a partir de diversos
acontecimentos através das eras geológicas; e dos aspectos da geologia local, com base no
mapeamento publicado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) no ano de 2000,
em escala 1:100.000.

6.3.1

CONTEXTO GERAL

Em termos gerais, o território brasileiro está inserido dentro do contexto da Plataforma Sul-Americana.
Conforme Bizzi et al. (2003), a “[...] Plataforma Sul-Americana tem composição complexa e variada, cuja
esquematização atual está retratando história policíclica de seu embasamento, do Paleoarqueano
(cerca de 3,5 bilhões de anos atrás) ao Eo-Ordoviciano (cerca de 0,50-0,48 bilhões de anos atrás), onde
estão registradas litologias, estruturas e outras feições importantes de grandes colagens orogênicas de
caráter mundial-potenciais condicionadoras da fusão/aglutinação de supercontinentes – e dos eventos
de tafrogênese e fissão subsequentes a todas elas”. Dessa forma, o predomínio das estruturas que
sustentam o relevo brasileiro é anterior à atual configuração do continente Sul-Americano, que passou
a ter o seu formato após a orogênese andina e da abertura do oceano Atlântico, a partir do Mesozoico
(ROSS, 2013).
Em território brasileiro, de forma simplificada pode-se dizer que são três as grandes estruturas que
definem os macrocompartimentos de relevo encontrados no Brasil: em plataformas ou crátons, cinturões
orogênicos e grandes bacias sedimentares (Figura 6.21). Os escudos cristalinos ou crátons correspondem
aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande
complexidade litológica, prevalecendo rochas metamórficas muito antigas (Pré-Cambriano Médio e
Inferior). Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas
de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a Sul-Amazônica e a do São Francisco. Os cinturões
orogênicos, por sua vez, são formados por rochas muito antigas, com idades ao longo do Précambriano, sendo eles: Cinturão Orogênico do Atlântico, de Brasília e do Paraguai-Araguaia. O Cinturão
Orogênico do Atlântico, onde localiza-se a APAST estende-se desde a parte oriental da Região Nordeste
até o Sudeste do Estado do Rio Grande do Sul (Figura 6.21).
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Figura 6.21

Grandes estruturas em território brasileiro.

Nota: O quadrado vermelho representa a localização aproximada da APAST no contexto das grandes estruturas
geológicas. Fonte: Adaptado de Schobbenhaus (1984) apud Ross (2005).

Ainda segundo Ross (2005), com exceção das bacias de sedimentação recente, como a do Pantanal
mato-grossense, parte ocidental da bacia amazônica e trechos do litoral nordeste e sul, que pertencem
ao Terciário e Quaternário, o restante do território brasileiro é formado por estruturas geológicas antigas
que vão desde o Paleozoico ao Mesozoico (grandes bacias sedimentares) e ao Pré-cambriano (terrenos
cristalinos).
Em levantamentos posteriores, somando-se décadas de estudos acerca da conformação geológica e
adequações ao perfil continental que a estrutura do território brasileiro apresenta, Bizzi et al (2003)
descreve que em razão de “[...] motivos de ordem expositiva da geologia de um País de dimensões
continentais, Almeida et al (1977, 1981) aplicaram para o Brasil o conceito de províncias estruturais,
identificando 10 maiores províncias”. Para tanto, os limites escolhidos foram de caráter geologicamente
bem definidos, sendo aqueles que apresentam falhas e zonas de falhas, frontes metamórficos, zonas de
antepaís, limites erosionais de áreas sedimentares; e limites arbitrários/ convencionais, sendo aqueles mal
definidos geologicamente, ou havendo falta de conhecimento, estudos específicos, etc. (BIZZI et al,
2003). Ainda conforme Bizzi et al (2003), segundo a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
(CPRM), o território brasileiro é atualmente dividido em 16 províncias estruturais, onde o estado de Minas
Gerais está inserido na dinâmica de quatro grandes províncias, a saber: Tocantins, São Francisco,
Mantiqueira e Bacia do Paraná. A APA Serra do Timóteo, por sua vez, está inserida integralmente no
contexto da Província do São Francisco (Figura 6.22).
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Figura 6.22

Províncias estruturais brasileiras, conforme Companhia de Pesquisa de Recursos Mineiros
(CPRM).

Nota: O quadrado amarelo representa a localização aproximada da APAST no contexto das províncias estruturais
brasileiras. Fonte: Adaptado de Bizzi et al., 2003.

Associado ao cráton de São Francisco, e servindo de base estrutural para a APAST, área localiza-se sobre
terrenos granitos greenstone arqueanos e domos ITG, conforme apresentado na Figura 6.23.
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Figura 6.23

Província São Francisco.

Nota: O quadrado preto representa a localização aproximada da APAST no contexto da Província São Francisco.
Fonte: Bizzi et al.,2003.

6.3.2

CONTEXTO REGIONAL E LOCAL DA APA SERRA DO TIMÓTEO

Conforme CPRM (2000), considerando mapeamento geológico em escala 1:100.000 da Folha Coronel
Fabriciano (SE.23-Z-D-V), foram identificados na área da APAST quatro unidades litológicas, sendo elas:
Aluvião, Terraço Aluvial, Formação São Tomé (Unidade 2) e Complexo Mantiqueira. A seguir, a Figura
6.24 apresenta a distribuição das unidades sobre o município de Timóteo e sobre a área da UC, e na
sequência uma breve descrição das unidades sob a APAST.
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Figura 6.24

Unidades litológicas presentes no município de Timóteo e sobre a área da UC.

Fonte: CPRM, 2000. Elaboração do autor, 2019.

6.3.2.1

(QHa) Aluvião

Conforme CPRM (2000), os depósitos aluviais encontram-se distribuídos na maioria das drenagens e
constituem-se de cascalhos, areia e argila. São areias e siltes argilosos, castanhos, orgânicos, em
camadas tabulares e lenticulares, depositados em um ambiente fluvial meandrante.
Figura 6.25

Registro de área de aluvião nas margens do rio Piracicaba. Ponto 39.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

6.3.2.2

(QPHt) Terraço Aluvial

Os terraços aluviais encontram-se distribuídos, principalmente, ao longo do curso dos rios Doce, Matipó
e Piracicaba (próximo ao limite norte da UC), bem como dos ribeirões Água Limpa, Santa Isabel,
Sacramento, Mombaça, Turvo e Belém. De forma generalizada, são constituídos de materiais arenosos
relativamente selecionados, com níveis de seixos (cascalho) e sedimentos finos associados (CPRM, 2000).
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Figura 6.26

Registro de terraço aluvial junto ao rio Piracicaba. Ponto 51.

Fonte: Adaptado de Google Street View, 2017.

6.3.2.3

(Nst2) Grupo Rio Doce – Formação São Tomé (Unidade 2)

Conforme CPRM (2000), constituída de xistos, xistos gnaissóides e gnaisses com lentes subordinadas de
quartzitos. Ocorrem associadas a corpos de rocha básica xistificada, rocha granítica foliada e diques e
bolsões pegmatíticos. Os xistos constituem a litologia dominante da unidade, possuindo uma granulação
fina a média, coloração de intemperismo vermelho arroxeado, às vezes, crenulados. Exibem uma
xistosidade pronunciada acompanhada de nítido bandamento composicional.
Figura 6.27

Local de afloramento de rochas metamórficas foliadas. Ponto 8.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Figura 6.28

Detalhe do local de afloramento de rochas. Ponto 8.

Fonte: Registro do Autor, 2019.
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Figura 6.29

Afloramento de rochas gnáissicas. Ponto 9.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Figura 6.30

Foliações xistosas e gnáissicas. Ponto 48.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

6.3.2.4

(Am) Complexo Mantiqueira

O Complexo Mantiqueira representa os gnaisses de natureza comprovadamente ortoderivada
(ortognaisses granítico-tonalíticos) e de Suíte Metamórfica São Sebastião do Soberbo os paragnaisses
com quartzitos, xistos e rochas calcissilicáticas, associados. Apresenta biotita gnaisse bandado com
composição tonalítica, granodiorítica e granítica. Subordinam-se anfibolitos, migmatitos, gnaisses
charnockíticos e biotititos (CPRM, 2000).
Figura 6.31

Anfibolito exposto. Ponto 14.

Fonte: Registro do Autor, 2019.
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Figura 6.32

Afloramento de rochas xistosas. Ponto 50.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

6.3.3

HIDROGEOLOGIA

Considerando o mapeamento hidrogeológico realizado pelo IBGE para a região sudeste, no ano de
2015, confeccionado a partir de cartografia geológica ao milionésimo, tem-se que no entorno da APAST
ocorrem aquíferos porosos e fissurais. Especificamente na área da APAST, ocorre intenso predomínio de
aquífero fissural, com poços de produtividade alta. Na sequência, a Figura 6.33 apresenta a
espacialização dos tipos de aquíferos na região da UC, sendo apresentada breve descrição,
posteriormente.
Figura 6.33

Tipos de aquíferos na região da APAST.

Fonte: IBGE, 2015. Elaboração do autor, 2019.

6.3.3.1


Aquífero poroso
Poços com produtividade média

Conforme IBGE (2015), apresentam vazões entre 10m³/h e 40m³/h e são frequentes na Bacia Sedimentar
do Paraná. Os Depósitos Cenozoicos representam aquíferos livres, extensão local e regional,

146

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

homogêneos e isotrópicos, com porosidade intergranular. Na UC, sua presença aparece reduzida a
uma pequena área na porção sudeste.

6.3.3.2


Aquífero fissural
Poços com produtividade alta

Conforme IBGE (2015), apresentam vazões entre 40m³/h e 100m³/h e englobam duas grandes
categorias: basaltos (Formação Serra Geral) e rochas pré-cambrianas (cristalinas e
metavulcanossedimentares). Os poços tubulares com valores mais elevados de vazão podem estar
associados à exploração simultânea de camadas sedimentares e de rochas cristalinas. Vazões
superiores a 100m³/h estão quase sempre associadas à maior incidência de fraturas, à espessura dos
derrames e à ocorrência de estruturas características (zonas vesiculares, amigdaloidais e de disjunção
horizontal). Na APAST, sua presença engloba quase toda a área da UC.


Poços com produtividade média

Conforme IBGE (2015), as águas armazenadas circulam através das fraturas, abertas e interconectadas,
o que confere a este sistema um caráter geralmente homogêneo. Na região dos derrames vulcânicos,
constitui zonas com características de produtividade bastante variáveis com vários poços apresentando
vazões entre 10m³/h e 40m³/h. Embora na região do entorno, não se apresenta sob a APAST.


Poços com produtividade baixa

Conforme IBGE (2015), apresentam vazões entre 3m³/h e 10m³/h e são em geral de difíceis condições
de jazimento e de circulação das águas subterrâneas. Embora na região do entorno, não se apresenta
sob a APAST.

6.4

ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS

Considera-se a Geomorfologia a ciência que se ocupa em estudar os aspectos do relevo terrestre,
analisando os agentes dinâmicos de formação da paisagem, e suas inter-relações. Conforme
Casseti (2005), a geomorfologia é um conhecimento específico, sistematizado, que tem por objetivo
analisar a superfície da crosta terrestre, buscando compreender os processos pretéritos e atuais,
compreendendo o jogo de forças antagônicas, caracterizadas pelas atividades tectogenéticas
(endógenas) e mecanismos morfoclimáticos (exógenos), responsáveis pelas formas resultantes.

6.4.1

CONTEXTO GERAL

Ao longo de décadas de estudos geomorfológicos, os métodos de caracterização e análise da
paisagem vão sendo aprimorados, agregando novos conceitos e novas abordagens. Na década
de 1940, Aroldo de Azevedo realizou classificação dos relevos baseando-se na hipsometria, dividindo o
país em planícies (áreas de até 200 metros de altitude) e planaltos (áreas superiores a 200 metros de
altitude). Na década de 1950, Aziz Ab’Saber classificou os relevos brasileiros considerando os efeitos do
clima sobre a superfície, caracterizando 10 grandes unidades correspondentes a sete planaltos e três
planícies.
Em 1989, Jurandyr Ross, do Laboratório de Geomorfologia do Departamento da USP, divulga nova
classificação de relevos brasileiros, contendo 28 unidades de relevo, dividindo-se seis planícies, 11
planaltos e 11 depressões. A nova classificação utiliza-se de conceitos propostos por Ab’Saber, porém
acrescenta às características morfoestruturais e morfoclimáticas, os aspectos morfoesculturais, ou seja,
a ação de agentes externos na formação do relevo terrestre. A Figura 6.34 apresenta a classificação do
relevo segundo Ross, com destaque para a localização aproximada da região da APA Serra do Timóteo.
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Figura 6.34

Classificação do relevo brasileiro segundo Ross.

Nota: O quadrado preto representa a localização aproximada da APAST no contexto das 28 unidades de relevo
propostas por Jurandyr Ross. Fonte: Adaptado de Ross, 2005.

Nesse contexto, o estado de Minas Gerais, está inserido predominantemente nas unidades 7,
denominada de Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste, e 19, denominada Depressão Sertaneja e
do São Francisco. A unidade 7, onde se localiza a APAST, estende-se do extremo nordeste de Santa
Catarina até o interior da Bahia. Abrangem os estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Nelas se localizam as Serra da Mantiqueira, do Mar,
de Diamantina, do Espinhaço e da Canastra. São parte integrante do maior grupo de planaltos do país,
segundo a classificação de Aziz Ab’Saber.
Conforme descreve a CPRM (2010) no documento Geodiversidade do Estado de Minas Gerais, o
território mineiro apresenta relevo resultante da atuação de complexa atividade tectônica nas rochas
constituintes do escudo brasileiro a partir do Mesozoico, produzindo arqueamentos, falhamentos e
fraturas. Nesse estudo, o território do estado foi compartimentado em cinco grandes domínios
geomorfológicos, baseado no processo atuante e nos litotipos presentes e que por sua vez, foram
segmentados em 17 padrões de relevo (Figura 6.35).
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Figura 6.35

Domínios geomorfológicos e padrões de relevo descritos no estudo Geodiversidade do
Estado de Minas Gerais (CPRM, 2010).

Nota: O quadrado preto representa a localização aproximada daAPAST no contexto dos domínios geomorfológicos
(esquerda) e padrões de relevo (direita). Fonte: Adaptado de CPRM, 2010.

Nesse contexto, a APAST localiza-se no padrão de relevo Domínio Montanhoso, subcategoria do
Domínio das Unidades Denudacionais em Rochas Cristalinas ou Sedimentares. Segundo CPRM (2010), o
Domínio Montanhoso corresponde a maciços montanhosos, alinhamentos serranos, front de cuestas e
hogback. Apresentam formas muito acidentadas, com vertentes predominantemente retilíneas a
côncavas, escarpadas e topos de cristas alinhadas, aguçados ou levemente arredondados, com
sedimentação de colúvios e depósitos de tálus. Exibem sistema de drenagem principal em franco
processo de entalhamento.
As inclinações de vertentes variam entre 25-45°, com possível ocorrência de paredões rochosos
subverticais (60-90°). Apresentam amplitude de relevo acima de 300 m, podendo apresentar,
localmente, desnivelamentos inferiores a essa medida. Nesse padrão de relevo há franco predomínio
de processos de morfogênese (formação de solos rasos em terrenos muito acidentados), além da
atuação frequente de processos de erosão laminar e de movimentos de massa. Pode haver geração
de depósitos de tálus e de colúvios nas baixas vertentes (CPRM, 2010).

6.4.2

CONTEXTO REGIONAL E LOCAL DA APA SERRA DO TIMÓTEO

Conforme CPRM (2000), considerando mapeamento geomorfológico em escala 1:100.000 da Folha
Coronel Fabriciano (SE.23-Z-D-V), foram identificados na área da APAST três unidades geomorfológicas
(Figura 6.36), sendo elas: Planícies Fluviais ou Flúvio-lacustres, identificado com áreas de aluvião do mapa
de unidades litológicas, nas porções de menor altimetria, e pouco expressivas no total da área da UC;
Domínio Montanhoso, ocupando maior porção da APAST, onde localizam-se as áreas mais elevadas da
UC, sobre rochas tanto do Complexo Mantiqueira quanto da Formação São Tomé (embora predomine
sobre o último); e Domínio de Colinas Dissecadas e Morros Baixos que ocupam a porção oeste da APAST,
tanto sobre rochas tanto do Complexo Mantiqueira quanto da Formação São Tomé (embora predomine
sobre o primeiro).
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Figura 6.36

Unidades geomorfológicas presentes no município de Timóteo e sobre a área da UC.

Fonte: CPRM, 2000. Elaboração do autor, 2019.

A APAST apresenta vales amplos e abertos, vertentes convexas e superfícies aplainadas (Figura 6.37). A
partir de imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), que dispõe de informações sobre o relevo
terrestre através de modelos digitais do terreno (MDT), e disponibilizadas pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE, 2015), compatíveis com a escala 1:50.000 (pixel com cobertura de trinta por
trinta metros), identifica-se a área da APAST com um gradiente altimétrico de 516 metros, onde a altitude
máxima é de 753 metros, e a altitude mínima é de 237 metros, acima do nível do mar (Figura 6.38).
Figura 6.37

Posicionamento da APASTna borda nordeste (Visada S-N).

Fonte: Adaptado de Google, 2015.
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Figura 6.38

Altimetria na área do município de Timóteo e da APAST.

Fonte: INPE, 2015. Elaboração do autor, 2019.

Em relação às declividades da área da APAST, considerando a classificação da EMBRAPA, a superfície
da UC é predominantemente suavemente ondulada (entre 3 e 8% de declividade), também ocorrendo
superfície ondulada (entre 8 e 20%), localizada nas porções mais altas, e área planas (até 3%), localizada
nas porções mais baixas, principalmente às margens dos corpos hídricos. A Figura 6.39 apresenta os perfis
de elevação, identificados na Figura 6.38, e a Figura 6.40apresenta as classes de declividades no
município de Timóteo e na área do APAST.
Figura 6.39

Perfis de elevação sobre a APAST.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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Figura 6.40

Declividades na área do município de Timóteo e da APAST.

Fonte: INPE, 2015. Elaboração do autor, 2019.

Figura 6.41

Vista do relevo a partir do Ponto 4, local de maior altitude na APAST (753 metros de altitude).

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Figura 6.42

Vista do relevo a partir do Ponto 4, local de maior altitude na APAST (753 metros de altitude).

Fonte: Registro doAutor, 2019
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Figura 6.43

Vista a partir do Ponto 24, em porção elevada limítrofe ao PERD (472 metros de altitude).

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Figura 6.44

Vista a partir do Ponto 46, em porção elevada no norte da APAST (634 metros de altitude).

Fonte: Registro do Autor, 2019.

6.5

ASPECTOS PEDOLÓGICOS

Em sua definição básica, caracteriza-se o solo como um corpo de material inconsolidado que recobre
a superfície terrestre entre a litosfera e a atmosfera. Conforme destaca IBGE (2007), dentre as muitas
definições que o solo recebe, as definições de Soil taxonomy (1975) e Soil survey manual (1984) são as
que melhor se adaptam ao levantamento pedológico:
“Solo é a coletividade de indivíduos naturais, na superfície da terra, eventualmente
modificado ou mesmo construído pelo homem, contendo matéria orgânica viva e
servindo ou sendo capaz de servir à sustentação de plantas ao ar livre. Em sua parte
superior, limita-se com o ar atmosférico ou águas rasas. Lateralmente, limita-se
gradualmente com rocha consolidada ou parcialmente desintegrada, água profunda
ou gelo. O limite inferior é talvez o mais difícil de definir. Mas, o que é reconhecido como
solo deve excluir o material que mostre pouco efeito das interações de clima,
organismos, material originário e relevo, através do tempo.”

Ainda segundo IBGE (2007), o território brasileiro conta com inúmeros trabalhos de levantamentos de
solos, elaborados em vários níveis e em diferentes regiões. Instituições oficiais, como a Embrapa Solos e
o Projeto RADAMBRASIL executaram os levantamentos generalizados que recobrem todo o Território
Nacional, enquanto a iniciativa privada é responsável pela maioria absoluta dos levantamentos
executados em níveis de maior detalhe, para satisfazer objetivos diversos, tais como exploração
agrícola, conservação do solo, irrigação e drenagem, assentamentos de colonos, estudos ambientais e
outros (IBGE, 2007).

6.5.1

CONTEXTO GERAL

Devido à sua área territorial e sua localização geográfica, compreendido em ampla faixa latitudinal, os
solos do estado de Minas Gerais contemplam uma diversificada gama de fatores que compõe a gênese
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de sua formação. Tais fatores correspondem ao clima, geomorfologia e principalmente os substratos
rochosos que dão origem ao material inconsolidado.
Figura 6.45

Mapa de Solos do Estado de Minas Gerais, escala 1:1.250.000.

Nota: O retângulo preto refere-se à localização aproximada da APAST, no contexto da pedologia regional. Fonte:
EMBRAPA, 2004.

Conforme Mapeamento de solos e aptidão agrícola e das terras do estado de Minas Gerais, realizado
pela EMBRAPA (2004), os principais solos ocorrentes no território mineiro são Latossolo Vermelho-Amarelo
(25 %), Latossolo Vermelho (18 %), Cambissolo (18 %), Argissolo Vermelho-Amarelo (10 %) e Argissolo
Vermelho (10 %) (Figura 6.45). Possuem argila de atividade baixa (97 %), são predominantemente álicos
(54 %), têm o horizonte A moderado como horizonte superficial dominante (86 %), relevo
predominantemente plano (27 %) e forte ondulado (25 %), textura argilosa (43 %), e como principais
formações vegetais primárias o campo cerrado (23 %) e a floresta tropical subperenifólia (17%).

6.5.2

CONTEXTO REGIONAL E LOCAL NA APA SERRA DO TIMÓTEO

Em parceria entre a Universidade Federal de Viçosa, Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais,
Universidade Federal de Lavras e Fundação Estadual do Meio Ambiente, foi atualizado e publicado o
Mapa de solos do estado de Minas Gerais, em escala 1:650.000, no ano de 2010, sendo a base para a
caracterização da área da APA Serra do Timóteo (Figura 6.46).
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Figura 6.46

Ocorrência de solos na área do município de Timóteo e da APAST.

Fonte: UFV et al., 2010. Organização do autor, 2019.

De acordo com o Mapeamento de solos do estado de Minas Gerais (UFV et al, 2010), a área da APAST
é composta por solos do tipo Argissolo Vermelho Amarelo eutrófico, que se apresenta sob o código
PVAe, e Latossolo Amarelo distrófico, que se apresenta sob o código LAd. As associações e explicações
da legenda expandida são tratadas da seguinte forma, segundo o Mapa de solos do Estado de Minas
Gerais (UFV et al, 2010):


LAd3 - LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico, A moderado, muito profundo, textura argilosa,
fase floresta tropical subperenifólia, relevo ondulado e forte ondulado (60 %) + CAMBISSOLO
FLÚVICO Tb Distrófico típico, A moderado, profundo, textura argilosa, fase floresta tropical
subperenifólia, relevo plano (30 %) + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico, A fraco, pouco
profundo, textura média, fase floresta tropical subperenifólia, relevo plano (10 %).



PVAe22 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico, A moderado, textura argilosa, fase
floresta tropical subperenifólia, relevo ondulado (40 %) + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO
Distrófico típico, A moderado, textura argilosa, fase floresta tropical subperenifólia, relevo
ondulado (25 %) + LATOSSOLO VERMELHOAMARELO Distrófico típico, A moderado, textura
argilosa/muito argilosa, fase floresta tropical subperenifólia, relevo forte ondulado (20 %) +
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, A moderado, textura argilosa, fase floresta tropical
subperenifólia, relevo forte ondulado (15 %).
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Figura 6.47

Perfil de Argissolo Vermelho Amarelo. Ponto 6.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.48

Solo de baixa plasticidade. Ponto 6.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.49

Perfil de Argissolo Vermelho Amarelo. Ponto 40.

Fonte: Registro do autor, 2019.
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Figura 6.50

Perfil de Latossolo Amarelo. Ponto 42.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.51

Perfil de Latossolo Amarelo. Ponto 44.

Fonte: Registro do autor, 2019.

6.5.3

FRAGILIDADE AMBIENTAL

Partindo de conceitos de Ecodinâmica da Paisagem, abordados por Tricart (1977), o mapeamento das
áreas mais suscetíveis aos processos erosivos foi confeccionado com base na proposta metodológica
de Jurandyr Ross (1994).
A Ecodinâmica da Paisagem é o estudo da dinâmica dos ecótopos, que refletem como o dinamismo
dos ecossistemas são estreitamente relacionados entre si. Tricart (1977) aponta que uma unidade
ecodinâmica se caracteriza por relativa dinâmica do meio ambiente, tendo repercussões mais ou
menos imperativas sobre as comunidades biológicas, possuindo a morfodinâmica como elemento
determinante, onde fatores como o clima, topografia, material rochoso, entre outros, são interrelacionados.
Nesse sentido, Ross (1994) expõe que os estudos integrados de uma determinada área necessitam de
um entendimento da dinâmica de funcionamento do ambiente natural com ou sem intervenções das
ações humanas. Para tanto, referenciando-se em Grigoriev (1968), Ross (1994) define esse quadro como
“Estrato Geográfico da Terra”, onde a estrutura físico-biótica do estrato é representada por diversas
“camadas” ou componentes da natureza tais como a baixa atmosfera, hidrosfera, a litosfera e a
biosfera, que definem mecanismos extremamente complexos de funcionamento e de
interdependência.
Com a explosão demográfica e tecnológica verificada a partir da segunda metade do século XX,
insere-se nesse contexto o comportamento humano, como agente de transformação e modificador da
estabilidade natural do meio ambiente, observado como parte fundamental desta dinâmica.
Para análise da fragilidade, Ross amplia os conceitos anteriormente abordados por Tricart,
estabelecendo as Unidades Ecodinâmicas Instáveis ou de Instabilidade Emergente, e as Unidades
Ecodinâmicas Estáveis, que apesar de estarem em equilíbrio dinâmico, apresentam Instabilidade
Potencial qualitativamente previsível face as suas características naturais e a sempre possível inserção
antrópica. Sendo assim, as Unidades Ecodinâmicas Estáveis apresentam-se como áreas de Fragilidade
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Potencial e as Unidades Ecodinâmicas Instáveis apresentam-se como áreas de Fragilidade Emergente
(ROSS, 1994).
Assim, para analise empírica de fragilidade da área da APA Serra do Timóteo, aplicaram-se estudos
básicos de relevo, solo, clima e formas de uso e cobertura do solo. Tais estudos são oriundos de
informações secundárias, mas que necessariamente passaram por uma fase de comprovação e análise
com ajustes em ambiente computacional, gerando-se produtos relacionados à geomorfologia,
pedologia, climatologia e formas de uso e cobertura dos solos (nesse caso, informação primária).
O mapeamento de fragilidade potencial foi confeccionado por meio da sobreposição das informações
de declividade, forma das vertentes, tipos pedológicos e erosividade decorrente das chuvas. As
informações acerca da fragilidade emergente foram elaboradas, por sua vez, sobrepondo-se a carta
de fragilidade potencial com as classes de uso e cobertura do solo presentes na APAST.
Anteriormente ao cruzamento, porém, à cada classe de feição (também identificada como planos de
informação) foi atribuída um grau de suscetibilidade aos processos erosivos, variando de 1 a 5, onde o
primeiro grau representa mínima fragilidade e o segundo representa máxima fragilidade. Desse modo,
para cada classe é atribuída as seguintes denominações: 1 – Muito baixa, 2 – Baixa, 3 – Média, 4 – Alta,
e 5 – Muito alta.
Para o plano de informação denominado declividade, este relacionado ao relevo da APAST,
inicialmente utilizou-se os intervalos propostos pela Embrapa para definir as formas de relevo e sua
relação com a utilização agrícola, no qual tem-se os seguintes intervalos: até 3% de declividade, relevo
considerado plano; de 3 a 8%, relevo suavemente ondulado; de 8 a 20%, relevo ondulado; de 20 a 45%,
relevo fortemente ondulado; de 45 a 75%, relevo montanhoso; e acima de 75%, relevo escarpado.
Conforme Silveira & Oka-Fiori (2007), a verificação da declividade das vertentes possibilita a análise do
comportamento
das
inclinações,
enquanto
agente
responsável
pelo
balanço
morfogênese/pedogênese, uma vez que representa um dos fatores que mais contribuí para a
instabilidade das encostas, ocasionada pelo fluxo torrencial do escoamento que se dá na superfície, e
acarretando consequentes processos erosivos e movimentos coletivos de materiais.
Desse modo, adequando-se às cinco classes anteriormente mencionadas e tendo como base os
intervalos utilizados por Silveira & Oka-Fiori (2007), a fragilidade em relação à declividade ficou
designada da seguinte forma: até 3% de declividade, muito baixa fragilidade; entre 3 e 8%, baixa
fragilidade, entre 8 e 20%, média fragilidade, entre 20 e 45%, alta fragilidade; e acima de 45%, muito alta
fragilidade (Quadro 6.6).
Ainda se relacionando ao relevo da APAST, também foram levantadas as formas das vertentes,
representado a partir da sua curvatura horizontal, no qual se evidencia as áreas de convergência ou
divergência das linhas de fluxos de água superficial. A hierarquização das formas das vertentes foi
dividida com base na classificação de Rangel & Ross (2008) da seguinte forma: vertentes planares, muito
baixa fragilidade; vertentes divergentes, baixa fragilidade; vertentes muito divergentes, média
fragilidade; vertentes convergentes, alta fragilidade; e vertentes muito convergentes, muito alta
fragilidade (Quadro 6.6).
Quanto ao plano de informação relacionado aos aspectos pedológicos da APA Serra do Timóteo, por
sua vez, a hierarquização foi organizada segundo seu grau de fragilidade, aqui entendida como sua
susceptibilidade a erosão, deslizamento e colapso. Os critérios para a hierarquização das classes de
solos passam pelas características de textura, estrutura, plasticidade, grau de coesão das partículas e
profundidade/ espessura dos horizontes superficiais e subsuperficiais. Tendo como base estudos do
Instituto Agronômico de Campinas (do Estado de São Paulo), Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR),
Lombardi Neto & Bertoni (1975), Fasolo et al (1982), e levantamentos do próprio autor, Ross (1994) definiu
as classes de erodibilidade dos solos cuja correspondência com os tipos pedológicos da área de estudo
representa a seguinte classificação: baixa suscetibilidade à erosão, latossolos amarelos; média
suscetibilidade à erosão, argissolos vermelho amarelo (Quadro 6.6).
Outro plano de informação relacionado para a construção da fragilidade potencial da APAST foi a
erodibilidade causada pelo índice de chuvas. Para tanto, conforme enunciado por Ross (1994) e citado
por Silveira & Oka-Fiori (2007), tendo em vista a influência do clima na paisagem, principalmente com
relação à pluviosidade, o fator erosividade é registrado pela média dos valores anuais da média mensal
do índice de erosão (EI) em um período longo de tempo.
Utilizando-se do estudo realizado por Mello et al. (2007), que elaboraram um artigo sobre a erosividade
mensal e anual da chuva no estado de Minas Gerais, a partir de dados de séries históricas pluviométricas,
com duração mínima de dez anos, de 248 localidades mineiras, tem-se que a APA Serra do Timóteo
apresenta-se inteiramente em uma faixa de índice de erosividade das chuvas de 7.357 a 9.810 mil MJ
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mm ha-1 h-1 ano-1 e que, aplicando-se o intervalo de fragilidade a erosão proposta por Silveira & OkaFiori (2007), enquadra a UC com a classe de alta fragilidade à erosão (Quadro 6.6).
Assim, para a definição da fragilidade emergente da APAST, tem-se a definição de fragilidades
intermediárias para cada um dos planos de informação onde, no Quadro 6.6 são sintetizados de modo
a apresentar as classes. Nesse mesmo quadro, também são apresentados os pesos para cada um dos
planos de informação, visto que cada um dos elementos apresenta maior ou menor importância para
a estabilidade ambiental da superfície da UC.
Quadro 6.6 Síntese dos Planos de Informação e hierarquização quanto ao índice de Fragilidade.
CLASSES DE
FRAGILIDADE

DECLIVIDADE

CURVATURA DA
VERTENTE

Até 3%

Vertente Planar

Baixa

De 3 a 8%

Vertente Divergente

Latossolo Amarelo

-

Média

De 8 a 20%

Vertente Muito
Divergente

Argissolo Vermelho
Amarelo

-

Alta

De 20 a 45%

Vertente Convergente

-

Acima de 45%

Vertente Muito
Convergente

Área total da
APAST

0,37

0,33

Muito Baixa

Muito Alta
Peso

CLASSES DE SOLOS

EROSIVIDADE DAS
CHUVAS
-

0,2

0,1

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Assim, uma vez realizando-se o cruzamento dos planos de informação, que resultou no mapeamento
de fragilidade potencial (Figura 6.52 e Tabela 6.1), tem-se que a área de estudo se enquadra
predominantemente na classe de alta fragilidade, ocupando quase 55% da área da UC, distribuídos
principalmente sobre a porção oeste da APAST. As áreas de média fragilidade potencial representam
a segunda classe com maior participação, ocupando 42% da área, principalmente na porção leste da
APAST.As áreas de menor fragilidade potencial são aquelas representadas por porções de relevo mais
suavizados em combinação com solos de maior desenvolvimento pedogenético, do tipo latossólico,
porém representam menos de 2% do total. As áreas de muito alta fragilidade potencial, são verificadas
principalmente nas porções mais elevadas, no flanco oeste da Serra do Timóteo, porém também
representam menos de 2% do total. Na UC, não foram verificadas áreas de muito baixa fragilidade
potencial.
Tabela 6.1

Distribuição percentual das classes de Fragilidade Potencial
CLASSES DE FRAGILIDADE POTENCIAL

Muito baixa

%
-

Baixa

1,2%

Média

42,4%

Alta

54,9%

Muito alta
TOTAL

1,5%
100,0%

Fonte: Elaboração do autor, 2019.
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Figura 6.52

Distribuição das classes de Fragilidade Potencial.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Após a confecção do mapeamento de fragilidade potencial, as classes de uso e cobertura do solo
passaram igualmente pelo processo de hierarquização. O mapeamento de uso e cobertura do solo foi
realizado por meio de interpretação de imagens de satélite disponíveis pela plataforma Google Earth,
com alta resolução espacial.
A hierarquização das classes de uso e cobertura do solo foi elaborada tendo-se em vista seu potencial
de proteção da superfície, permitindo maior estabilidade do meio natural. Desse modo, tendo como
base o enunciado por Ross (1994), áreas recobertas por formações florestais apresentam maior
estabilidade das encostas do que áreas com formações gramíneas. Do mesmo modo, nas porções
representadas por reflorestamentos, tem-se uma maior proteção da superfície do que em áreas com
ocorrência de solos expostos, e assim por diante. Assim, conforme mapeamento de uso e cobertura do
solo (Figura 4.13), no Quadro 6.7 as classes identificadas são representadas com a seguinte
hierarquização.
Quadro 6.7 Hierarquização das classes de Uso e Cobertura do Solos quanto ao índice de Fragilidade.
CLASSES DE
FRAGILIDADE

CLASSES DE USO E COBERTURA DO SOLO

Muito Baixa

Formação Pioneira de Influência Fluvial e Formação Florestal em Estágio Avançado

Baixa

Formação Florestal em Estágio Médio, Lago e Lagoa

Média

Formação Florestal em Estágio Inicial, Formação Florestal em Estágio Inicial a Médio com
Eucalipto, Pastagem/Campo, Eucalipto

Alta

Área Urbanizada, Área Edificada

Muito Alta

Solo exposto e Estrada

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Uma vez realizado o cruzamento do plano de informação relacionado às classes de fragilidade
potencial com a reclassificação da carta de uso e cobertura do solo, obtém-se assim a espacialização
das classes de fragilidade emergente, isto é, a relação de estabilidade do meio tendo em vista o tipo
de proteção (antrópica ou natural) existente sobre a superfície (Tabela 6.2 e Figura 6.53).
Como resultado, tem-se que a classe de média fragilidade emergente representa a classe
predominante sobre a UC, ocupando quase 80% da área. A classe de alta fragilidade emergente
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representa quase 15%, de forma dispersa ao longo da APAST. A classe de baixa fragilidade representa
menos de 6% da área. No caso das classes extremas, por sua vez, somadas representam menos de 1%
da APAST.
Tabela 6.2

Distribuição percentual das classes de Fragilidade Emergente.

CLASSES DE FRAGILIDADE EMERGENTE

%

Muito baixo

0,02%

Baixo

5,72%

Médio

79,09%

Alto

14,97%

Muito alto

0,19%

TOTAL

100,00%

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Figura 6.53

Distribuição das classes de Fragilidade Emergente.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Convém destacar, porém, que embora represente menos de 1% da área total da UC, em alguns dos
locais onde foi classificado como muito alta fragilidade emergente, tem-se a ocorrência de erosões que,
ou apresentam expressivos processos erosivos, ou detém potencial para tal fenômeno, como verificado
na Figura 6.54, Figura 6.55, Figura 6.56, Figura 6.57 e Figura 6.58, a seguir.
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Figura 6.54

Erosão registrada no Ponto 30.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.55

Erosão registrada no Ponto 40.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.56

Erosão registrada no Ponto 41.

Fonte: Registro do autor, 2019.
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Figura 6.57

Erosão registrada no Ponto 45.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.58

Erosão registrada no Ponto 47.

Fonte: Registro do autor, 2019.

6.6

ASPECTOS HIDROGRÁFICOS

A hidrologia é a ciência que estuda a ocorrência, circulação e distribuição das águas, bem como suas
características físicas, químicas e sua relação com os seres vivos. Como vertente da hidrologia, a
hidrografia é o ramo que visa o entendimento das formas dos rios, lagos oceanos, etc., e como o relevo
terrestre influencia e é influenciado pelas ações das águas.
Em relação ao Plano de Manejo da APAST, os aspectos hidrográficos devem trazer à tona o
entendimento de como se comportam os fluxos de água, e como estes fatores têm influência sobre os
demais aspectos físicos das Unidades de Conservação.

6.6.1

CONTEXTO GERAL

Alguns dos maiores complexos hidrográficos do mundo ficam no Brasil, sendo conhecido por guardar a
maior reserva de água doce do planeta (aproximadamente 8% de toda a água potável e doce da
Terra estão na superfície brasileira). Nesse contexto, o território brasileiro é composto por grandes bacias
hidrográficas, ou seja, áreas onde a drenagem da água das chuvas corre para um determinado curso
de água, ou ponto exutório.
Conforme Resolução n° 32, de 15 de outubro de 2003, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH), o território brasileiro é dividido em 12 regiões hidrográficas. Regiões hidrográficas, por sua vez,
são porções do espaço territorial brasileiro compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas homogêneas ou
similares, com vistas a orientar o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos (Figura 6.59)
(CNRH, 2003).
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Figura 6.59

Divisão hidrográfica nacional, conforme Resolução n° 32, de 15 de outubro de 2003, do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Fonte: CNRH, 2003.

Nesse contexto, o estado de Minas Gerais, que detém em seu território as nascentes de importantes rios
como o rio Doce, rio Grande, rio Paranaíba, rio Paraíba do Sul, rio Jequitinhonha, rio Mucuri, e rio São
Francisco, abriga também quatro Regiões Hidrográficas, sendo elas: São Francisco, Paraná, Atlântico
Leste e Atlântico Sudeste. Destas, abrigando a APA Serra do Timóteo, a Região Hidrográfica Atlântico
Sudeste é constituída pelas bacias hidrográficas de rios que deságuam no Atlântico (trecho sudeste),
estando limitada ao norte pela bacia hidrográfica do rio Doce, inclusive, a oeste pelas regiões
hidrográficas do São Francisco e do Paraná e ao sul pela bacia hidrográfica do rio Ribeira, inclusive
(CNRH, 2003) (Figura 6.60).
Conforme descreve a Agência Nacional das Águas (ANA, 2015), a Região Hidrográfica Atlântico
Sudeste tem 214.629 km² de área (2,5 % do território nacional) abrangendo parte dos estados do Espírito
Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, e completamente o estado do Rio de Janeiro (Figura 6.60). Seus
principais rios são o Paraíba do Sul e o Doce, com 1.150 km e 879 km de extensão, respectivamente.
Somando-se a esses, a Região Hidrográfica é composta também por diversos rios menores que formam
as bacias hidrográficas de São Mateus, Santa Maria, Reis Magos, Benevente, Itabapoana, Itapemirim,
Jacu, Ribeira e litorais do Rio de Janeiro e São Paulo.
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Figura 6.60

Região Hidrográfica Atlântico Sudeste.

Nota: O quadrado preto representa a localização aproximada da APAST no contexto da Região Hidrográfica
Atlântico Sudeste. Fonte: ANA, 2015, elaboração do autor, 2019.

A Região Hidrográfica Atlântico Sudeste contempla uma população de 28,2 milhões de pessoas,
segundo censo de 2010 (14,8 % da população do País), sendo 92 % habitantes de áreas urbanas. Ainda
em termos demográficos, a região possui significativos adensamentos populacionais, onde se destacam
a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com mais 3.000 hab/km², e as Regiões Metropolitanas de
Vitória, no Espírito Santo, e da Baixada Santista, no litoral paulista (ANA, 2015). Entretanto, o grande
desenvolvimento da região é motivo de problemas em relação à disponibilidade de água no qual, ao
mesmo tempo em que apresenta uma das maiores demandas hídricas do país, a bacia também possui
uma das menores disponibilidades do recurso.
Como uma das principais bacias que compõe a Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, a bacia do rio
Doce possui um relevo ondulado, montanhoso e acidentado, distribuído em uma área de drenagem
de 86.715 km², dos quais 86 % estão no leste do estado de Minas Gerais e 14 % no nordeste do estado
do Espírito Santo (Figura 6.61). O rio Doce tem 879 km de extensão e suas nascentes estão localizadas
nas serras da Mantiqueira e Espinhaço. Conforme descreve o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
(CBH-DOCE, 2014), no “passado, uma das principais atividades econômicas foi a extração de ouro, que
determinou a ocupação da região e, ainda hoje, o sistema de drenagem é importante em sua
economia, fornecendo água para uso doméstico, agropecuário, industrial e geração de energia
elétrica. Os rios da região funcionam, ainda, como canais receptores e transportadores de rejeitos e
efluentes”.
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Figura 6.61

Localização da bacia hidrográfica do rio Doce.

Nota: O retângulo vermelho representa a localização aproximada da APAST no contexto da bacia hidrográfica do
rio Doce. Fonte: Adaptado de CBH-DOCE, 2010.

Segundo o CBH-Doce (2014), a bacia hidrográfica do Rio Doce apresenta uma população estimada
em torno de 3,5 milhões de habitantes, distribuída em 228 municípios, sendo 202 mineiros e 26 capixabas.
Mais de 85% desses municípios têm até 20 mil habitantes e cerca de 73% da população total da bacia
concentra-se na área urbana. Nos municípios com até 10 mil habitantes (2010), 47,75% da população
vive na área rural. As bacias do Piranga e do Piracicaba, com o maior Produto Interno Bruto (PIB)
industrial, concentram aproximadamente 48% da população total (CBH-DOCE, 2014).
No estado de Minas Gerais, a bacia do rio Doce é subdividida em seis Unidades de Planejamento e
Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRHs), às quais correspondem as seguintes sub-bacias e seus
respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBHs): Rio Piranga, Rio Piracicaba, Rio Suaçuí, Rio Caratinga,
Rio Manhuaçu, e Rio Santo Antônio. Destas, a APA Serra do Timóteo apresenta-se situada sobre as
Unidades Rio Piranga e Rio Piracicaba (Figura 6.62).
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Figura 6.62

Unidades de análise da bacia hidrográfica do rio Doce.

Nota: O quadrado vermelho representa a localização aproximada da APAST no contexto da bacia hidrográfica do
rio Doce. Fonte: Adaptado de CBH-DOCE, 2010.

6.6.2

CONTEXTO REGIONAL E LOCAL NA APA SERRA DO TIMÓTEO

Inserido integralmente na bacia hidrográfica do rio Doce (Figura 6.63), a APAST apresenta-se inserida
parcialmente na sub-bacia do rio Piracicaba (Figura 6.64) e do ribeirão do Belém (Figura 6.65), ambos
afluentes da margem esquerda do rio Doce (Figura 6.66).
Figura 6.63

Registro do rio Doce a partir de ponte na BR-458. Ponto 37.

Fonte: Registro do autor, 2019 (esquerda) e adaptado de Google Street View, 2018 (direita).
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Figura 6.64

Registro do rio Piracicaba a partir do município de Coronel Fabriciano. Ponto 39.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.65

Registro do ribeirão do Belém no Parque Estadual do Rio Doce. Ponto 43.

Fonte: Registro do autor, 2019.

A bacia hidrográfica do rio Piracicaba apresenta área composta por 5.462 km², alongada
longitudinalmente no sentido SO-NE, abrangendo parcialmente ou integralmente o território de
20 municípios, enquanto que a bacia do ribeirão do Belém apresenta área de 188 km², com formato
irregular, parcialmente alongado no sentido SO-NE, abrangendo parcialmente o território de 3
municípios (Figura 6.66).
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Figura 6.66

Localização da APAST no contexto das bacias hidrográficas.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Ambas as bacias apresentam padrão de drenagem dendrítica. O rio Piracicaba nasce a 1.680 metros
de altitude, na Serra do Caraça, percorre cerca de 240 km até desaguar no rio Doce, entre os municípios
de Ipatinga e Timóteo. O ribeirão do Belém, por sua vez, nasce a 873 metros acima do nível do mar, no
município de Jaguaraçu, percorre cerca de 30 km até desaguar no rio Doce, entre os municípios de
Marliéria e Timóteo.
Dentro do contexto da UC, conforme mapeamento de hidrografia disponível em escala 1:50.000,
realizado a partir do "Projeto de Ottocodificação da Drenagem de Minas Gerais” (IGAM/UFMG), e
atualizado para a escala de 1:5.000, a partir de aerofotointerpretação em imagens de satélite de alta
resolução espacial, foi possível gerar um mapeamento de recursos hídricos dentro da APAST (Figura
6.67). Observando-se o referido mapeamento, identificou-se a presença de 47 corpos hídricos e 43
nascentes.
Todavia, durante a realização do trabalho de campo, muitos destes corpos hídricos estavam secos,
evidenciando apenas o possível caminho por onde a água percorre em períodos mais chuvosos, sendo
assim caracterizados como intermitentes (ou mesmo efêmeras). Os registros fotográficos destes locais
secos são apresentados na Figura 6.68, Figura 6.69 e Figura 6.70. Cabe mencionar ainda que nestes
locais, após conversas como moradores, estes relataram que a situação encontrada no trabalho de
campo permanece a anos naquele estado, e que a captação irregular de água, realizado pela
canalização das nascentes, favorece para ausência do recurso hídrico.
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Figura 6.67

Hidrografia da APAST.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Figura 6.68

Registro de drenagens secas, observadas durante o trabalho de campo. Ponto 15
(esquerda) e Ponto 16 (direita).

Fonte: Registro do autor, 2019.
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Figura 6.69

Registro de drenagens secas, observadas durante o trabalho de campo. Ponto 32.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.70

Registro de drenagens secas, observadas durante o trabalho de campo. Detalhe para a
foto esquerda, que aparece encanamentos de água. Ponto 49.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Dentre os locais verificados com presença de água, a Figura 6.71 e Figura 6.72 apresentam áreas de
nascentes nas porções oeste e norte da APAST, respectivamente. Nestes locais, embora verificada a
ocorrência de corpos hídricos, quando se percorreu o seu traçado, foi possível identificar que a jusante
das nascentes, estas áreas encontram-se secas, conforme mencionado anteriormente.
Figura 6.71

Nascente localizada na porção oeste da APAST. Ponto 12.

Fonte: Registro do autor, 2019.
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Figura 6.72

Nascente localizada na porção norte da APAST. Ponto 50.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Considerando os corpos hídricos que detinham água durante a realização do trabalho de campo, na
área da UC e em seu entorno imediato, aparentemente todos apresentavam pouca vazão fluvial e
água com aspecto turvo. Destaca-se ainda no córrego do Veado, localizado na porção sul da APAST,
durante sua observação sentiu-se um forte odor, denotando baixa qualidade da água, provavelmente
contaminada por esgotos e pela dessedentação de animais, a montante. Na sequência, a Figura 6.73,
Figura 6.74, Figura 6.75 e Figura 6.76 apresentam corpos hídricos da região.
Figura 6.73

Açude localizado na porção leste da APAST. Ponto 23.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.74

Córrego do Veado, localizado na porção sul da APAST. Ponto 26.

Fonte: Registro do autor, 2019.
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Figura 6.75

Córrego Celeste, localizado no extremo sudeste da APAST. Ponto 33.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 6.76

Ribeirão do Belém, localizado a sudeste da APAST. Ponto 34.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Utilizando-se como referência o Projeto Microbacias, diagnóstico ambiental das microbacias existentes
no município de Timóteo (UNIVERSALIS, 2004), no entanto, tem-se a indicação de que existiam na
ocasião 77 nascentes na APAST, sendo 23 destas, caracterizadas como nascentes secas. O Projeto
também separa as nascentes identificadas, das quais não foi possível a confirmação em campo, em
microbacias hidrográficas, cujo serão apresentadas as características no Quadro 6.8 e a espacialização
na Figura 6.77.
Quadro 6.8 Nascentes identificadas pelo Projeto Microbacias.
MICROBACIA

NASCENTE

CARACTERÍSTICA

LAT

LONG

ALT

01 - Córrego
Celeste

1

Na APP do curso d'água não possui cobertura
florestal e na área da nascente existe
cobertura florestal insuficiente - Possui
barramento.

-19,5986

-42,6221

513

01 - Córrego
Celeste

2

Na APP do curso d'água não possui cobertura
florestal e na área da nascente existe
cobertura florestal insuficiente - Possui
barramento.

-19,5985

-42,6224

507

01 - Córrego
Celeste

3

Na APP do curso d'água e na nascente não
possuem cobertura florestal.

-19,5989

-42,6218

510

01 - Córrego
Celeste

4

Na APP do curso d'água não possui cobertura
florestal e na área da nascente existe
cobertura florestal insuficiente - Nascente com
deslocamento em altitude.

-19,6010

-42,6175

442

01 - Córrego
Celeste

5

Na APP do curso d'água e na nascente não
possuem cobertura florestal. Nascente com
deslocamento em altitude.

-19,6031

-42,6100

327
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MICROBACIA

174

NASCENTE

CARACTERÍSTICA

LAT

LONG

ALT

01 - Córrego
Celeste

6

Na APP do curso d'água e na nascente
possuem cobertura florestal suficiente. Possui
barramento

-19,5999

-42,6082

308

01 - Córrego
Celeste

7

Parte da APP do curso d'água não possui
cobertura florestal e na nascente possui
cobertura florestal suficiente. Nascente com
deslocamento em altitude - Possui
barramento.

-19,6002

-42,6090

302

01 - Córrego
Celeste

8

Parte da APP do curso d'água não possui
cobertura florestal e na nascente possui
cobertura florestal suficiente. Nascente com
deslocamento em altitude - Possui captação
para fins de abastecimento doméstico.

-19,5981

-42,6121

385

01 - Córrego
Celeste

9

Parte da APP do curso d'água não possui
cobertura florestal e na nascente possui
cobertura florestal suficiente.

-19,5941

-42,6243

566

01 - Córrego
Celeste

10

Parte da APP do curso d'água não possui
cobertura florestal e na nascente possui
cobertura florestal suficiente. Nascente com
deslocamento em altitude.

-19,5930

-42,6106

352

01 - Córrego
Celeste

11

Na APP do curso d'água e na nascente
possuem cobertura florestal suficiente.

-19,5937

-42,6087

360

01 - Córrego
Celeste

12

Na APP do curso d'água e na nascente não
possuem cobertura florestal - Nascente seca.

-19,5925

-42,6060

348

01 - Córrego
Celeste

13

Na APP do curso d'água e na nascente não
possuem cobertura florestal.

-19,5975

-42,5987

299

01 - Córrego
Celeste

14

Na APP do curso d'água e na nascente não
possuem cobertura florestal.

-19,6050

-42,5940

299

01 - Córrego
Celeste

15

Na APP do curso d'água e na nascente não
possuem cobertura florestal - Nascente seca.

-19,6101

-42,5888

335

01 - Córrego
Celeste

16

Na APP do curso d'água e na nascente não
possuem cobertura florestal - Área de brejo /
alagado.

-19,6117

-42,5872

296

02 - Córrego
Seco

1

Nascente Seca

-19,5977

-42,5844

258

02 - Córrego
Seco

2

Nascente Seca

-19,6026

-42,5866

281

02 - Córrego
Seco

3

Nascente Seca

-19,6026

-42,5819

256

03 - Córrego
Licuri /
Macuco

1

Nascente Seca

-19,6020

-42,5886

305

03 - Córrego
Licuri /
Macuco

2

Nascente Seca

-19,5975

-42,5963

282

03 - Córrego
Licuri /
Macuco

3

Nascente Seca

-19,5914

-42,5976

291

03 - Córrego
Licuri /
Macuco

4

Nascente Seca

-19,5899

-42,5887

324

03 - Córrego
Licuri /
Macuco

5

Nascente Seca

-19,5960

-42,5868

278

03 - Córrego
Licuri /
Macuco

6

Nascente Seca

-19,5963

-42,5853

282
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03 - Córrego
Licuri /
Macuco

7

Na APP do curso d'água não possui cobertura
florestal e na área da nascente existe
cobertura florestal insuficiente. Possui pouco
volume de água e não consegue fluir até
alcançar o Córrego principal.

-19,5916

-42,5855

363

03 - Córrego
Licuri /
Macuco

11

Próximo ao Parque Estadual do Rio Doce. Na
APP do curso d'água e na área da nascente,
não possui cobertura florestal.

-19,5750

-42,5790

317

04 - Córrego
Limoeiro

2

Nascente seca. Na APP do curso d'água e na
área da nascente, possui cobertura florestal.
Nascente com deslocamento em altitude.

-19,5712

-42,5831

338

04 - Córrego
Limoeiro

8

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal. Seu curso
d'água é canalizado, passando sob o bairro
Recanto Verde até alcançar o córrego
Limoeiro.

-19,5545

-42,5788

332

04 - Córrego
Limoeiro

10

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal.

-19,5713

-42,6098

494

04 - Córrego
Limoeiro

11

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal.

-19,5712

-42,6132

525

04 - Córrego
Limoeiro

12

Na APP do curso d'água possui cobertura
florestal insuficiente e na área da nascente
possui cobertura florestal.

-19,5771

-42,6169

585

04 - Córrego
Limoeiro

13

Na APP do curso d'água possui cobertura
florestal insuficiente e na área da nascente
possui cobertura florestal.

-19,5831

-42,6179

492

04 - Córrego
Limoeiro

14

Na APP do curso d'água possui cobertura
florestal insuficiente e na área da nascente
possui cobertura florestal. Principal nascente
do Córrego Limoeiro.

-19,5878

-42,6242

591

04 - Córrego
Limoeiro

15

Na APP do curso d'água possui cobertura
florestal insuficiente e na área da nascente
possui cobertura florestal.

-19,5895

-42,6138

465

04 - Córrego
Limoeiro

16

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal.

-19,5620

-42,6068

501

04 - Córrego
Limoeiro

17

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal.

-19,5631

-42,6066

484

04 - Córrego
Limoeiro

18

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal.

-19,5637

-42,6067

499

04 - Córrego
Limoeiro

19

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal.

-19,5603

-42,6031

416

04 - Córrego
Limoeiro

20

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal.

-19,5577

-42,6047

450

04 - Córrego
Limoeiro

21

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal.

-19,5651

-42,5835

384

04 - Córrego
Limoeiro

22

Nascente seca.

-19,5648

-42,6074

476

04 - Córrego
Limoeiro

23

Nascente seca.

-19,5689

-42,6019

374

04 - Córrego
Limoeiro

24

Nascente seca.

-19,5886

-42,6066

379

04 - Córrego
Limoeiro

25

Nascente seca.

-19,5854

-42,6008

308

04 - Córrego
Limoeiro

26

Nascente seca.

-19,5854

-42,5958

367

04 - Córrego
Limoeiro

27

Nascente seca.

-19,5532

-42,6034

479

04 - Córrego
Limoeiro

30

Nascente seca.

-19,5429

-42,5957

402
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CARACTERÍSTICA

LAT

LONG

ALT

05 - Eldorado
/ Alegre

1

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal
insuficiente. Deságua no Rio Piracicaba.

-19,5405

-42,5975

322

05 - Eldorado
/ Alegre

2

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, não possui cobertura florestal.
Deságua no Rio Piracicaba. Possui
barramento.

-19,5423

-42,5989

384

05 - Eldorado
/ Alegre

4

Na APP do curso d'água possui cobertura
florestal insuficiente e na área da nascente
possui cobertura florestal.

-19,5407

-42,6066

361

05 - Eldorado
/ Alegre

5

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal.

-19,5429

-42,6055

387

05 - Eldorado
/ Alegre

6

Na APP do curso d'água possui cobertura
florestal insuficiente e na área da nascente
possui cobertura florestal.

-19,5470

-42,6114

336

05 - Eldorado
/ Alegre

7

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal.

-19,5442

-42,6098

324

05 - Eldorado
/ Alegre

8

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, não possui cobertura florestal. Área
de brejo.

-19,5462

-42,6174

319

05 - Eldorado
/ Alegre

9

Na APP do curso d'água possui cobertura
florestal insuficiente e na área da nascente
possui cobertura florestal.

-19,5560

-42,6165

413

05 - Eldorado
/ Alegre

10

Na APP do curso d'água possui cobertura
florestal insuficiente e na área da nascente
possui cobertura florestal.

-19,5515

-42,6153

405

05 - Eldorado
/ Alegre

11

Nascente seca.

-19,5487

-42,6188

376

05 - Eldorado
/ Alegre

12

Nascente seca.

-19,5477

-42,6171

369

05 - Eldorado
/ Alegre

13

Nascente seca.

-19,5405

-42,6023

281

06 - Córrego
Timóteo

1

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal. Possui
deslocamento em altitude.

-19,5585

-42,6238

305

06 - Córrego
Timóteo

2

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal. Possui
canalização para fins domésticos.

-19,5554

-42,6235

344

06 - Córrego
Timóteo

3

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal
insuficiente.

-19,5556

-42,6254

300

06 - Córrego
Timóteo

4

Na APP do curso d'água possui cobertura
florestal insuficiente e na área da nascente
possui cobertura florestal.

-19,5573

-42,6315

351

06 - Córrego
Timóteo

5

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal
insuficiente.

-19,5697

-42,6183

560

06 - Córrego
Timóteo

6

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal
insuficiente.

-19,5652

-42,6187

539

06 - Córrego
Timóteo

8

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal.

-19,5818

-42,6245

596

06 - Córrego
Timóteo

9

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal
(principalmente Eucalyptus sp). Possui
captação.

-19,5840

-42,6263

632

06 - Córrego
Timóteo

10

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal
(principalmente Eucalyptus sp).

-19,5705

-42,6217

487
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06 - Córrego
Timóteo

12

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal
insuficiente.

-19,5731

-42,6337

337

06 - Córrego
Timóteo

14

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal
insuficiente.

-19,5815

-42,6290

454

06 - Córrego
Timóteo

17

Na APP do curso d'água e na área da
nascente, possui cobertura florestal
insuficiente.

-19,5905

-42,6309

600

06 - Córrego
Timóteo

18

Na APP do curso d'água e na área da
nascente possui cobertura florestal insuficiente.
Possui canalização para fins domésticos.

-19,5883

-42,6310

598

06 - Córrego
Timóteo

34

Nascente seca.

-19,5479

-42,6250

354

06 - Córrego
Timóteo

36

Nascente seca.

-19,5714

-42,6274

393

06 - Córrego
Timóteo

37

Nascente seca.

-19,5742

-42,6273

427

06 - Córrego
Timóteo

39

Nascente seca.

-19,5910

-42,6374

471

Fonte: Adaptado de Universalis, 2004.

Figura 6.77

Nascentes identificadas pelo Projeto Microbacias.

Fonte: Universalis, 2004. Elaboração do autor, 2019.

6.6.3

VAZÃO

Diante da disponibilidade de informações, os dados relativos ao contexto geral serão relacionados à
vazão hídrica, utilizando como referência os Planos de Ação de Recursos Hídricos das Unidade de
Planejamento PARH Piracicaba e PARH Piranga, elaborados pelo Consórcio Ecoplan – Lume, em
contrato com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM).
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Dessa forma, a estação fluviométrica mais próxima à APAST é a estação Mario de Carvalho, localizada
no rio Piracicaba, ao norte da UC, pertencente à rede da Agência Nacional das Águas (ANA).
Conforme IGAM (2010), a partir da série dados da estação, tem-se que o rio Piracicaba apresenta uma
vazão média de longo termo (QMLT) da ordem de 97,90 m³/s, sendo que as vazões Q95 e Q7,10,
representam, respectivamente, 38 % e 30,5% da vazão QMLT.
Considerando a sazonalidade, esta é marcante entre o período de inverno (menos chuvoso) e verão
(mais chuvoso), refletindo nas vazões. As maiores vazões médias ocorrem a partir do mês de novembro,
atingindo um pico de 189,5 m³/s no mês de janeiro (IGAM, 2010) (Figura 6.78).
Figura 6.78

Vazões médias mensais da estação Mario de Carvalho, ao norte da APAST.

Fonte: IGAM, 2010.

Utilizando-se dos dados da mesma estação (Mario de Carvalho, código 56696000), porém para o
período dos últimos dez anos, ou seja, 2009-2018, a partir da consulta ao portal HidroWeb (consultado
também no contexto do relatório de climatologia), tem-se na Figura 6.79 os dados relacionados a vazão
média mensal, máximas médias e mínimas médias. Dessa forma, os dados desse último período
corroboram os meses de setembro e agosto como sendo os que apresentam menor volume de água
no rio Piracicaba. Também corroboram os meses de janeiro e dezembro como os meses onde o rio
Piracicaba apresenta maior vazão, em relação aos demais meses do ano.
Considerando o período analisado, tem-se que os momentos de menor vazão ocorreram nos dias 13 de
novembro de 2015, 17 de setembro de 2017, 21 de setembro de 2016, e 17 de agosto de 2016, onde a
volume de água registrado foi de 9,7, 10,7, 10,7 e 10,9 m³/s, respectivamente. Os momentos de maior
vazão foram registrados nos dias 20 de dezembro de 2011 e 4 de janeiro de 2012, com volumes de 1.005,7
e 938,6 m³/s.
Ainda a partir da observação da Figura 6.79, em comparação com a Figura 6.78, nota-se que as vazões
médias do período posterior tiveram uma leve redução em comparação com o estudo publicado em
2010. Tal constatação também pode ser realizada quando se observa a distribuição no volume de água
nas médias do mês de maior vazão, janeiro. Nesse sentido, a Figura 6.80 apresenta as vazões médias do
mês de janeiro, entre 2009 e 2018, evidenciando tendência de redução ao longo da última década.
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Vazões médias mensais, registradas na estação Mario de Carvalho, no período entre 20092018.
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Figura 6.80

Vazões médias em janeiro, registradas na estação Mario de Carvalho no período entre
2009-2018.
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6.7

LIMNOLOGIA E QUALIDADE DA ÁGUA

Chapman (1992) define a qualidade da água como o “conjunto de concentrações, especificações e
partições físicas de substâncias orgânicas e inorgânicas encontradas em um determinado ecossistema
aquático”. Essa qualidade apresenta variações temporais devido a fatores externos e internos ao
ambiente aquático.
A poluição, ou deterioração, de um corpo d’água significa a introdução pelo homem, direta ou
indiretamente, de substâncias ou energia que resultam no comprometimento da qualidade da água e
consequentemente de seu uso em atividades agrícolas, econômicas e industriais.
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A qualidade da água é, portanto, utilizada como indicador das condições do sistema aquático, sendo
frequentemente utilizada para avaliar o estado de poluição, degradação ou conservação de rios,
lagos, represas, estuários, águas costeiras e áreas alagadas (VASCONCELOS et al., 2009).
O estudo da qualidade das águas é realizado a partir da análise de um conjunto de variáveis físicas,
químicas e bacteriológicas do ambiente aquático, permitindo a identificação imediata de eventuais
modificações nas águas e a amplitude da alteração (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Entretanto
esse estudo é pouco eficiente na detecção de alterações na diversidade de habitats e microhabitats
e insuficiente na determinação das consequências da alteração da qualidade de água sobre as
comunidades hidrobiológicas.
Dessa forma, o estudo das comunidades hidrobiológicas torna-se fundamental, e complementar, pois
permite avaliar a integridade ecológica total do ecossistema aquático, integrando os efeitos de
eventuais agentes impactantes na região, avaliados por meio do estudo da qualidade das águas
(GOULART; CALLISTO, 2003).
Entre os aspectos que justificam o estudo dessas comunidades está o fato delas refletirem a condição
ecológica geral (química, física e bacteriológica); integrarem os efeitos de diferentes agentes
poluidores, sendo dessa forma, uma medida global do seu impacto; traduzirem o efeito do estresse
ambiental ao longo do tempo, provendo uma medida de variação das condições ambientais, entre
outros.
Nesse contexto, dois grupos hidrobiológicos possuem destaque na representação da qualidade
ecológica de um corpo hídrico: as algas cianobactérias, pelo fato de abrigarem espécies de interesse
ecológico e sanitário, inclusive com limites previstos na legislação vigente; e os macroinvertebrados
bentônicos, os quais segundo Merrit & Cummins (1984) são os melhores indicadores da qualidade
ecológica de ambientes lênticos e lóticos, em decorrência das características biológicas dos organismos
que compõem o grupo e em virtude da presença de bioindicadores, tanto de águas preservadas,
quanto impactadas.
Por esses motivos, a avaliação conjunta da qualidade das águas, por meio de parâmetros físicos,
químicos e bacteriológicos, e das comunidades de algas cianobactérias e dos macroinvertebrados
bentônicos, possibilita conhecer as características limnológicas dos cursos hídricos que integram a Área
de Proteção Ambiental Serra do Timóteo – APAST, contribuindo para o Plano de Manejo da UC.

6.7.1

MATERIAIS E MÉTODOS

6.7.1.1

Obtenção de Dados Secundários

O relatório de dados secundários elaborado para compor o Plano de Manejo da APAST baseou-se em
pesquisa de literatura buscando por estudos que apresentem informações relevantes acerca das
condições da qualidade das águas (parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos) presentes na área
de influência da APA, bem como de suas comunidades hidrobiológicas, no caso as cianobactérias e
comunidade dos macroinvertebrados bentônicos.
O estudo foi realizado a partir de extensa pesquisa bibliográfica em documentos oficiais, quais sejam:
literatura científica (publicações científicas, dissertações de mestrado e doutorado, listas de espécies),
estudos de licenciamento ambiental, planos diretores de bacia hidrográfica e/ou sub-bacia, planos de
manejo de Unidades de Conservação e Programas de Monitoramento oficiais, como por exemplo o
Projeto Águas de Minas, executado pelo Governo Estadual.
Muitos documentos foram encontrados contendo abordagens principalmente sobre a qualidade das
águas do Rio Piracicaba, que embora não integre a APAST, recebe toda a drenagem dos cursos hídricos
presentes no interior da UC.
No caso específico dos corpos hídricos presentes dentro dos limites da APAST, não foram encontradas
informações disponíveis, o que se justifica por se tratarem de drenagens de pequena magnitude. Esse
resultado reforça a importância do levantamento de dados primários a ser realizado nesses locais,
dentro do Plano de Manejo da APAST.
Ainda em relação à qualidade das águas, uma extensa gama de informações está disponível para a
área que integra o Parque Estadual do Rio Doce – PERD. No entanto, tratam-se de informações relativas
quase que exclusivamente ao conjunto de lagoas que caracteriza essa Unidade de Conservação, ou
seja, ambientes lênticos, que possuem limnologia distinta da que prevalece nos corpos hídricos que
integram a APAST.
Nesse contexto, ressalta-se o fato do Projeto Águas de Minas, coordenado pelo Instituto Mineiro de
Gestão das Águas – IGAM, possuir duas estações amostrais de monitoramento da qualidade das águas
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do Rio Piracicaba na altura do município de Timóteo, com ampla série histórica. Esses dados se
configuram nas informações mais próximas e relevantes para realização do diagnóstico de dados
secundários da área de interesse do presente Plano de Manejo.
Em relação às densidades de cianobactérias e à comunidade dos macroinvertebrados bentônicos, o
fato de se tratarem de gruposbastante específicos dentro da biota aquática (embora com funções
ecológicas e capacidade bioindicadora importantes), restringe naturalmente a disponibilidade de
informações secundárias disponíveis para essa região. Soma-se a isso o fato da APAST, conforme exposto
anteriormente, abrigar drenagens de pequena ordem, consequentemente com quantidade de estudos
já realizados nessa área praticamente inexistente.
Esse grupo é alvo de estudos acadêmicos e publicações científicas no PERD, mas em ambientes lênticos,
os quais abrigam comunidades totalmente distintas das presentes em ambientes lóticos, que se
configura no foco do presente estudo. Especificamente para densidade de cianobactérias, algumas
informações puderam ser extraídas do Projeto Águas de Minas. Já para os macroinvertebrados
bentônicos não houve resultado positivo.
Por esse motivo, para as comunidades hidrobiológicas, os dados primários obtidos dentro da APAST se
configuram na principal fonte de informações acerca das características e composição das
comunidades hidrobiológicas presentes nessa UC, reforçando a importância desse levantamento para
a elaboração do Plano de Manejo da APAST.

6.7.1.2

Obtenção de Dados Primários

As amostragens realizadas no Diagnóstico Limnológico e da Qualidade das Águas elaborados para
compor o Plano de Manejo da APAST foram realizadas no dia 03 de setembro de 2019, representativo
do período seco.
A amostragem foi inicialmente planejada para ser realizada em 04 (quatro) estações amostrais,
presentes nos corpos hídricos que cortam o polígono da APAST.
A localização das estações amostrais é apresentada na Figura 6.81, enquanto a localização das
coordenadas geográficas consta no Quadro 6.9.
Importante ressaltar que por se tratar de drenagens de pequena magnitude, um dos pontos mapeados,
P03, apresentava-se seco durante a campanha de diagnóstico, não sendo possível realizar as
amostragens nesse local.
Quadro 6.9 Coordenadas geográficas das estações amostrais do Diagnóstico Limnológico e da
Qualidade das Águas da APAST.
Estação Amostral

Coordenada Geográfica (UTM SAD 69) Zona 23k
X

Y

P01

751786

7833132

P02

753251

7837801

P03

753530

7831171

P04

752316

7829699

Fonte: Elaboração do autor, 2019.
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Figura 6.81

Localização das estações amostrais do Diagnóstico Limnológico e da Qualidade das Águas
da APAST.

Fonte: Adaptado de Google Earth®.

As figuras a seguir ilustram cada estação de amostragem do presente diagnóstico.
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P01 – Córrego Limoeiro, dentro dos limites da APAST (Figura 6.82). A definição desse ponto teve como
objetivo uma avaliação do Córrego Limoeiro, em ponto dentro dos limites da APAST.
Figura 6.82
A

P01 – Córrego Limoeiro, dentro da APAST.
B

Legenda: A) Vista de Montante. B) Vista de Jusante. Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Características Físicas: Ambiente lótico de pequeno porte, formado por águas transparentes, sem
presença de espuma e odor. Substrato composto por silte e folhiço, com presença de vegetação ciliar,
composta predominantemente por árvores e arbustos. Profundidade média inferior a 0,2 metro, e
largura média de 0,5 metro. Verificado pisoteio animal nas margens e dessedentação animal no corpo
hídrico. Presença de captação de água no local, com impacto sobre o volume do corpo hídrico. Não
foram registradas macrófitas aquáticas no local. Coleta realizada na calha central.
P02 – Córrego Limoeiro, a jusante do Bairro Limoeiro (Figura 6.83). A definição desse ponto teve como
objetivo uma avaliação do Córrego Limoeiro, em ponto já fora dos limites da APAST, sob influência direta
de aglomerado populacional (Bairro Limoeiro) presente no entorno da APA.
Figura 6.83
A

P02 – Córrego Limoeiro, a jusante do Bairro Limoeiro.
B

Legenda: A) Vista de Montante. B) Vista de Jusante. Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Características Físicas: Ambiente lótico em ponto a montante da foz com o rio Piracicaba. Trata-se do
mesmo corpo hídrico avaliado na estação P01, agora em trecho fora dos limites da APAST, sob influência
direta de aglomerado populacional presente na região. Nesse local o córrego apresenta águas
ligeiramente turvas, sendo verificado odor de efluentes. Presença de lixo no local. Substrato composto
por rocha e silte. Vegetação ciliar escassa. Não foram registradas macrófitas aquáticas no local. Coleta
realizada na calha central.
P03 – Córrego Licuri, dentro dos limites da APAST (Figura 6.84). A definição desse ponto teve como
objetivo uma avaliação de um pequeno córrego localizado dentro da área da APAST.
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Figura 6.84

P03 – Córrego Licuri, dentro dos limites da APAST.

Legenda: A) Vista de Montante. B) Vista de Jusante. Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Características Físicas: Ambiente lótico efêmero presente dentro da APAST, em meio à vegetação ciliar
composta por árvores e arbustos de pequeno porte. Corpo hídrico se encontrava seco em setembro de
2019.
P04 – Córrego Celeste, dentro dos limites da APAST (Figura 6.85). A definição desse ponto teve como
objetivo uma avaliação do corpo hídrico em ponto dentro dos limites da APAST.
Figura 6.85

P04 – Córrego Celeste, dentro da APAST.
B

A

Legenda: A) Vista de Montante. B) Vista de Jusante. Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Características Físicas: Ambiente aquático próximo à sua região de cabeceira, com águas
apresentando pouca fluidez. Presença de águas turvas, sem espuma e/ou odor. Entorno com presença
marcante de plantas conhecidas como taboas. Largura de aproximadamente 2 metros e profundidade
média de 0,5 metro. Substrato composto por silte. Verificado pisoteio animal nas margens e
dessedentação animal no corpo hídrico. Não foram registradas macrófitas aquáticas no local. Coleta
realizada na calha central.

6.7.1.3

Parâmetros Analisados e Metodologias Utilizadas

Em cada estação amostral definida para o Diagnóstico Limnológico e da Qualidade das Águas
elaborados para compor o Plano de Manejo da APAST, foram realizadas as seguintes análises de
parâmetros físicos, químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos:
Físicos, químicos:


Alcalinidade Total, Cloretos Totais, Condutividade Elétrica, Demanda Bioquímica de Oxigênio –
DBO, Dureza Total, Ferro Solúvel, Fósforo Total, Nitratos, Nitrogênio Amoniacal, Óleos e Graxas,
Oxigênio Dissolvido, pH, Sólidos Totais, Sulfetos Totais, Temperatura da Água e Turbidez.

Bacteriológicos e biológicos:


Coliformes Termotolerantes (Escherichia coli), Coliformes Totais e Clorofila-a.

Hidrobiológicos:
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Avaliação quantitativa e qualitativa da Comunidade dos Macroinvertebrados Bentônicos
Aquáticos, incluindo avaliação sobre presença de espécies da malacofauna de importância
sanitária / vetoras de parasitoses humanas.

Dentre a coleta dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos, os parâmetros condutividade
elétrica, pH, temperatura e oxigênio dissolvido foram medidos in situ, por meio de sonda multiparâmetros
(Figura 6.86).
Para avaliação dos demais parâmetros, as amostras de água coletadas foram preservadas em gelo
e/ou fixadas e posteriormente enviadas para laboratório (Figura 6.86). Os procedimentos de coleta de
água seguiram as normas da ABNT NBR 9897 (Planejamento de amostragem de efluentes líquidos e
corpos receptores.), NBR 9898 (Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos
receptores), bem como o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras (CETESB/ANA, 2011).
As análises físicas, químicas e bacteriológicas foram realizadas de acordo com os métodos padronizados
por APHA, 2012, em laboratório acreditado na Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 do INMETRO, sob o
registro CRL 0354.
A comunidade das algas cianobactérias foi avaliada de acordo com as diretrizes da
Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde. Em cada estação amostral, foi coletado um litro de água
na região subsuperficial do corpo hídrico (20 cm de profundidade) (Figura 6.86), sendo as amostras
fixadas com solução de Lugol e mantidas no escuro a temperatura ambiente, até o momento da
análise.
Os macroinvertebrados bentônicos foram coletados por meio de Rede em D com malha de 300 μm
(Figura 6.86), sendo todas as amostras fixadas com formaldeído. Procurou-se varrer a totalidade dos
nichos disponíveis para essa comunidade em cada estação de coleta, explorando-se a variação micro
espacial observada em cada local. Segundo Merritt & Cummins (1984), esse método é o que melhor
representa a comunidade zoobentônica.
Para esse grupo, nas amostragens quantitativas, a área de amostragem foi padronizada para todos os
pontos de coleta, conforme orientação do “Standard Methods for the Examination of Water and
Wastewater” (APHA, 2012). Foram realizadas três varreduras em uma área padronizada em 80 cm² cada.
As amostras coletadas foram acondicionadas em sacos plásticos e fixadas com formaldeído. As
amostras qualitativas foram realizadas através de varredura com a Rede em D em rochas, em
macrófitas, raízes, folhiços e demais elementos do substrato bentônico. O material coletado foi
acondicionado em sacos plásticos e também fixado com solução formalina em campo, da mesma
forma que nas análises quantitativas.
Figura 6.86
A

Métodos de amostragem.
B
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C

D

Legenda: A) Coleta de amostras de água para análises laboratoriais. B) Leitura de parâmetros in situ com uso de
sonda multiparâmetros. C) Coleta de amostras de algas cianobactérias. D) Coleta de amostras das comunidades de
macroinvertebrados bentônicos. Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Em laboratório, o material recolhido foi lavado e os organismos retidos em peneiras de tamisação
(malhas de 0,5 e 0,250 mm de aresta). Em seguida, esses organismos foram triados com o auxílio de um
microscópio estereoscópico. Todo o sedimento recolhido foi considerado.
A análise dos resultados dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos foi realizada considerando
as diretrizes da Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 01/08, que “Dispõe sobre a
classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências”. Nesse caso,
foram utilizados os limites de enquadramento para águas de Classe 2.
O uso e ocupação dos solos na bacia de drenagem da área de estudo, presença de indústrias e
influência antrópica foram avaliados em campo, e considerados na avaliação dos resultados obtidos.
Além da relação com as diretrizes legais, a partir dos resultados físicos, químicos e bacteriológicos das
águas avaliadas, o Índice de Qualidade das Águas (IQA) foi calculado para todas as estações
amostrais. Desenvolvido pela National Sanitation Foudantion (NSF), o IQA é um índice bastante aplicado
para o monitoramento da qualidade das águas de corpos hídricos brasileiros, utilizando um conjunto de
nove parâmetros qualidade de água que, ao final, permitem atribuir uma nota ao corpo hídrico, a qual
está correlacionada à qualidade de suas águas.
Para o cálculo do IQA, a seguinte fórmula é utilizada:

Onde:
- IQA = Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100;
- Qi = qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da respectiva "curva média de
variação de qualidade", em função de sua concentração ou medida e,
- Wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído em função da sua
importância para a conformação global de qualidade, sendo que:

Onde:
- n = número de parâmetros que entram no cálculo do IQA.
Dentro da caracterização das comunidades dos macroinvertebrados bentônicos foram avaliadas a
composição das espécies registradas, principais grupos e as densidades com que foram registrados.
Também foram avaliadas a riqueza, as densidades, a diversidade, a equitabilidade e a presença de
espécies raras, endêmicas, ameaçadas de extinção e daquelas consideradas bioindicadoras de
qualidade das águas, além da realização de inferências sobre as condições dos corpos d’água
estudados.
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Nesse contexto, os seguintes também foram calculados:
Índice de Diversidade de Shannon-Wienner (H’): Proposto por Shannon (1948), possui uma
vantagem em relação aos índices de Margalef, Gleason e Menhinick, pois é apropriado para
amostras aleatórias de espécies de uma comunidade de interesse, sendo estimado através da
seguinte equação:



ni
 ni
H '     . ln

N
N
Onde:
- H’ = índice de diversidade;
- ni = densidade ou biomassa da espécie i;
- N = densidade ou biomassa total.
Índice de Equitabilidade de Pielou (J’) (Pielou, 1975): Este índice descreve o grau de
homogeneidade de distribuição da abundância de indivíduos por espécie, sendo calculado
pela seguinte fórmula:



E

H'
ln ( S )

Onde:
- E = índice de equitabilidade;
- H’= índice de diversidade;
- S = número de espécies da amostra.


Índice Biological Monitoring Work Party (BMWP):O Índice BMWP constitui uma ferramenta de
avaliação da qualidade das águas de acordo com a tolerância das famílias de organismos da
comunidade dos macroinvertebrados bentônicos à poluição orgânica, sendo que quanto
maior a sensibilidade a impactos, maior a pontuação no índice.

Os escores mais elevados são atribuídos aos organismos menos tolerantes à poluição. Desse modo, o
índice considera que, nos ecossistemas aquáticos onde a poluição orgânica é baixa ou ausente, podem
ser encontrados macroinvertebrados sensíveis. Já em corpos hídricos com elevadas concentrações de
poluentes orgânicos é esperado o encontro apenas de organismos muito resistentes.
Proposto por Alba-Tercedor (1996) e adaptado para ecossistemas brasileiros por vários pesquisadores,
com destaque para Junqueira & Campos (1998) e Trivinho-Strixino & Nascimento (2001), o BMWP é
amplamente utilizado na avaliação da qualidade da água em todo o mundo, sendo caracterizado
como uma avaliação simples da qualidade ambiental (Hawkes, 1997).

6.7.2

DADOS SECUNDÁRIOS

A área de inserção da APAST se caracteriza pela presença de drenagens de pequena magnitude,
pertencentes às microbacias dos córregos Limoeiro, Licuri e Eldorado (Universalis, 2004).
O córrego Licuri é afluente do ribeirão do Belém, já nos limites do Parque Estadual do Rio Doce. Já os
córregos Limoeiro e Eldorado são afluentes diretos da margem direita do Rio Piracicaba. Dentre os três,
o córrego Limoeiro abriga a maior parte da extensão da APAST.
Em se tratando de gestão da bacia hidrográfica, a APAST está inserida dentro dos limites Unidade de
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Piracicaba - DO2 (UPGRH-DO2), como mostra a
Figura 6.87.
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Figura 6.87

Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Piracicaba - DO2.

Fonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, 2019.

Conforme exposto anteriormente, a pesquisa bibliográfica realizada no âmbito do relatório de dados
secundários não identificou informações para os corpos hídricos presentes dentro dos limites da APAST,
no que tange a limnologia e qualidade das águas, o que de certa forma já era esperado, tendo em
vista se tratar de ambientes aquáticos de baixa ordem.
No entanto, para o Rio Piracicaba, que limita a face norte da APAST, está disponível ampla série histórica
de dados de físicos, químicos e biológicos de suas águas, gerados no Projeto Águas de Minas (IGAM,
2019).
Uma estação amostral em especial se torna útil como fonte de dados relativos à qualidade das águas
que prevalece nessa região, devido à sua proximidade com a APAST. Trata-se da Estação Amostral
RD034 (Rio Piracicaba, a jusante de Coronel Fabriciano / Coordenadas Geográficas UTM SAD69 23K
751638 / 7838592) (Figura 6.88).

188

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

Figura 6.88

Estação Amostral RD034, no Rio Piracicaba, próximo à APAST.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020.

Essa estação amostral conta com série histórica que engloba o período entre 2000-2018, com um total
de 73 campanhas realizadas, as quais possibilitam um panorama bastante robusto acerca da qualidade
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das águas do Rio Piracicaba, em ponto próximo à APAST. Os resultados desse diagnóstico são
apresentados no item a seguir.
De acordo com Universalis (2004), as microbacias dos córregos Limoeiro, Licuri e Eldorado são marcadas
pela presença conjunta de áreas com características rurais e pequenos aglomerados urbanos.
As atividades de agropecuária são observadas em pequenas propriedades rurais que margeiam e/ou
integram a área, se resumindo predominantemente em pequenos plantios e criação de animais, com
finalidade de subsistência das propriedades. A atividade predominante nestas microbacias é a
silvicultura, que se estende desde as áreas baixas da microbacia até os espigões. As áreas onde
predominam esta atividade vem sofrendo alterações gradativas de uso e ocupação do solo, dando
lugar a atividades agrícolas e pecuárias.
Já a bacia hidrográfica do Rio Piracicaba possui ocupação essencialmente urbana, tendo-se dado
inicialmente em função dos interesses da mineração e posteriormente induzida pela siderurgia, que
levou à formação de centros industriais de destaque no território mineiro: João Monlevade, Timóteo e
Ipatinga.
Ainda para essa bacia hidrográfica, o desenvolvimento econômico ocorrido nas últimas décadas
redundou num incremento populacional intenso, geralmente em processo de ocupação desordenada,
daí advindo condições ambientais adversas, particularmente no que se refere à qualidade de seus
cursos d’água (Universalis, 2004).
Em relação aos usos dos recursos hídricos, destacam-se o abastecimento doméstico e industrial, a
diluição de efluentes e a geração de energia elétrica, ocorrendo em menor escala os usos para
irrigação, recreação e dessedentação de animais.
Essa bacia tem sofrido pressões por estar envolta pela ocupação antrópica, sendo alvo, principalmente
no seu baixo curso, tanto no Rio Piracicaba quanto nos seus tributários, pelo aporte de compostos
orgânicos e inorgânicos advindos de lançamentos domésticos e industriais.
Esse cenário fica evidente no monitoramento realizado no âmbito do Projeto Águas de Minas, no
período entre 2000 e 2018, no qual tem-se que o Rio Piracicaba, corpo hídrico receptor da maior parte
das drenagens presentes na APAST, vem apresentando nos últimos anos, segundo o IGAM, recorrência
de infrações em parâmetros indicadores de Contaminação Fecal (Escherichia coli) e Enriquecimento
Orgânico (fósforo total, nitratos, e demanda bioquímica de oxigênio), com destaque para as infrações
bacteriológicas (IGAM, 2016; 2017; 2018).
Um indicador importante na avaliação da qualidade das águas superficiais é o Índice de Qualidade
das Águas – IQA. Desenvolvido pela National Sanitation Foudantion (NSF), o IQA é um índice bastante
aplicado para o monitoramento da qualidade das águas de corpos hídricos brasileiros, utilizando um
conjunto de nove parâmetros qualidade de água que, ao final, permitem atribuir uma nota ao corpo
hídrico, a qual está correlacionada à qualidade de suas águas.
Para a estação RD034, os resultados são apresentados na Figura 6.89. Conforme pode ser observado,
dentro da série histórica disponível, o IQA desse ponto do Rio Piracicaba variou entre classificações de
águas com qualidade “Ruim” nos anos de 2000 e 2002, e de qualidade “Média” nos demais anos
monitorados. Analisando a linha de tendência desse indicador, nota-se pouca melhoria ao longo do
período entre 2000 e 2017, e tendência de queda se considerados os últimos três (2015 a 2017) (Figura
6.89 e Figura 6.91).
Figura 6.89
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Índice de Qualidade das Águas – IQA para a estação RD034 do Projeto Águas de Minas.
Nota: (1) Coloração das colunas de acordo com a faixa de classificação (SEMAD, 2015).
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(2) Linha pontilhada no gráfico de valores médios corresponde à linha de tendência na
escala temporal do índice.

Excelente
(90<IQA<100)

Bom
(70<IQA<90)

Médio
(50<IQA<70)

Ruim
(25<IQA<50)

Muito Ruim
(0<IQA<25)

Fonte: Adaptado de IGAM, 2019.

Esse resultado decorre do fato de se tratar de uma bacia com ocupação antrópica intensa, ainda
carente de sistemas mais eficientes principalmente para o tratamento dos efluentes gerados, dos quais
uma parcela considerável ainda é lançada sem tratamento adequado nas águas do Rio Piracicaba.
Soma-se a isso as interferências negativas sobre a qualidade das águas gerada pelas atividades
minerárias presentes a montante, bem como cargas difusas geradas pelo escoamento superficial da
bacia de drenagem antropizadas (Figura 6.90).
Figura 6.90

Indicadores de pressão e parâmetros com maior recorrência de infrações na estação
RD034.

Fonte: Adaptado de IGAM, 2019.

Um fator positivo no monitoramento mais recente (2015 a 2017) das águas do ponto do Rio Piracicaba
próximo ao limite norte da APAST é a ausência de contaminação das águas por compostos tóxicos,
onde se inclui uma extensa lista de metais pesados.
Essa afirmação pode ser realizada tendo em vista os indicadores obtidos para o Índice Contaminação
por Tóxicos – CT, que avalia a presença de 13 substâncias tóxicas nos corpos de água, quais sejam:
arsênio total, bário total, cádmio total, chumbo total, cianeto livre, cobre dissolvido, cromo total, fenóis
totais, mercúrio total, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total e zinco total (Figura 6.91). De acordo com
o monitoramento, nos últimos anos esses compostos estiveram ausentes ou em concentrações reduzidas
nas águas analisadas, o que é positivo.
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Figura 6.91

Resultados dos cálculos de Contaminação por Tóxicos – CT no Rio Piracicaba (RD034), em
monitoramento do Projeto Águas de Minas, para os anos de 2015, 2016 e 2017.

Fonte: Adaptado de IGAM (2018, 2017, 2016).

De qualquer forma, ainda na análise da Figura 6.91 é possível ver como a presença de coliformes
termotolerantes nesse ponto do Rio Piracicaba é determinante para o resultado final do IQA.
Esse panorama fica ainda mais evidente quando avaliada a Figura 6.92, que traz os resultados de toda
a série histórica existente para o parâmetro Escherichia (coliformes termotolerantes), confrontando com
o limite estabelecido na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/2008, e quantificando as
interferências causadas pelo lançado de efluentes sobre os recursos hídricos superficiais.
Deve-se ressaltar que esses resultados se referem ao corpo hídrico que recebe a maior parte das
drenagens superficiais presentes na APAST. Um cenário mais pormenorizado das condições
bacteriológicas, e de qualidade das águas como um todo, presentes no interior da APAST será obtido
com os levantamentos de dados primários, a ser realizado no período seco de 2019.
Figura 6.92

Resultados obtidos na série histórica do parâmetro Escherichia coli, na estação RD034.

Fonte: Adaptado de IGAM, 2019.

Por fim, em relação aos aspectos biológicos, um item previsto para ser avaliado nos levantamentos
primários dos principais corpos hídricos da APAST, mas que também é alvo de monitoramento periódico
no Projeto Águas de Minas são as densidades de cianobactérias.
O diagnóstico e monitoramento das cianobactérias é importante especialmente em ambientes
antropizados uma vez que essas algas possuem adaptações que as tornaram excelentes competidoras
nos ambientes aquáticos, tornando comum sua dominância nesses locais. Exemplo disso é a maior
tolerância a altas intensidades luminosas, requerimento de pouca energia para suas funções vitais,
presença de vesículas de ar que as elevam às camadas superiores da coluna d’água, facilitando o
acesso à luz, capacidade de estocagem de fósforo e de fixação de nitrogênio atmosférico, presença
de esporos de resistência e produção de toxinas, denominadas cianotoxinas (Bittencourt-Oliveira &
Molica, 2003).
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Essa gama de características faz com que esses organismos persistam no ambiente em eventos extremos
e que dominem o mesmo ambiente quando na presença de grandes concentrações de nutrientes, em
um fenômeno conhecido como floração de cianobactérias, ou bloom de cianobactérias.
As florações de cianobactérias comprometem a qualidade cênica do ambiente e podem causar gosto
e odor desagradáveis na água. O maior problema, no entanto, está no fato das cianotoxinas,
produzidas por parte das espécies desse grupo, atingirem um conjunto de organismos muito além
daqueles presentes nas comunidades aquáticas, podendo causar restrições de uso dos recursos hídricos
(Sant’Anna et al, 2008).
Os resultados obtidos para o período entre os anos de 2013 e 2018 são apresentados na Figura 6.93,
onde nota-se a prevalência de densidades absolutamente reduzidas de cianobactérias, com valores
que não superaram 1.000 cel/ml, ou seja, muito abaixo do limite de 50.000 cel/ml estabelecido na
Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH 01/2008 para águas de Classe 2.
Trata-se de um resultado altamente satisfatório, considerando a capacidade de contaminação por
cianotoxinas e consequentemente de restrição dos usos das águas causados por esses organismos,
quando em densidades elevadas.
Importante ressaltar, conforme exposto ao longo desse relatório de dados secundários, que diante da
inexistência de informações acerca da limnologia e qualidade das águas dos corpos hídricos
localizados dentro dos limites da APAST, foi apresentado um panorama baseado nas informações
disponíveis no ponto mais próximo, e com alguma relação, com o objeto desse Plano de Manejo, no
caso o Rio Piracicaba, no trecho junto ao limite norte da APAST.
Todavia, alguns grupos hidrobiológicos não tiveram informações disponíveis, caso dos
macroinvertebrados bentônicos, por exemplo. Esse resultado reforça ainda mais a importância dos
dados primários que serão obtidos em campo.
Ainda, deve-se considerar que a bacia do Rio Piracicaba está sujeita a inúmeras interferências externas,
decorrentes de sua grande extensão e também da forte ocupação antrópica a qual está sujeita. Essa
condição tem relação direta com a qualidade das águas desse corpo hídrico, estando restrita ao Rio
Piracicaba, e, portanto, não podendo ser inferida para os corpos hídricos que integram a APAST, os quais
serão alvo de diagnóstico baseado em dados primários.
Figura 6.93

Resultados obtidos na série histórica de densidade de cianobactérias, na estação RD034.

Fonte: Adaptado de IGAM, 2019.

6.7.3

DADOS PRIMÁRIOS

6.7.3.1

Parâmetros Físicos, Químicos E Bacteriológicos

O resultado das análises dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos avaliados no diagnóstico
limnológico e da qualidade das águas da área da APA Serra do Timóteo pode ser observado no Quadro
6.10.
Nas figuras a seguir, os mesmos resultados são expostos sob a forma de gráficos, visando facilitar a
percepção de alterações entre estações, bem como facilitar relações com os limites estabelecidos pela
DNC COPAM/CERH nº 01/08, quando cabível. Os laudos técnicos das análises laboratoriais podem ser
observados no Anexo A.
Para discussão dos resultados encontrados, os parâmetros avaliados foram reunidos em cinco grupos
temáticos:
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Parâmetros relacionados ao equilíbrio ácido-básico da água (pH, condutividade elétrica,
alcalinidade total e dureza total) (Figura 6.94);



Parâmetros relacionados aos nutrientes dissolvidos na água (fósforo total, nitratos e
nitrogênio total) (Figura 6.95);



Parâmetros indicadores da temperatura, concentração de material orgânico e dos níveis
de oxigenação das águas (oxigênio dissolvido, DBO e temperatura da água) (Figura 6.96);



Parâmetros relacionados aos teores sólidos e demais compostos presentes nas águas (ferro
solúvel, óleos e graxas, cloretos, sulfetos totais, sólidos totais e turbidez) (Figura 6.97);



Parâmetros bacteriológicos e biológicos (coliformes termotolerantes, coliformes totais e
clorofila-a) (Figura 6.98).

Quadro 6.10 Resultados das análises dos parâmetros físicos, químicos e biológicos avaliados nas
estações amostrais da APAST.
Parâmetro

Limite
COPAM/CERH
01/08 (Classe II)

P01

P02

P04

SET/19

SET/19

SET/19

mg/l
mg/l

ND
250

16,5
<0,8

52
4,34

27,5
1,05

Coliformes Termotolerantes

NMP/100ml

1.000

120,0

2.300,0

<1

Coliformes Totais

NMP/100ml

ND

1.290

97.300

365,4

µS/cm
µg/l

ND
30

26
4,01

230
<1

84
11,68

DBO

mg/l

5

<2

<2

<2

Dureza Total

mg/l

ND

13,78

67,45

29,45

Ferro Solúvel

mg/l

0,3

0,2

0,11

<0,1

Fósforo Total
Nitratos

mg/l
mg/l

*
10

0,01
0,46

0,18
1,21

0,02
0,42

Nitrogênio Total

mg/l

ND

0,74

4,01

1,54

Óleos e Graxas

mg/l

VA

VA

VA

VA

Oxigênio Dissolvido

mg/l

>5

7,34

5,73

1,78

pH
Sólidos Totais

mg/l

6a9
ND

7,05
<10

7,65
54

6,54
<10

Sulfetos Totais

mg/l

0,002

<0,002

<0,002

<0,002

ºC

ND

20,1

20,9

21

ºC
NTU

ND
100

22,7
2,36

22,1
6,43

23,4
31

Alcalinidade Total
Cloretos

Condutividade Elétrica
Clorofila-a

Temperatura da Água
Temperatura do Ar
Turbidez

Unidade

Legenda: Nota: ND= não definido, VA= Virtualmente Ausentes *Limites Fósforo Total: 0,1 mg/l para ambientes lóticos,
0,03 mg/l para ambientes lênticos.

A análise dos parâmetros relacionados ao equilíbrio ácido-básico das águas é importante para avaliar
se as mesmas mantêm condições adequadas no que diz respeito a sua alcalinidade, presença de
partículas iônicas e para aspectos como capacidade de tamponamento para eventuais entradas de
substâncias ácidas e averiguação de sua capacidade de incrustação.
Nesse contexto, os resultados das análises realizadas indicam águas com alcalinidade total reduzida nos
corpos hídricos com menor magnitude e próximos de suas regiões de cabeceira (P01 e P04), com valores
equivalentes a 16,5 mg/l no córrego Limoeiro (P01) e 27,5 mg/l na estação P04. No ponto P02, que
representa o córrego Limoeiro a jusante do Bairro Limoeiro, já próximo de sua foz no rio Piracicaba, onde
claramente nota-se interferência da presença antrópica sobre a qualidade das águas, houve aumento
na alcalinidade total, com leitura equivalente a 52 mg/l (Figura 6.94).
Esse resultado revela elevação na concentração de compostos como carbonatos e bicarbonatos nas
águas desse trecho do corpo hídrico. A DNC COPAM/CERH nº01/08 não estabelece limites para a
alcalinidade total.
As leituras de pH realizadas na área de estudo corroboram os resultados da alcalinidade total e mostram
a presença de águas mais alcalinas na estação P02, em relação aos pontos P01 e P04 (Figura 6.94). Para
esse parâmetro, em todos os casos, os resultados se mantiveram dentro da faixa padrão prevista na
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DNC COPAM/CERH nº01/08 para águas de Classe 02 (pH entre 6 a 9), com concentração
hidrogeniônica das águas favorável para o pleno desenvolvimento da biota aquática (Wetzel, 2001).
Os valores obtidos para a dureza total apresentaram padrão muito próximo do verificado para a
alcalinidade total, ou seja, maiores leituras na estação P02 (67,45 mg/l), quando comparadas as demais
estações amostrais (13,78 mg/l na estação P01 e 29,45 mg/l na estação P04) (Figura 6.94), onde as águas
foram mais brandas.
A dureza total é um parâmetro que mede a concentração de metais alcalinos terrosos, como o cálcio
e o magnésio, nas águas (Vasconcelos et al, 2009). É importante ressaltar que quanto mais elevadas for
a dureza das águas maior a propensão à incrustação e corrosão de tubulações de ferro, aumentando
custos com a manutenção de estruturas e também com tratamento da água. A DNC COPAM/CERH
nº01/08 não estabelece limites para a dureza total.
Figura 6.94

Parâmetros indicadores do equilíbrio ácido-básico das águas.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Por fim, os resultados do parâmetro condutividade elétrica consolidam as discussões realizadas acima,
sendo marcada por resultados mais elevados na estação P02, já fora dos limites da APAST e sob
influência antrópica, onde a leitura foi equivalente a 230 μS/cm (Figura 6.94). Na estação P04, que
representa um pequeno corpo hídrico, em área com formação brejosa, a condutividade elétrica
medida foi de 84 μS/cm, enquanto na cabeceira do córrego Limoeiro o valor registrado foi de 26 μS/cm.
A condutividade elétrica é a medida da capacidade que a água possui em conduzir corrente elétrica,
que por sua vez é determinada pela presença de íons dissolvidos (cátions e ânions) na coluna d’água.
Os compostos iônicos são sólidos que se dissolvem em água caracterizados como sendo cloretos,
sulfatos, nitratos e fosfatos. Os compostos catiônicos também interferem na condutividade elétrica da
água e possuem cátions de sódio, magnésio, cálcio, ferro, alumínio e amônio. Materiais orgânicos, como
óleos, graxas, álcool e fenóis não possuem a capacidade de conduzir eletricidade (Tundisi & MatsumuraTundisi, 2008). As principais fontes dos sais, que se dissolvem e dão origem aos íons, são antrópicas
(indústria, aglomerados urbanos, campos agrícolas) e naturais, através da dissolução de rochas (Wetzel,
2001). A DNC COPAM/CERH nº 01/08 não estabelece limites para a condutividade elétrica.
Em relação aos nutrientes presentes nas águas, foram avaliados os parâmetros fósforo total, nitratos e
nitrogênio total. As concentrações de nutrientes na coluna d’água são um dos fatores determinantes
para a estruturação de toda cadeia trófica presente no ecossistema aquático (Wetzel, 2001).
Isso porque o fósforo e o nitrogênio são considerados nutrientes limitantes ao crescimento dos produtores
primários, grupo que possui papel fundamental na determinação do restante da cadeia alimentar e no
processo de eutrofização dos ambientes aquáticos (Wetzel, 2001).
Uma vez com os nutrientes em altas concentrações na água, a possibilidade de crescimento exagerado
desses organismos, cujos principais representantes são as algas e as macrófitas aquáticas, aumenta
drasticamente (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2008).
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No estudo em questão, os registros de fósforo total foram equivalentes a 0,01 mg/l na estação P01, 0,18
mg/l na estação P02 e 0,02 mg/l (Figura 6.95). Analisando a Figura 6.95, nota-se aumento significativo
nos teores desse elemento no córrego Limoeiro entre os pontos de montante e jusante analisados. Nesse
caso, o valor registrado na estação P02 esteve acima do limite de 0,1 mg/l estabelecido na DNC
COPAM/CERH nº 01/08, sendo a única infração observada para o fósforo total. Nas demais estações
amostrais as leituras registradas estiveram dentro da normalidade, sem indicar processo de
enriquecimento das águas por nutrientes, muito comum em lançamento de efluentes, por exemplo.
Figura 6.95

Parâmetros relacionados aos nutrientes dissolvidos na água.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Dentre os compostos nitrogenados, nas três estações amostrais os nitratos apresentaram concentrações
abaixo do limite de 10 mg/l estabelecido na legislação vigente(Figura 6.95), sendo esse um resultado
importante, pois os nitratos são tidos como a forma de nitrogênio mais assimilada pelos produtores
primários, como algas e macrófitas aquáticas (Tundisi & Matsumura-Tundisi, 2008).
Os resultados de nitrogênio total, parâmetro que reflete a somatória de todas as frações de nitrogênio
presentes na água (nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal), acrescidas do nitrogênio orgânico
incorporado nos organismos planctônicos, também revelam maior concentração relativa no trecho final
do córrego Limoeiro (P02), com valor de 4,01 mg/l (Figura 6.95), ante 0,74 mg/l na estação P01 e 1,54
mg/l na estação P04. A DNC COPAM/CERH nº 01/08 não estabelece limites para nitrogênio total.
A avaliação dos parâmetros indicadores da temperatura, concentração de material orgânico e dos
níveis de oxigenação das águas fornece, entre outros aspectos, informações acerca da quantidade de
matéria orgânica nas águas e consequentemente de sua interferência no processo de oxigenação,
uma vez que para decomposição da matéria orgânica ocorre o consumo de oxigênio dissolvido.
Nesse sentido, houve registro de águas com baixa variação de temperatura nos pontos avaliados na
área de influência da APAST, com temperatura da água entre 20 e 21 ºC em Setembro de 2019 (Figura
6.96).
Em relação às concentrações de oxigênio dissolvido (OD), os resultados mostram concentrações
adequadas no córrego Limoeiro (P01 e P02, 7,34 e 5,73 mg/l, respectivamente), mesmo com a redução
observada na estação de jusante; e presença reduzida de OD na estação P04, com 1,78 mg/l, valor
que se justifica por se tratar de uma região de cabeceira do córrego, onde o mesmo ainda possui águas
com menor vazão, turbulência e fluidez, que são aspectos físicos que promovem incremento na
oxigenação das águas.
Nessa área, conforme relatado anteriormente, tem-se a presença de brejos, os quais normalmente
apresentam menor oxigenação das águas (Figura 6.96). Nesse contexto, embora abaixo do limite
mínimo de 5 mg/l estabelecido pela DNC COPAM/CERH nº01/08, a concentração de OD nesse
pequeno corpo hídrico representado pela estação P04 pode ser tomada como algo natural, decorrente
de sua proximidade com a nascente do curso d’água, não decorrendo de impactos sobre o ambiente
aquático.
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Figura 6.96

Parâmetros indicadores da temperatura, concentração de material orgânico e dos níveis
de oxigenação das águas.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Outro parâmetro analisado dentro do grupo dos parâmetros indicadores da temperatura,
concentração de material orgânico e dos níveis de oxigenação das águas, a demanda bioquímica de
oxigênio – DBO, que mede a concentração de OD necessária para decompor a matéria orgânica
presente nas águas, foi marcada por valores abaixo do limite de detecção laboratorial (< 2 mg/l) nas
três estações amostrais, consequentemente em todos os casos em consonância com o limite de 5 mg/l
estabelecido na DNC COPAM/CERH nº01/08 para águas de Classe 2 (Quadro 6.10).
Esse resultado vai ao encontro das afirmações realizadas quanto aos resultados de OD na estação P04,
pois revela que a baixa oxigenação das águas não é decorrente de presença elevada de material
orgânico, situação que poderia ter alguma ligação com atividades antrópicas.
A análise dos teores de sólidos e demais compostos dissolvidos nas águas é importante pois esses
parâmetros interferem diretamente sobre a dinâmica da biota aquática, além de fornecerem
informações de grande valia para o consumo e uso das águas em processos industriais, entre outras
finalidades.
Nesse grupo, foram avaliados os parâmetros: sólidos totais, ferro solúvel, turbidez, cloretos, óleos e graxas
e sulfetos totais.
As análises de sólidos totais mostram concentrações reduzidas de sólidos nas águas das estações P01 e
P04, com leituras inferiores a 10 mg/l, e concentração equivalente a 54 mg/l na estação P02 (Figura
6.97). Esse parâmetro não possui limite estabelecido na legislação vigente, embora integre os
parâmetros utilizados para o cálculo do IQA.
Embora com maior concentração de sólidos totais, a estação P02 foi marcada por baixa turbidez das
águas, com valor de 6,43 NTU, bastante abaixo do limite de 100 NTU previsto na DNC COPAM/CERH
nº01/08 (Figura 6.97). Na estação P01 a turbidez foi equivalente a 2,36 NTU, enquanto no ponto P04 o
valor medido foi de 31 NTU, também inferior ao limite legal. A presença de águas mais turvas no ponto
P04 pode ser consequência de maior densidade de organismos planctônicos, o que de fato ocorreu,
conforme será demonstrado adiante.
Dentre os demais parâmetros indicadores do teor de sólidos e compostos dissolvidos nas águas da área
de influência da APAST,os resultados de cloretos indicaram concentrações muito baixas em todas as
estações amostrais, com valor ligeiramente mais alto na estação P02 (4,34 mg/l), pelos motivos expostos
ao longo do capítulo (influência antrópica).
O cloreto é o mais comum ânion inorgânico encontrado em águas e efluentes, favorecendo processos
de corrosão na maioria dos metais e também no concreto, em águas com dureza elevada, quando em
altas concentrações (Vasconcelos et al., 2009). O limite previsto para esse parâmetro na DNC
COPAM/CERH nº01/08, de 250 mg/l, valor muito acima dos registros obtidos no presente estudo (Figura
6.97).
Dentre os metais analisados, as análises de ferro solúvel indicaram concentrações adequadas desse
elemento em todas as estações amostrais, com valores entre < 0,1 e 0,2 mg/l, todos abaixo do limite de
0,3 mg/l previsto na DNC COPAM/CERH nº01/08 ( (Figura 6.97). Esse resultado mostra a ausência de
contribuições alóctones de ferro nos cursos hídricos, o que é importante.
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Figura 6.97

Parâmetros relacionados aos teores de sólidos e demais compostos dissolvidos presentes
nas águas.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Dois parâmetros indicadores da presença de compostos tóxicos nas águas que foram avaliados no
presente estudo foram os sulfetos totais e os óleos e graxas.
Nesse caso, destaque para a ausência de sulfetos nas águas superficiais (Quadro 6.10), com leituras
abaixo do limite de detecção laboratorial e do limite legal (< 0,002 mg/l) nos três pontos avaliados, o
que é importante pelo fato desse composto ser tóxico para os organismos presentes na água, como
peixes, por exemplo. Além disso, os sulfetos são indicadores diretos de poluição por atividades industriais,
sugerindo a ausência de impactos dessa natureza na área de influência da APAST.
As avaliações do parâmetro óleos e graxas, que segundo a DNC COPAM/CERH nº01/08 devem estar
“virtualmente ausentes” em águas de Classe 2, indicaram adequação das águasàs diretrizes da
legislação vigente, com resultados abaixo do limite de detecção laboratorial nas duas campanhas,
como mostra o Quadro 6.10.
A presença de material graxo nos corpos hídricos, além de acarretar problemas de origem estética,
diminui a área de contato entre a superfície da água e o ar atmosférico, impedindo a transferência do
oxigênio da atmosfera para a água, o que prejudica as comunidades hidrobiológicas. Entretanto, os
valores observados no presente estudo não se aplicam para esse tipo de consequência.
Em relação aos parâmetros bacteriológicos (Figura 6.98), a DNC COPAM/CERH nº01/08 estabelece
como limite máximo para o parâmetro bacteriológico coliformes termotolerantes a concentração de
1.000 NMP/100 ml. Não há limites previstos para coliformes totais.
A Escherichia coli, utilizada para a análise de coliformes termotolerantes, é uma bactéria da flora
intestinal dos animais homeotermos, sendo abundantes em suas fezes, possuindo, entretanto, vida
efêmera fora desses organismos. A contagem de E. coli é capaz de diagnosticar o grau de
contaminação recente por fezes desses animais, inclusive do homem, sendo uma leitura indireta do
aporte de esgotos e consequentemente da presença de possíveis parasitas humanos na coluna d’água.
Os resultados das avaliações mostram baixas cargas bacteriológicas nas águas da região de cabeceira
do córrego Limoeiro (P01, 120 NMP/100 ml) e do córrego representado pela estação P04 (< 1 NMP/100
ml), com valores abaixo do limite previsto na DNC COPAM/CERH nº01/08 (Figura 6.98). No caso do
córrego Limoeiro no ponto próximo à sua foz, os resultados indicam aumento na presença de coliformes
termotolerantes (2.300 NMP/100 ml), resultado acima do limite estabelecido na legislação vigente.
As leituras de coliformes totais apresentaram padrão muito semelhante, com pico no ponto P02,
indicando uma contaminação bacteriológica bastante acima da capacidade de autodepuração do
ambiente aquático, como mostra a Figura 6.98. Esses resultados são uma evidência concreta da
presença de lançamento de efluentes no córrego Limoeiro, após o mesmo deixar os limites da APAST.

198

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

Figura 6.98

Parâmetros bacteriológicos e biológicos.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Os resultados do parâmetro biológico clorofila-a, que indica indiretamente a biomassa de algas nas
águas, foram marcados por valores na totalidade dos casos abaixo do limite de 30 µg/l previsto na DNC
COPAM/CERH nº01/08 (Figura 6.98). A estação P04 apresentou a maior leitura, 11,68 µg/l, indicando
maior presença de algas nesse corpo hídrico, certamente favorecido pela presença de águas mais
calmas nesse local.
No caso da estação P02, os resultados das análises dos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos
permitem afirmar que embora com abundância de fósforo total esse aspecto não se concretizou no
aumento das densidades algais, como mostra a Figura 6.98, sendo esse um aspecto positivo para a
manutenção da qualidade de suas águas.

6.7.3.2

Índice de Qualidade das Águas – IQA

A Figura 6.99 mostra o resultado final do Índice de Qualidade das Águas (IQA) calculado para as
estações amostrais avaliadas no âmbito da APAST, na campanha realizada em Setembro/2019 (período
seco).
Os resultados mostram a presença de águas com qualidade média (IQA Médio, entre 50 e 70 pontos)
nas estações P02 e P04, decorrentes da maior carga bacteriológica no trecho final do córrego Limoeiro
e da menor concentração de oxigênio dissolvido no ponto P04. Na estação P01, córrego Limoeiro
próximo à sua nascente e dentro dos limites da APAST, houve registro de águas com boa qualidade,
com IQA Bom, entre 70 e 90 pontos (Figura 6.99). Nesse local, foram determinantes para o resultado final
do IQA as baixas concentrações de nutrientes fosfatados e sólidos, além da adequação nas cargas
bacteriológicas e nos níveis de oxigenação das águas.
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Figura 6.99

Índice de qualidade das águas – IQA.

Excelente
(90<IQA<100)

Bom
(70<IQA<90)

Médio
(50<IQA<70)

Ruim
(25<IQA<50)

Muito Ruim
(0<IQA<25)

Nota: Coloração das colunas de acordo com a faixa de classificação (SEMAD, 2005).

6.7.3.3

Algas Cianobactérias

Atualmente, o estudo das algas cianobactérias (Classe Cyanophyceae) vem ganhando grande
importância em ecossistemas aquáticos brasileiros, e também internacionais, em decorrência dos
problemas socioeconômicos e ambientais decorrentes de densidades elevadas desses organismos nas
águas, e também da presença de determinadas espécies, por apresentarem toxicidade ao meio
aquático e consequentemente restrição a vários usos dos recursos hídricos (Bittencourt-Oliveira & Molica,
2003).
Isso porque as cianobactérias possuem adaptações que as tornaram excelentes competidoras nos
ambientes aquáticos, tornando comum sua dominância nesses locais. Exemplo disso é a maior
tolerância a altas intensidades luminosas, requerimento de pouca energia para suas funções vitais,
presença de vesículas de ar que as elevam às camadas superiores da coluna d’água facilitando o
acesso à luz, capacidade de estocagem de fósforo e de fixação de nitrogênio atmosférico, presença
de esporos de resistência e produção de toxinas, denominadas cianotoxinas (Zagatto et al, 1998).
Essa gama de características faz com que esses organismos persistam no ambiente em eventos extremos
e que dominem o mesmo ambiente quando na presença de grandes concentrações de nutrientes, em
um fenômeno conhecido como floração de cianobactérias, ou bloom de cianobactérias (Sant’Anna
et. al., 2008).
As florações de cianobactérias comprometem a qualidade cênica do ambiente e podem causar gosto
e odor desagradáveis na água. O maior problema, no entanto, está no fato das cianotoxinas,
produzidas por parte das espécies desse grupo, atingirem um conjunto de organismos muito além
daqueles presentes nas comunidades aquáticas. Mortandades de peixes, de animais silvestres,
domésticos e até de seres humanos, relacionados a esses eventos, já foram registrados em diversas
partes do mundo (Bittencourt-Oliveira & Molica, 2003). Por esses motivos, o diagnóstico e monitoramento
das algas cianobactérias vem sendo alvo de atenção especial no acompanhamento da limnologia de
ecossistemas aquáticos.
Nesse contexto, os resultados das contagens específicas realizadas para esses organismos planctônicos
nas estações amostrais localizadas na área de influência da APAST são apresentados no Quadro 6.11,
que apresenta a lista de espécies identificadas juntamente com suas respectivas densidades (análises
qualitativas e quantitativas), e na Figura 6.100, que traz os resultados quantitativos sob a forma de
gráfico.
Lembrando que todo o procedimento metodológico e de análises laboratoriais foi realizado seguindo
as diretrizes da Portaria 2914/11 do Ministério as Saúde, que prevê as contagens de densidades de algas
cianobactérias em células por mililitro.Os laudos oficiais das análises laboratoriais podem ser observados
no Anexo A.
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Os resultados da contagem das algas cianobactérias revelaram a presença de três espécies nas
estações amostrais onde houve registro de água ao longo do diagnóstico limnológico (Quadro 6.11).
Quadro 6.11 Contagens das algas cianobactérias, em cel/ml, nas estações amostrais da APAST, em
Setembro de 2019.Limite Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 01/2008 (Classe
2): 50.000 cel/ml.
DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS (cel/ml) – SETEMBRO DE 2019
ORGANISMO

P01

P02

P04

cel/ml

cel/ml

cel/ml

Geitlerinema sp.

32,00

64,00

992,00

Oscillatoria sp.
Planktolyngbya sp.

384,00
32,00
DENSIDADE TOTAL (cel/ml)

416,00

96,00

992,00

Nota: Contagens realizadas de acordo com as diretrizes da Portaria 2914/11 do MS.

Não houve registro de espécies raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção. Todas as espécies
identificadas podem ser caracterizadas como apresentado elevado número de registros no território
nacional (Bicudo & Menezes, 2006).
Da relação de espécies presentes nas identificações realizadas (Quadro 6.11), os gêneros/espécies
Geitlerinemae Planktolyngbya englobam espécies consideradas potencialmente tóxicas, em uma
revisão de algas cianobactérias tóxicas com ocorrência no Brasil, elaborada por Sant’Anna et al, 2008.
Apesar disso, o destaque no monitoramento desses organismos foram as densidades reduzidas e
altamente satisfatórias de cianobactérias nas três estações amostrais, com valores muito abaixo dolimite
de 50.000 cel/ml estabelecido na DNC COPAM/CERH nº 01/2008, para águas de Classe 2 (Quadro 6.11
e Figura 6.100). Esse resultado se manteve inclusive na estação P02, onde houve abundância de
nutrientes fosfatados nas águas.
Figura 6.100 Densidade das algas cianobactérias, em cel/ml, nasestações amostrais da APAST, em
Setembro de 2019.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

6.7.4

COMUNIDADE DOS MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS

As expressões “macroinvertebrados bentônicos” ou “zoobentos” ou, às vezes, “macroinvertebrados
aquáticos” referem-se aos organismos heterotróficos, visíveis a olho nu, portanto de tamanho igual ou
superior a 0,5 mm que habitam o substrato do fundo dos ecossistemas aquáticos, encontrando-se
associados a detritos vegetais ou plantas submersas, enterrados no sedimento ou ligados a rochas e
outros substratos consolidados (Merrit & Cummins, 1984).
Alguns destes organismos passam todo o seu ciclo de vida na água, enquanto outros possuem formas
aquáticas apenas nos estágios iniciais, como larvas e ninfas. Devido à alta diversidade de organismos
que compõe este grupo, encontram-se no mesmo as mais variadas formas de vida, de tipos de
alimentação (predadores, herbívoros, detritívoros) e de graus de tolerância às alterações ambientais
sofridas pelo habitat.
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Os macroinvertebrados aquáticos são de grande importância nos ambientes lóticos e lênticos, por
desempenharem um papel central na dinâmica de nutrientes, na teia trófica, na transformação da
matéria e no fluxo de energia. O biorrevolvimento da superfície do sedimento e a fragmentação dos
detritos vegetais oriundos do meio terrestre adjacente são exemplos de processos importantes para a
liberação de nutrientes na água e aeração dos sedimentos, sendo a saúde e a qualidade de um corpo
d’água dependentes de tais processos.
A comunidade de macroinvertebrados possui a capacidade de responder rapidamente a
perturbações ambientais, sejam de origem antrópica ou não. As alterações funcionais e estruturais
sofridas por esta comunidade quando exposta a algum tipo de modificação em seu habitat, conferem
à mesma uma característica interessante para o estudo das condições ecológicas de um ecossistema.
Assim, a utilização desta comunidade é muito eficiente para a avaliação dos impactos ambientais
provocados pelas atividades agrícola, industrial, mineradora, etc. e pelas descargas de esgotos
provenientes dos centros urbanos.
Além das diferentes características dos organismos que compõem todo o grupo dos
macroinvertebrados bentônicos, o fato dos mesmos permanecerem nos substratos dos ambientes
aquáticos, estando, consequentemente, um pouco menos susceptíveis às interferências oriundas de
aumentos repentinos na vazão, como é o caso dos organismos planctônicos, por exemplo, confere à
análise desse grupo uma importante fonte de informações sobre os corpos d’água estudados em
condições normais. Por isso o grupo é considerado excelente indicador das condições ambientais e da
contaminação ou poluição dos corpos hídricos (Hawkes, 1979).
As contagens dos macroinvertebrados bentônicos registrados em Setembro de 2019 nas estações de
amostragem definidas para caracterizar a APAST são apresentadas no Quadro 6.12, a partir das quais
foram confeccionados gráficos indicadores da densidade de organismos por estação, expressa em
indivíduos por metro quadrado, riqueza de espécies, Índice de Diversidade de Shannon (H’), Índice de
Equitabilidade de Pielou (J’) e Índice BMWP (Biological Monitoring Working Party). Os laudos oficiais das
análises laboratoriais podem ser observados no Anexo A.
As contagens dos macroinvertebrados bentônicos indicaram a presença de comunidades
zoobentônicas compostas por representantes dos Filos Arthropoda, com 19 espécies (ou taxa) distintas,
Annelida, com dois representantes, Platyhelminthes, com uma espécie e Mollusca, com três
representantes, totalizando 25 espécies de macroinvertebrados bentônicos registradas na área de
influência da APAST (Quadro 6.12).
Quadro 6.12 Lista de espécies da comunidade dos macroinvertebrados bentônicos registradosestações
amostrais da APAST, em Setembro de 2019.
FILO/CLASSE/ORDEM

FAMÍLIA/SUBFAMÍLIA

GÊNERO/ESPÉCIE

P01

P02

P04

3

3

FILO ARTHROPODA
Classe Insecta
Ordem Coleoptera

Dryopidae
Hydrophilidae

1

Scirtidae
Ordem Diptera

7

Chironomidae

584

Ceratopogonidae
Culicidae
Dolichopodidae

5

1
1
1

Simuliidae

Ordem Odonata

4

Baetidae
Caenidae

Callibaetis sp.
Caenis sp.

Leptophlebiidae

Farrodes sp.

1
1
1
1

Hydroptilidae
Hydropsychidae

Oxyethira sp.
Smicridea sp.

1

Leptoceridae

Amazonatolica hamadae

1

Polycentropodidae

Cernotina sp.

1

SUBFILO CRUSTACEA

202

2

Coenagrionidae
Libellulidae

Ordem Trichoptera

7
1

Culex sp.

Muscidae
Ordem Ephemeroptera

140
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FILO/CLASSE/ORDEM
Classe Malacostraca

FAMÍLIA/SUBFAMÍLIA

GÊNERO/ESPÉCIE

P01

P02

Ordem Isopoda

P04
1

FILO ANNELIDA
Classe Hirudinea
Classe Oligochaeta

3

16
2

1

FILO PLATYHELMINTHES
Classe Turbellaria

Planariidae

1

FILO MOLLUSCA
Classe Bivalve
Ordem Veneroida

Sphaeriidae

Sphaerium sp.

Planorbidae

Biomphalaria sp.

Physidae

Physa sp.

3

Classe Gastropoda
Ordem Basommatophora

2

1

DENSIDADE TOTAL (ind/m²)

601

12
183

3
30

RIQUEZA DE TAXA

12

10

12

0,19

0,953

2,164

35

33

28

0,08

0,41

0,87

INDICE DE DIVERSIDADE (H’)
ÍNDICE BMWP
INDICE DE EQUITABILIDADE (J’)
Nota: Índice BMWP calculado de acordo com Junqueira & Campos (1998).

O Filo Arthropoda apresentou a maior riqueza de espécies. O maior número de representantes
artrópodes é um padrão corriqueiro na comunidade zoobentônica em ambientes lênticos e lóticos, e
reflete a maior diversidade de espécies presentes nesse filo, que agrupa uma série de ordens com
características distintas, assegurando a capacidade de colonizar ambientes muito diversos (Wetzel,
2001).
Foram identificadas espécies de organismos artrópodes das Ordens Coleoptera (besouros aquáticos),
Diptera (larvas de mosquitos), Odonata (larvas de libélulas) e Isopoda, além de representantes das
ordens Ephemeroptera e Trichoptera, consideradas bioindicadoras de ecossistemas aquáticos com boa
qualidade ecológica (Resh & Jackson, 1993) (Quadro 6.12 e Figura 6.101).
Essas duas últimas ordens agrupam espécies de organismos aquáticos bastante sensíveis a alterações
ambientais, sendo reconhecidos como bioindicadores de águas de boa qualidade (Tundisi &
Matsumura-Tundisi, 2008; Merrit & Cummins, 1984).
Isso porque os representantes das ordens Ephemeroptera, Plecoptera (não registrada na área de
estudo) e Trichoptera são habitantes típicos de ambientes lóticos bem oxigenados e com baixo a
nenhum grau de distúrbio ambiental. Houve registro de organismos desse grupo em todas as estações
amostrais, com destaque para o córrego Limoeiro, nos dois pontos avaliados (P01 e P02) (Quadro 6.12).
Nesse contexto, uma primeira conclusão passível de ser obtida conciliando os resultados de qualidade
das águas com os estudos das comunidades hidrobiológicas, é que no caso do curso final do córrego
Limoeiro (P02), apesar das evidências concretas de perda da qualidade das águas por interferência
antrópica, principalmente decorrente do lançamento de efluentes, a magnitude desse processo ainda
permite a presença de espécies sensíveis nas águas, o que é positivo.
Completou a comunidade zoobentônica o registro dos anelídeos oligoquetas e hirudíneos, encontrados
nas três estações amostrais, com ao menos um representante em cada local (Quadro 6.12 e Figura
6.101).
Os anelídeos são organismos de ocorrência corriqueira, e apenas quando aparecem como dominantes
na comunidade podem ser considerados como indicadores de águas eutrofizadas e/ou impactadas.
Isso porque em ambientes eutrofizados, esses organismos, que possuem alta capacidade de adaptação
a ambientes degradados, têm populações que atingem a escala de crescimento exponencial, sendo
encontradas às centenas e até aos milhares de indivíduos por metro quadrado nas margens (Tundisi &
Matsumura-Tundisi, 2008). Esse fato, contudo, não ocorreu na área de estudo, mesmo com maiores
densidades registradas na estação P02, como mostra o Quadro 6.12 e a Figura 6.103.
Já os platelmintos (Filo Platyhelminthes) estiveram representados somente na estação P01, com um
indivíduo por metro quadrado. Esse filo foi representado pelos turbelários, organismos primitivos
comumente conhecidos como planárias (Figura 6.101).
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O grupo dos moluscos, o quarto Filo com representantes na área de estudo, abriga um conjunto
interessante de espécies, que subsidiam uma cadeia alimentar mais complexa nos cursos d’água. Mas
esse grupo também é marcado por conter espécies exóticas e com potencial de transmissão de
parasitoses humanas.
No estudo em questão houve registro de moluscos nas estações P02 e P04, das espécies identificadas
foram Physa sp., Sphaerium sp. e Biomphalaria sp. (Quadro 6.12 e Figura 6.101). Dessas, merece destaque
o registro da espécieBiomphalaria sp., considerada transmissora da esquistossomose, conferindo
importância sanitária ao diagnóstico da APAST. Essa espécie esteve presente nas estações P02 e P04,
sempre em densidades reduzidas.
Na Figura 6.101 são apresentadas fotografias de alguns exemplares registrados no presente estudo.
Em geral, as comunidades dos macroinvertebrados bentônicos identificadas na região de implantação
da APAST foram marcadas por elevada riqueza, com predomínio de espécies comuns e resistentes à
ambientes alterados, em meio à alguns organismos sensíveis e tidos como bioindicadores.
A riqueza de espécies variou entre um mínimo de 10 espécies na estação P02 e um máximo de 12
espécies registradas nas estações P01 e P03 (Figura 6.102). Tratam-se de valores adequados que
mostram a presença conjunta de várias espécies zoobentônicas.
Em relação às densidadeszoobentônicas, expressas em indivíduos por metro quadrado (ind/m²), um
primeiro ponto a ser destacado é a maior densidade relativa de dípteros, principalmente da família
Chironomidae (quironomídeos), nas duas estações amostrais do córrego Limoeiro (Quadro 6.12 e Figura
6.103).
Esses mosquitos estão presentes, geralmente na condição de larva, em quase todos os ambientes de
lagos e rios, e devido ao seu caráter pouco exigente habita diferentes substratos, como restos de folhas,
troncos submersos, gravetos, rochas, algas aquáticas e sedimentos. Uma das principais características
dos quironomídeos é a presença de hemoglobina, a qual facilita a fixação do oxigênio dissolvido mesmo
quando em baixas concentrações na água, possibilitando a sua ocorrência em ambientes altamente
impactados (Coffman & Ferrington, 1995).
Esses organismos compuseram praticamente toda a biomassa registrada na estação P01, respondendo
por 591 dos 601 ind/m² registrados (Figura 6.103). Na estação P02, 144 dos 183 ind/m² também foram de
quironomídeos. No ponto P04, além dos quironomídeos, os moluscos e coleópteros compuseram a maior
parcela (26 ind/m²) do total de 30 ind/m² registrados.
Conforme exposto anteriormente, os quironomídeos são muito comuns e de ampla ocorrência
geográfica, sendo observados em ambientes com e sem impacto ambiental (Merrit & Cummins, 1984).
Nesse caso, deve-se ressaltar, novamente, a ocorrência dos bioindicadores nas estações amostrais, os
quais tendem a desaparecer do local após um certo nível comprometimento de sua qualidade
ecológica.
A dominância dos quironomídeos dentro das comunidades dos macroinvertebrados bentônicos
presentes nas duas estações do córrego Limoeiro ficaram refletidas nos resultados do Índice de
Diversidade de Shannon (H’), o qual apresentou valores reduzidos nos pontos P01 e P02, inferior a 1
bits/ind, sugerindo a presença de comunidades pouco diversas (Figura 6.104). Na estação P04, a melhor
distribuição das densidades relativas ficou refletida no índice de diversidade (H’ = 2,164 bits/ind).
O Índice de Equitabilidade de Pielou (J’) (Figura 6.104) apresentou resultados semelhantes aos de
diversidade, indicando os pontos no córrego Limoeiro como os locais com comunidades mais
homogêneas, ou seja, com maior dominância, o que de fato ocorreu. O córrego representado pela
estação P04 representou o local com os resultados mais positivos para o Índice de Equitabilidade, como
reflexo da presença de uma comunidade mais heterogênea.
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Figura 6.101 Exemplares da comunidade dos macroinvertebrados bentônicos identificados nas
estações amostrais da APAST. Fotos: Rafael Resck.

Chironomidae (Diptera)

Ceratopogonidae (Diptera)

Dryopidae (Coleoptera)

Callibaetis sp. (Ephemeroptera)

Smicridea sp. (Trichoptera)

Cernotina sp. (Trichoptera)

Amazonatolica hamadae(Trichoptera)

Isopoda (Crustacea)

Planariidae (Platyhelminthes)

Classe Oligochaeta (Annelida)

Classe Hirudinea (Annelida)

Hydrophilidae (Coleoptera)

Physa sp. (Mollusca)

Sphaerium sp. (Mollusca)

Biomphalaria sp. (Mollusca)
Fonte: Elaboração do autor, 2019.
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Figura 6.102 Riqueza dos táxons registrados por estação de amostragem, em valores absolutos e
percentuais.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.
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Figura 6.103 Densidade (ind/m²) de macroinvertebrados bentônicos por estação de amostragem, em
valores absolutos e percentuais.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.
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Figura 6.104 Índice de Diversidade de Shannon (H’) e Índice de Equitabilidade (J’) por estação de
amostragem.

Fonte: Elaboração do autor, 2019.

Por fim, os resultados do Índice BMWP, que atribui valores (scores) para cada grupo de
macroinvertebrados bentônicos com base na sua tolerância aalterações, com os grupos mais sensíveis
recebendo as maiores pontuações, podem ser avaliados na Figura 6.105.
Os resultados do BMWP mostram que, embora com comunidades pouco diversas, a simples presença
de algumas espécies sensíveis nas estações P01 e P02 foi responsável por conferir ao córrego Limoeiro
as maiores pontuações do índice, em relação ao ponto P04, onde houveram diversidade e
equitabilidade mais elevadas.
Todavia, os valores absolutos calculados para o BMWP mostram que mesmo com presença de
organismos sensíveis, o que é bastante positivo, principalmente na estação P02, a comunidade
verificada em cada estação ainda é condizente com a esperada em águas com qualidade ruim, de
acordo com a pontuação do índice (Figura 6.105).
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Figura 6.105 Índice BMWP por estação de amostragem.

Índice BMWP
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Satisfatória
(37-63)

Ruim
(17-36)

Muito Ruim
(<16)

Nota: Na legenda constam as classes de qualidade das águas de acordo com os valores de BMWP. Adaptado de
JUNQUEIRA & CAMPOS (1998).

De fato, a grande maioria das espécies identificadas na área de estudo apresenta tolerância a
alterações no ambiente aquático, como é o caso dos dípteros, anelídeos, moluscos e coleópteros
identificados.
Todavia, deve-se ressaltar que além da qualidade das águas (que apresentou resultados mais positivos
que os do BMWP) a disponibilidade de microhabitats passíveis de serem colonizados por um espectro
maior de espécies também apresenta forte influência no resultado final desse índice, de modo que sua
classificação deve ser interpretada como a qualidade do ecossistema aquático como um todo,
incluindo a região ecótone, e não só das águas.
Nesse contexto, observa-se que os resultados obtidos no referido índice, além das inferências
relacionadas à qualidade das águas, condizem com as condições verificadas em campo, onde notase a homogeneidade nas margens e ausência de vegetação ciliar mais complexa (com exceção da
estação P01), refletindo a presença antrópica na região, seja em propriedades rurais (P01 e P04) seja
urbana, no caso da estação P02, aspectos que inevitavelmente contribuem para uma menor
complexidade zoobentônica.

6.7.5

CONCLUSÃO

O diagnóstico limnológico e da qualidade das águas realizado para compor o Plano de Manejo da
APAST foi realizado a partir da avaliação de dados primários, coletados em campo no mês de Setembro
de 2019, no período de estiagem, e secundários, tendo como principal fonte o monitoramento regular
da qualidade das águas realizado pelo IGAM (Projeto Águas de Minas).
Os resultados do levantamento de dados secundários permitiram avaliar a situação da qualidade das
águas do rio Piracicaba, que é o corpo hídrico que recebe a maior parte das drenagens presentes na
APAST, principalmente do córrego Limoeiro, que representa o maior curso hídrico presente na APA.
Entretanto, a área de influência direta da APAST não foi contemplada diretamente pelos estudos
secundários, conferindo importância ainda maior ao levantamento de dados in situ realizados no
presente estudo.
Nesse caso, os levantamentos de dados primários foram realizados a partir de amostragens efetivas em
três estações amostrais, as quais abrigam os cursos hídricos de maior destaque na área de estudo.
Importante ressaltar que dentro do polígono da APAST estão presentes somente cursos hídricos de
pequena ordem, muitos deles intermitentes.
Esse fato justifica a ausência de amostragens em uma quarta estação amostral pré-selecionada, a qual
encontrava seca no mês de setembro/2019. Dessa forma, os estudos foram realizados em duas estações
amostrais no córrego Limoeiro: na sua região de cabeceira (P01), dentro dos limites da APAST; e em
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ponto próximo da sua foz no rio Piracicaba (P02), após passar pelo bairro Limoeiro; e em uma estação
amostral (P04), que representa outra pequena drenagem dentro da área de proteção ambiental.
Os resultados obtidos no estudo da qualidade das águas revelam boa qualidade das águas presentes
nas estações P01 e P04, além de indicar a alteração na qualidade das águas do córrego Limoeiro na
comparação entre o trecho dentro da APAST, na sua região de cabeceira, e o ponto já próximo de sua
foz, após cruzar área antropizada. Em geral, nesse local, os parâmetros que apresentaram alteração
são aqueles indicativos do aporte de efluentes nas águas e do escoamento superficial da bacia de
drenagem (poluição difusa).
No córrego representado pela estação P04 as águas apresentaram boa qualidade, mas o pequeno
porte do curso hídrico e a proximidade de sua nascente ficaram refletidos principalmente na baixa
oxigenação das águas, um resultado que pode ser interpretado como natural, sem evidenciar impacto
ambiental.
Em relação aos limites previstos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 01/2008, dentre
todos os parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos avaliados houveram infrações para os
parâmetros fósforo total e coliformes termotolerantes (P02) e oxigênio dissolvido (P04). Na estação P01
todos os parâmetros mantiveram-se em consonância com os limites legais. Os resultados desses cenários
ficaram refletidos no Índice de Qualidade das Águas – IQA, que apontou a presença de águas com
qualidade média nas estações P02 e P04 e boa na estação P01.
As avaliações limnológicas indicaram densidades reduzidas e altamente satisfatórias de cianobactérias
em todas as estações amostrais, com valores substancialmente abaixo do limite de 50.000 cel/ml
estabelecido na legislação vigente. No caso da estação P02, os resultados das análises dos parâmetros
físicos, químicos e bacteriológicos aliados ao estudo hidrobiológico permitem afirmar que embora com
abundância de fósforo total nas águas esse aspecto não se concretizou no aumento das densidades
algais, o que é positivo.
Os resultados da caracterização dos macroinvertebrados bentônicos revelaram que as comunidades
presentes na APAST foram marcadas predominantemente por elevada riqueza, com prevalência de
espécies comuns e resistentes à ambientes alterados, em meio à alguns organismos sensíveis e tidos
como bioindicadores. As densidades zoobentônicas revelaram dominâncias das comunidades por
dípteros quironomídeos nas duas estações amostrais do córrego Limoeiro, e comunidades mais
diversificadas no córrego representado pela estação P04.
Outra conclusão foi de que, conciliando os resultados de qualidade das águas com os estudos das
comunidades hidrobiológicas, nota-se que no caso do curso final do córrego Limoeiro (P02), apesar das
evidências concretas de perda da qualidade das águas por interferência antrópica, principalmente
decorrente do lançamento de efluentes, a magnitude desse processo ainda permite a presença de
espécies sensíveis nas águas, o que, assim como a baixa densidade de cianobactérias, é positivo.
Ainda no estudo dos macroinvertebrado bentônicos, deve-se ressaltar o registro de uma espécie de
importância sanitária na área de estudo, o molusco Biomphalaria sp., vetor da esquistossomose,
presente nas estações P02 e P04, conferindo importância sanitária para a região.
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7

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO

A Avaliação Ecológica Rápida (AER) de uma região é um levantamento flexível e expedito direcionado
às espécies e tipos vegetacionais. Esta utiliza uma combinação de coletas de dados de campo e
visualização de informação espacial para gerar informações úteis para o planejamento da
conservação em múltiplas escalas. Neste caso a ciência é utilizada como base para obter resultados
em conservação da biodiversidade, cuja metodologia e processo são sempre contextualizados dentro
do claro entendimento dos seus objetivos e resultados esperados. A AER não deve ser interpretada como
pesquisa básica e sim com um propósito de manejo predeterminado, neste caso, por exemplo,
identificar a biodiversidade de uma área para orientar o desenvolvimento de um plano de manejo
(SAYRE et al. 2003).
Portanto, o objetivo geral da AER é gerar subsídios para o planejamento das ações de manejo que
contribuam com a conservação das espécies, habitats e serviços ecossistêmicos da APAST.
A AER compõe a etapa de diagnóstico do meio biológico para o plano de manejo, gerando
informações essenciais para o desenvolvimento das etapas de zoneamento, planejamento e
monitoramento.
Neste aspecto é importante ter informações dos diferentes habitats existentes, sua composição (fauna
e flora), relações com o meio físico (solo e clima) e sua representatividade na UC de modo a caracterizála. Estas informações serão utilizadas para demonstrar a sua importância para a conservação não só no
interior da UC como no contexto da paisagem, inferir sobre as ações visando proteger os diferentes
ecossistemas e como monitorá-lo, auxiliar na determinação das linhas de pesquisas prioritárias, inferir
sobre a importância para a sociedade em relação à conservação da biodiversidade e manutenção
dos serviços ecossistêmicos, em particular para as pessoas que a visitam.

7.1

MATERIAIS E MÉTODOS DA AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA

O desenvolvimento do processo da Avaliação Ecológica Rápida é realizado a partir das seguintes
etapas sequenciais:

7.1.1



Desenvolvimento conceitual



Planejamento inicial



Compilação de dados secundários



Caracterização inicial da paisagem e definição dos sítios amostrais



Reunião de planejamento



Obtenção de dados primários



Avaliação de ameaças



Integração e síntese do conhecimento

DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL

O desenvolvimento da AER tem como principal premissa um foco pré-estabelecido para quesuas ações
possibilitem o alcance dos objetivos que ela está se propondo, neste caso, gerar informações sobre o
meio biológico que propiciem o planejamento das ações de manejo da APAST. A primeira etapa
realizada foi a descrição do escopo do projeto no plano de trabalho para a elaboração dos planos de
manejo.
Recentemente, instituições do mundo inteiro, a partir de décadas de experiência com esta temática,
padronizaram diferentes metodologias focadas na obtenção deresultados em conservação. Esta rede
criou os “Padrões Abertos para a Prática da Conservação” que têm como objetivo reunir conceitos,
metas e terminologias comuns para o desenho, manejo e monitoramento de projetos de conservação,
visando ajudar os que trabalham neste campo a melhorar a prática da conservação (CMP, 2013). Neste
escopo estão os planos de manejo, que a partir do conceito do manejo adaptativo tem uma visão de
curto, médio e longo prazo para a obtenção dos resultados em conservação pelas UCs. A AER tem
parte fundamental neste contexto, pois gera subsídios para a caracterização ambiental e para as
etapas de planejamento e monitoramento do plano de manejo. Desta forma, foram definidos os
diferentes aspectos a serem desenvolvidos para que a mesma alcance os resultados esperados em
todas as etapas do plano de manejo.
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A obtenção da informação da AER deverá ser direcionada visando obter os seguintes resultados:

7.1.2



Identificação de sítios ecológicos importantes a partir da caracterização dos tipos
vegetacionais, das bacias hidrográficas e diferentes habitats que possam ser reconhecidos
no campo. Sempre tendo em mente a necessidade de espacialização destas unidades
visando fornecer subsídios para o zoneamento da UC;



Identificar as espécies-alvo baseando-se em seu valor para a conservação: raras,
endêmicas, ameaçadas, bandeira, migratórias, pressionadas pela caça e se tem valor
como indicadora ambiental, quais suas restrições ambientais, distribuição e ambientes em
que ocorrem para subsidiar os programas de proteção;



Identificar e avaliar as ameaças a estes sistemas naturais, incluindo espécies invasoras, que
contribuam com o zoneamento e com o desenvolvimento do programa de proteção da
UC;



Analisar a UC dentro do contexto da paisagem regional e suas relações com a
conservação da biodiversidade no interior e entorno da UC e se necessário sugerir novos
limites ou ações integradas com outras UCs a partir da concepção dos mosaicos de UCs e
ou corredores ecológicos;



Possibilitar a projetação de um programa de monitoramento da biodiversidade que seja
factível com o manejo da UC. Indicando as possíveis definições de linhas de base,
indicadores a serem monitorados, de que forma e em que periodicidade;



Contribuir com o programa de uso público, identificando áreas de alta fragilidade em
termos de espécies e habitats que possam ser impactadas com esta atividade e gerar
informações sobre ecossistemas, espécies e conservação da UC de interesse que possam
ser repassadas aos seus visitantes;



Sugerir pesquisas complementares que contribuam com as ações de manejo e
monitoramento da UC atrelado ao sistema de gerenciamento do conhecimento.

PLANEJAMENTO INICIAL

Esta etapa se refere a todo o trabalho preparatório para a realização da AER, desde a identificação
dos pesquisadores e coordenação de quem vai realizar a AER, questões orçamentárias e contratuais,
contratação de pessoal, definição de padrões técnicos, produtos e cronogramas, estabelecimento da
logística de trabalho de campo e procedimentos de segurança, comunicação entre as instituições e
técnicos envolvidos, reuniões, obtenção de autorizações pertinentes, dentre outros. Embora estes
elementos poucas vezes se apresentem nas metodologias dos trabalhos, eles são essenciais para o
alcance dos resultados e eficiência da AER.
Antes da realização do trabalho de campo, para cada uma das áreas temáticas demandou-se da
equipe técnica a elaboração dos relatórios dos dados secundários, que serviram de base para a
realização dos trabalhos de campo.
Foram preparados os materiais para o desenvolvimento da reunião de planejamento e para os trabalhos
de campo, como análises preliminares dos mapas da UC, mapas e equipamentos a serem utilizadas na
etapa de campo.

7.1.3

COMPILAÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS

As informações utilizadas para compor o diagnóstico do plano de manejo provem de dados
secundários e primários. Os dados secundários são obtidos de diferentes fontes, como trabalhos
publicados, livros, teses, dissertações, relatórios, planos de manejo, web e até mesmo comunicações
pessoais. Estes são compilados e filtrados de modo a se obter informações para o plano de manejo.
Nesta análise, estes são abordados em diferentes escalas espaciais, desde regional a local, em relação
à distribuição das espécies e suas possíveis ocorrências nos parques. Também são obtidas informações
sobre aspectos ecológicos dos ecossistemas possivelmente encontrados na UC.
Um aspecto extremamente importante na compilação de dados secundários é a obtenção e
adequação da base cartográfica utilizada na caracterização da paisagem. Imagens de satélite, dados
do meio físico e biológico, como curvas de nível, climáticos, solos, hidrografia, unidades de conservação
que ocorrem na região, dentre outros. Estes são adequados e utilizados para a realização das posteriores
análises espaciais.
Os dados secundários são essenciais para o desenvolvimento da etapa de campo e para as demais
fases do plano de manejo. Como as excursões de campo sãode curta duração, não é possível realizar
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levantamentos mais aprofundados. Neste aspecto, o dado secundário tem papel fundamental tanto
direcionando como otimizando a amostragem de campo, bem como aferindo a possibilidade de
determinada espécie ocorrer na UC, compondo um espectro maior de informações a serem
consideradas na construção do plano de manejo.

7.1.4

CARACTERIZAÇÃO INICIAL DA PAISAGEM E
AMOSTRAIS

DEFINIÇÃO DE SÍTIOS

A caracterização inicial da paisagem envolve uma avaliação dos atributos ambientais e seu contexto
em relação à conservação na escala regional e local. Foram levantadas informações sobre questões
relativas às suas relações com o bioma Mata Atlântica, sua implicação na conservação dos
ecossistemas e espécies no interior da UC e sua relação com o entorno.Foram levantadas também
questões sobre sua importância para a conservação no Brasil e no Estado de Minas Gerais, incluindo as
relativas a diferentes mecanismos regionais para a conservação dos ecossistemas.
O mapeamento de vegetação é um componente-chave da AER, é a base para definição dos sítios a
serem amostrados. Através de uma avaliação preliminar da cobertura vegetal da APAST observa-se o
predomínio de áreas de FESD, em diferentes estágios de regeneração. No setor central da UC, onde
encontram-se as maiores altitudes e declividades, ocorrem áreas com maiores contínuos florestais, até
a divisa com o PERD, no limite oeste da UC. O setor sul, na divisa com o município de Marliéria, assim
como no setor norte e em áreas da vertente leste da Serra do Timóteo, ocorrem áreas degradadas, com
predomínio de vegetação herbácea e arbustiva.
Para a definição dos sítios amostrais foram utilizados os seguintes critérios:


Amostragens nas diferentes tipologias vegetais identificadas;



Distribuição dos sítios em todo a UC;



Acessos aos sítios amostrais;



Amostragens em áreas de uso público dos parques;



Amostragens em áreas degradadas.



Habitats específicos como áreas úmidas e rochosas;



Informações das equipes que trabalham nos parques e dos pesquisadores;

Considerando os critérios apresentados, identificou-se então, 09 sítios amostrais, descritos em sua
especificidade, abaixo:


Sítio 01: Área em regeneração, com elementos de alterações intensas realizadas no
passado;



Sítio 02: Floresta Estacional Semidecidual, localizada entre áreas urbanas e o PERD;



Sítio 03: Floresta Estacional Semidecidual, em altitude inferior a 300 m, com proximidade de
áreas urbanas;



Sítio 04: Área em regeneração, com proximidade de área preservada do PERD;



Sítio 05: Floresta Estacional Semidecidual, com proximidade de áreas com atividades rurais;



Sítio 06: Floresta Estacional Semidecidual, em altitude superior a 500 m, na vertente leste da
APAST;



Sítio 07: Floresta Estacional Semidecidual, em altitude superior a 500 m, na vertente oeste
da APAST;



Sítio 08: Floresta Estacional Semidecidual, em altitude intermediária, com proximidade de
áreas urbanas;



Sítio 09: Floresta Estacional Semidecidual, com proximidade de áreas urbanas.
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Figura 7.1

Localização dos sítios amostrais para a realização da AER na APAST.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

7.1.5

OBTENÇÃO DE DADOS PRIMÁRIOS

A amostragem de campo foi realizada nos sítios pré-estabelecidos anteriormente, em observações
realizadas quando do acesso a estes sítios e a partir de informações dos funcionários do parque e de
pessoas conhecedoras da região. Embora se utilize como base as tipologias vegetais, são consideradas
também ambientes específicos dentro destas tipologias, já que principalmente a fauna, conforme o
grupo estudado, tem suas particularidades de amostragem e distribuição nos ambientes, de forma a
viabilizar a espacialização das informações.
As amostragens em cada um dos sítios, além dos aspectos específicos dos levantamentos de flora e
fauna consideram aspectos que irão contribuir para o conteúdo não só do diagnóstico, mas também
com informações que serão utilizadas nas etapas do zoneamento, planejamento e monitoramento do
plano de manejo, incluindo os seguintes aspectos:
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Identificar e mapear as diferentes tipologias vegetais;



Caracterizar a flora e fauna a nível regional;



Complementar os inventários de fauna e flora para as UCs;



Caracterizar a fauna nas diferentes tipologias vegetais, associando as comunidades
animais aos tipos vegetacionais que habitam e quando possível quais os principais usos que
fazem dos diferentes habitats;



Identificar habitats específicos dentro das diferentes tipologias vegetais, tais como áreas
alagadas, ou regiões de transição, habitats para plantas e animais importantes para a
conservação, exemplos representativos intactos de comunidades que ocorrem no sítio,
salientando que podem ter uma condição diferenciada nas ações de manejo;



Identificar as espécies necessárias para caracterizar tipos vegetacionais, espécies mais
abundantes, espécies mais importantes na estrutura vertical das florestas e espécies
indicadoras das diferentes tipologias e espécies de importância para a fauna como fonte
de recursos, reprodução e outros usos;
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Identificar as espécies-alvo baseando-se em seu valor para a conservação - raras,
endêmicas, ameaçadas, bandeira, migratórias, pressionadas pela caça, se a espécie é
suscetível a alguma influência ambiental, se a espécie desempenha uma função
importante no ecossistema, como dispersão de sementes, polinização ou predação;



Identificar os habitats de ocorrência de espécies-alvo;



Identificar plantas e animais exóticos e invasores, avaliando se representam uma ameaça
à UC e qual o nível desta ameaça;



Identificar espécies que são extraídas da UC e as de importância econômica, como estas
estão distribuídas nas diferentes fitofisionomias da UC;



Avaliar a paisagem em termos das tipologias vegetais e sua conectividade como fator de
conservação das espécies na UC e no seu entorno. A UC oferece habitat suficiente em
termos de qualidade e quantidade para os alvos de conservação? Existe alguma espécie
ameaçada por falta de habitat? O desenho da UC condiz com a sua função de proteção?
Existem espécies ameaçadas cuja conservação dependa do estabelecimento de
conexões com fragmentos preservados da Zona de Amortecimento (ZA)? Quais áreas do
entorno têm potencial para serem incluídas dentro da UC ou serão necessárias para fazer
conectividade com outras áreas protegidas? Onde e como podem ser implementados
corredores ecológicos para viabilizar essas conexões?



Levantar informações sobre ecossistemas, habitats, espécies e aspectos relativos à sua
conservação que possam contribuir com a construção de materiais para uso público na
UC;



Identificar e mapear áreas alteradas, que estejam em processo de sucessão ou
estagnadas, avaliando se são necessárias ações de restauração;



Avaliar as pressões que sofrem a vegetação e as modificações que irão ocorrer na
comunidade vegetal. Em especial as relativas ao fogo, ao pastoreio de animais e perda
de habitat por desmatamento ou extração seletiva de madeira e impactos relativos ao
turismo;



Levar em consideração que as informações levantadas devem estar acompanhadas de
sugestões de manejo;



Dar subsídios para o programa de monitoramento que seja factível com o manejo da UC.
Indicando as possíveis linhas de base, indicadores a serem monitorados, de que forma e
em que periodicidade;



Sugestão de pesquisas complementares.

Visando obter as informações de forma integrada e que estes pontos pudessem ser relembrados quando
do trabalho de campo, foi montando um formulário para que os pesquisadores preenchessem quando
da análise de cada um dos sítios de campo.
As metodologias específicas de cada levantamento temático estão apresentadas em seus respectivos
capítulos deste item.

7.1.6

AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS

Visto que majoritariamente os ecossistemas são ameaçados pela ação humana, o método compõe a
análise desses elementos observáveis em relação ao ecossistema amostrado, bem como a avaliação
de outras ameaçadas (naturais) incidentes na saúde da UC.
No caso, a avaliação da ameaça não parte apenas das existentes, mas também daqueles potenciais
que possivelmente afetarão a UC de alguma maneira, isso do ponto de vista de danos.
Como mencionado, ameaças aos ecossistemas podem ser de origem antrópica ou natural, de forma
que afetam a dinâmica dos processos ecológicos da UC. Consiste, portanto, na identificação, análise
do impacto possível ou realizado (fonte) e hierarquização em níveis de potencial ameaça. A
diferenciação entre “estresse” e “fonte de estresse” é importante já que as ações de conservação se
dirigem às fontes de estresse (SAYRE et al., 2003).
Estresse ao ecossistema é algo natural, ou seja, não há como eliminar danos e modificações na estrutura
de uma comunidade vegetal ou animal, por exemplo. Nesse sentido é esperado que impactos, que por
si só, não existam de forma natural, sejam mitigadas as fontes de danos observáveis e consideráveis à
UC por meio do direcionamento de planos e programas.
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Considerando a multidisciplinariedade da AER, a avaliação das ameaças aos ecossistemas se dará em
cada área temática avaliada pelo seu respectivo responsável técnico, além da discussão entre a
equipe para incorporação, exclusão, ajuste ou necessidade apontada de acordo com a discussão
gerada.
Elementos identificados nos meios físico e antrópico serão devidamente incorporados nessa análise,
uma vez que impactos estão associados a essas duas frentes. Em especial, elementos como agricultura,
uso do fogo, agrotóxicos, supressão vegetal, lançamento de resíduos, ademais, deverão ser analisados
conforme observado nos levantamentos.
Dada a listagem das ameaças, será realizada a hierarquização após discussão com a equipe técnica.
Nesse sentido, utilizar-se-á a análise hierárquica prioritária (Analytic Hierarchy Process – AHP), como meio
de ajustar equações para aproximação da realidade e redução da subjetividade em função de
desbalanços entre as variáveis.
Para tal, o método da AHP será utilizado conjuntamente ao pressuposto por Granizo et al. (2006),
analisando dessa forma a severidade e abrangência das ameaças identificadas, conforme descrevese na sequência.
A severidade é qualificada de acordo com o grau de dano que está causando ao alvo de
conservação, e sua qualificação se baseia nos seguintes critérios:


Muito alta: é provável que o estresse elimine uma porção do alvo de conservação;



Alta: é provável que o estresse deteriore gravemente uma porção do alvo;



Média: é provável que o estresse deteriore seriamente uma porção do alvo;



Baixa: é provável que o estresse deteriore moderadamente uma porção do alvo;



Muito Baixa:é provável que o estresse deteriore ligeiramente uma porção do alvo.

A abrangência é qualificada utilizando como parâmetro a extensão geográfica do estresse sobre o alvo
de conservação, no presente e em um prazo futuro fixado durante nosso exercício de planejamento. As
qualificações para a abrangência são:


Muito alto: é provável que o estresse esteja amplamente distribuído e afete todas ou quase
todas as localizações (ou ocorrências) do alvo de conservação (mais de 80,01%);



Alto: é provável que o estresse tenha ampla abrangência e afete muitas localizações
(60,01-80%);



Médio: é provável que o estresse tenha uma abrangência local e afete algumas
localizações (40,01-60%);



Baixo: é provável que o estresse tenha abrangência limitada e afete poucas localizações
(20,01-40%);



Muito Baixa:é provável que o estresse tenha abrangência mínima e afete poucas
localizações (menos de 20%).

Segundo Granizo et al. (2006), uma vez obtidos valores para a severidade e abrangência, combina-se
para obter um valor global do estresse para cada alvo de conservação utilizando os critérios do Quadro
7.1.
Na hierarquização das ameaças foram dados os seguintes valores: muito baixo – 1, baixo – 2, médio – 3,
alto – 4, muito alto – 5 e realizada a somatória para cada uma das ameaças, definindo qual das
ameaças é a mais representativa.
Quadro 7.1 Critérios para obter o valor da ameaça.

ABRANGÊNCIA

SEVERIDADE
Valores

Muito alto

Alto

Médio

Baixo

Muito Baixo

Muito alto

Muito alto

Alto

Médio

Baixo

Muito Baixo

Alto

Alto

Alto

Médio

Baixo

Muito Baixo

Médio

Médio

Médio

Baixo

Baixo

Muito Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Muito Baixo

Muito Baixo

Muito Baixo

Muito Baixo

Muito Baixo

Muito Baixo

Muito Baixo

Muito Baixo

Fonte: Granizo et al., 2006.
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7.1.7

INTEGRAÇÃO E SÍNTESE DO CONHECIMENTO

Na etapa de integração do conhecimento, todos os dados disponíveis obtidos na AER e outros dados
pertinentes foram reunidos, combinados e sintetizados. Esta síntese permite um melhor entendimento da
relação espacial entre os elementos da biodiversidade e das ameaças avaliados, e geram os subsídios
para as etapas posteriores do plano de manejo, como o zoneamento e elaboração dos programas de
manejo.

7.2

CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO E FLORA

O entendimento das atuais condições ambientais e, consequentemente, da estruturação da
vegetação encontrada no vale do rio Doce, macrorregião à qual a Área de Proteção Ambiental
Municipal Serra do Timóteo (APAST) está inserida, só é possível através de uma análise dos processos
históricos de degradação, que em primeiro plano remontam ao processo de colonização deste
território.
Explorado pela primeira vez ao ano de 1571 por Sebastião Fernandes Tourinho, o rio Doce trouxe boas
notícias à coroa portuguesa: a existência de esmeraldas e, posteriormente ouro (OLIVEIRA, 2008). Junto
com as notícias de grandes reservas auríferas na região das Minas (atual Ouro Preto) vieram para o
entorno um grande contingente populacional em busca de riquezas (OLIVEIRA, 2008). A procura por
novas jazidas de ouro, bem como a demanda por recursos (produtos agrícolas e pecuários) para a
subsistência da população recentemente instalada, impulsionaram a expansão dos domínios da coroa
por territórios mineiros até então pouco explorados (DA SILVA, 2006). Um dos focos dessas novas
colonizações foi o vale do rio Doce (ESPINDOLA, 2007; DA SILVA, 2006). Um marco na ocupação da
região se iniciava, e conjuntamente o processo de degradação ambiental, com a conversão da densa
Mata Atlântica em povoamentos, áreas agrícolas e pastagens.
Capítulos mais recentes na ocupação do vale do rio Doce foram os ocorridos durante as eras do café,
da pecuária, da cana-de-açúcar e da extração da madeira13, todos contribuindo ativamente para a
destruição das matas mineiras (ESPINDOLA; WENDLING, 2008; COELHO, 2011). Elementos que também
atuaram decisivamente no processo de destruição da vegetação natural da região foi a construção
da ferrovia ‘Vitória a Minas’ em 1903 e posteriormente a da rodovia federal ‘Rio-Bahia’ (atual BR 116).
Ambas as estruturas, à época de sua construção, rasgaram o vale do rio Doce, e além de devastarem
as matas em seu caminho criaram novos povoamentos e consolidaram os que já existiam, aumentando
ainda mais as possibilidades de interferência antrópica sobre os recursos naturais, no que se refere à este
capítulo, as matas.
Atualmente, a região, economicamente próspera e detentora de um dos maiores PIB do estado de
Minas Gerais, é um polo minerador e siderúrgico nacional e conta com inúmeras corporações da
indústria da celulose, que fornecem madeira, principalmente eucalipto, para o suporte das siderúrgicas.
O avanço da indústria da celulose sobre as matas relictuais e pastagens é notável. De acordo com
relatório da Industria Brasileira de Árvores, houve incremento de 0,5% na área total de árvores plantadas
no país entre os anos de 2015 e 2016, sendo Minas Gerais o estado com maior área plantada de
eucalipto do país, com 1,3 milhões de hectares plantados dessa cultura (IBÁ, 2017).
Como resultado dos diversos ciclos de colonização e exploração econômica da bacia do rio Doce temse uma constatação: as florestas nativas primárias, à época da colonização, grandes entraves à
qualquer forma de ocupação do território, foram sistematicamente devastadas e substituídas por
paisagens antrópicas, em sua maioria agrícolas, que logo após terem seus solos exauridos, foram
abandonadas, permitindo a regeneração da vegetação sob a forma de florestas secundárias.
Segundo o relatório elaborado pela CETEC (1983), as florestas secundárias substituíram praticamente
todas as florestas primárias existentes no estado, restando apenas pequenas manchas remanescentes,
que correspondem a menos de 2% do território mineiro. Estima-se que dos cerca de 27 mil hectares do
bioma Mata Atlântica que recobriam o estado de Minas Gerais, restam algo em torno dos 2,8 mil
hectares ou 10 % deste total (SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2018), que é representado principalmente por
remanescentes de mata secundária com pequenas dimensões e distantes uns dos outros.
Embora destituídas de sua riqueza biológica pretérita e sobre os efeitos deletérios da fragmentação
florestal, as matas secundárias são importantes porque ainda mantêm representantes da flora original
(DA SILVA et al., 2003), além de serem fontes de diásporos e recursos para a fauna, atuarem como

13Menção

especial ao fato de que Vitória foi, durante algumas décadas do século XX, o principal exportador de
madeira do país, evidência assim a grande importância econômica do extrativismo nesse período histórico, bem
como seus resultados drásticos sobre a biota regional.
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corredores da biodiversidade, protegerem os recursos hídricos, etc. Segundo Marangon et al. (2003), os
poucos fragmentos florestais da região do vale do rio Doce necessitam urgentemente de pesquisas
básicas, geradoras de conhecimento capaz de promover a preservação e conservação destes frágeis
ambientes.
Dentro do contexto de degradação secular sob a qual a vegetação da região da APAST foi submetida,
apresenta-se este documento. O estudo, através de levantamento florístico, apresenta uma base de
apoio à contextualização das distintas fácies vegetacionais locais (naturais e antrópicas) e intenta servir
como uma fonte de informações para a tomada de decisões referentes ao processo de elaboração do
plano de manejo da referida unidade de conservação.

7.2.1

MATERIAIS E MÉTODOS

7.2.1.1

Obtenção de Dados Secundários

De posse das espécies devidamente determinadas em herbário, passou-se a construir o banco de dados
final, relacionando informações secundárias às espécies levantadas em campo. O banco de dados foi
alimentado, sempre que possível e/ou disponível com a família botânica, nome do autor da espécie,
nome popular da espécie e forma de vida. As informações secundárias foram retiradas principalmente
da Lista de Espécies da Flora do Brasil (REFLORA, 2019), principal repositório de informações sobre a flora
nacional.
Para a classificação e apresentação das espécies vegetais consideradas ameaçadas de extinção, foi
utilizada a Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014) e a Lista
Internacional da Flora Ameaçada de Extinção das espécies com ocorrência no Brasil (IUCN, 2019).
As espécies endêmicas foram obtidas a partir da Lista de Espécies da Flora do Brasil (REFLORA, 2019),
identificando-se os táxons que ocorrem apenas no estado de Minas Gerais. Sob esse critério, todas as
espécies com ocorrência documentada em qualquer outro estado do país foram excluídas da lista de
flora endêmica.
Todas as espécies foram confrontadas com as informações disponíveis na Lista de Espécies da Flora do
Brasil (REFLORA, 2019) quanto a sua origem, se ‘nativas’ ou ‘exóticas’. Também foram categorizadas
quanto ao seu caráter invasor, podendo estas ser nativas ou exóticas. Isso porque mesmo uma espécie
nativa de uma região do país, pode ser invasora em outras localidades, dadas as proporções
continentais do Brasil. Espécie invasora é aquela que causa danos aos ecossistemas e às espécies
nativas de uma região, por possuírem várias características biológicas e ecológicas que lhe garantem
vantagens competitivas. Para a classificação das espécies como ‘invasoras’, foi consultada a lista da
Rede Inter-Americana de Informação sobre Biodiversidade (IABIN, 2019).
Os grupos sucessionais das espécies foram definidas de acordo com critérios estabelecidos por Gandolfi
(1991, 2000), considerando as categorias: espécies pioneiras, espécies secundárias iniciais, espécies
secundárias tardias e espécies climácicas. Os trabalhos de Souza et al. (2007), Meira Junior et al. (2015),
Zama et al. (2012), Werneck et al. (2000), Borghi et al. (2004), Carvalho et al. (2007) foram consultados
para a busca de informações sobre as espécies do levantamento.
As espécies foram classificadas segundo a síndrome de dispersão de acordo com Van der Pijl (1982) em
três categorias: anemocóricas, zoocóricase autocóricas. Os trabalhos de Paulino et al. (2016), Peres
(2016), Zama et al. (2012), Stefanello et al. (2009) Neto et al. (2012) foram consultados para a busca de
informações sobre as espécies do levantamento.

7.2.1.2

Obtenção de Dados Primários

A caracterização estrutural e o levantamento florístico das distintas fitofisionomias observadas na área
da UC foram realizadas in loco durante o período de 16 a 23 de julho de 2019.
O método utilizado para a amostragem foi a de ‘caminhamentos’ (FILGUEIRASet al. 1994). Esse método
qualitativo de amostragem rápida exige a pré-seleção de sítios amostrais, aos quais foram delimitados,
no âmbito da Avaliação Ecológica Rápida (AER), num total de nove. Em campo, para cada sítio
amostral, foram estabelecidos pontos de amostragem, respeitando tanto o período de execução do
projeto como algumas restrições logísticas e ambientais. Ao total foram avaliados 18 pontos de
amostragem em 9 sítios amostrais.
O ‘caminhamento’ se enquadra como um método qualitativo de amostragem da vegetação, diferindo
sensivelmente dos levantamentos fitossociológicos e inventários florestais (métodos quantitativos) por
não informarem dados sobre a estrutura da comunidade vegetal, i.e, não apresentam informações
sobre densidade, frequência, dominância, abundância e biomassa das espécies, bem como ausentamse parâmetros de diversidade, equatibilidade, etc. Apesar da carência de informações estruturais da
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vegetação, os métodos qualitativos, dentre eles o de caminhamento, são os mais indicados quando o
objetivo do estudo é a apresentação de um panorama geral da flora de um dado local, onde a
diversidade florística de espécies de diversos hábitos e substratos seja o foco principal. Ademais os
métodos qualitativos são executados em menor período de tempo e abrangem áreas muito mais
amplas que os métodos onde é necessário a instalação de parcelas e/ou transectos, como é o caso
dos levantamentos fitossociológicos e inventários florísticos.Em cada ponto de amostragem, por meio
de caminhamentos aleatórios, foram realizadas investigações sobre a flora local, onde foram anotadas
em planilha eletrônica as espécies encontradas naquele ponto (incluindo táxons arbóreos, arbustivos,
subarbustivos, herbáceos, epífitas e lianas). Durante o período do caminhamento também foram
realizadas anotações relativas à organização estrutural da tipologia vegetacional observada, numa
aproximação de se estabelecer o estágio sucessional do ponto amostral, e por extensão, do fragmento
amostrado. Peculiaridades, potencialidades, pressões e fragilidades ecológicas e/ou ambientais,
relacionadas à flora, ou informações que porventura pudessem auxiliar em recomendações técnicas
ou mesmo indicações de planejamento da APAST também foram anotadas em planilha eletrônica
específica.
Os caminhamentos foram realizados sempre com GPS ligado, bem como o deslocamento entre os
pontos de amostragem. Elementos de interesse (como p.e. espécies ameaçadas, raras, exóticas,
invasoras, vestígios de fogo, etc.) tiveram suas coordenadas geográficas fixadas.
Fotografias de todo e qualquer elemento de interesse foram retiradas visando compor um banco de
imagens a ser utilizado na confecção do presente relatório ou mesmo compor o banco de dados gerais
do projeto.
Em campo, todos os indivíduos que não foram identificados até o menor nível taxonômico de espécie
foram coletados com tesoura de poda ou podão de vara, sendo armazenados em prensas de campo,
para posterior identificação em herbário. Também foram utilizados binóculos e câmera fotográfica com
zoom de longo alcance para a observação das espécies. O procedimento de coleta e prensagem foi
executado sempre em campo visando não comprometer o material vegetal coletado tampouco
sobrecarregar o técnico em trabalhos pós-campo.
O material que não pode ser identificado em campo foi levado ao herbário para prensagem em estufa
de circulação e posteriormente organizado em grupos taxonômicos, preferencialmente o de famílias
botânicas. O material botânico herborizado e organizado foi determinado por meio de comparações
morfológicas com exsicatas depositadas no acervo do Herbário do Museu Botânico Municipal de
Curitiba (MBM), trabalho esse realizado entre os dias 29 de julho e 12 de agosto de 2019. Materiais
taxonômicos de apoio, tais como artigos científicos, coleções estaduais de floras, além de sites de
coleções botânicas Rede SpeciesLink, Herbário Virtual da Flora e dos Fungos (INCT) e da referência
nacional de conhecimento e conservação da flora brasileira Projeto REFLORA – Plantas do Brasil,
também foram utilizados no procedimento de identificação botânica das espécies.
Todo o procedimento de coleta, transporte e armazenagem de amostras botânicas foi outorgada via
Sistema de Autorização e Informação da Biodiversidade (SISBIO) por meio da autorização para
atividades científicas n. 70618-1, concedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio) em 26/07/2019.

7.2.2

ENQUADRAMENTO FITOGEOGRÁFICO

O território de Minas Gerais, com suas diversas formas de relevo e especificidades climático-pedológicas
criaram paisagens muito variadas, recobertas por distintas tipologias vegetais inseridas no domínio de
três grandes biomas: Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga (Drummond et al., 2005). À oeste do estado,
o Cerrado ocupa cerca de 57% do território; à leste, recobrindo 41% do espaço a prevalência é da
Mata Atlântica e ao norte, com apenas 2% do território tem-se a Caatinga.
Resultado das interações entre geomorfologia e clima, bem como da forma com que a biota se adapta
e especializa frente à estas condições ambientais, diversas são as formações vegetacionais existentes
no estado. Para o bioma Cerrado ocorrem as feições de campo cerrado, cerrado sensu stricto e
cerradão, por exemplo, ao passo que para o domínio da Mata Atlântica distingue-se a floresta ombrófila
densa e as florestas estacionais, tanto a decidual quanto a semidecidual, além de relictos de floresta
ombrófila aberta e floresta ombrófila mista (IBGE, 2012; SCOLFOROet al., 2008). Destaca-se também os
ecossistemas associados a esses biomas, citando os campos de altitude, os campos rupestres, os brejos
interioranos (áreas úmidas), as veredas, as cangas entre outros (SCOLFOROet al., 2008).
Nesta revisão será tratado especificamente da Floresta Estacional Semidecidual, formação
preponderante no domínio da Mata Atlântica mineira e formação sob o qual a área da APAST está
inserida.
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Segundo o atlas oficial da fitogeografia brasileira (IBGE, 2012), os territórios onde a Floresta Estacional
Semidecidual se desenvolve estão condicionados por dois períodos climáticos anuais bem marcados e
por terrenos com solos de origem ígnea, de caráter bastante fértil.
A dupla estacionalidade climática – uma tropical (latitudes menores de 24º S), com época de intensas
chuvas de verão, seguida por estiagem acentuada, e outra, subtropical (latitudes maiores de 24º S), sem
período seco, mas com seca fisiológica provocada pelo intenso frio de inverno – é o fator determinante
para a semidecidualidade dos elementos arbóreos dessas matas, onde entre 20 a 70% das árvores do
estrato superior perdem suas folhas no período desfavorável, como resposta a deficiência hídrica ou a
queda de temperatura nos meses mais frios (VELOSO; RANGEL FILHO; LIMA, 1991; SCOLFOROet al., 2008).
Trata-se de uma floresta caracterizada por um dossel superior descontínuo localizado à 25 m de altura
e, por vezes, apresentando indivíduos emergentes alcançando os 40 m que, combinado com a
deciduidade e semideciduidade de espécies arbóreas dos estratos inferiores, permite uma grande
penetração de iluminação solar direta, contribuindo para um vigoroso desenvolvimento do sub-bosque
e atuando nos processos regenerativos naturais das matas (GANDOLFI, 2000; SCOLFOROet al,. 2008).
Também é nítida a menor abundância de epífitas e samambaiaçus em comparação com as florestas
ombrófilas.
Quanto à composição florística das matas semideciduais mineiras, Scolforo et al. (2008), com os
resultados do Inventário Florestal de Minas Gerais (extenso levantamento realizado nos três biomas do
estado) definem como espécies arbóreas características do dossel e sub-dossel o monjoleiro Acacia
polyphylla, tamanqueiraAegiphylla sellowiana, farinha-seca Albizia niopoides, farinheira A. polycephala,
lixeiraAloysia virgata, angicos Anadenanthera spp., ariticum-cagãoAnnona cacans, garapaApuleia
leiocarpa,
perobas
e
guatambús
Aspidosperma
spp.,
morcegueiraAndira
fraxinifolia,
algodãoBastardiopsis densiflora, jequitibásCariniana spp., canafístulaCassia ferruginea, abiú-do-mato
Chrysophyllum gonocarpum, pau-óleoCopaifera langsdorfii, louro-pardoCordia trichotoma, capixinguí
Croton floribundus, sangra-dágua C. urucurana, pau-jacaré Piptadenia gonoacantha, canelafogoCryptocaria aschersonaiana, canjeranaCabralea canjerana, paineirasCeiba spp., cedro Cedrela
fissilis, embaúbasCecropia spp., camboatáCupania vernalis, jacarandásDalbergia spp., fruto-dejacuDiospyros hispida, guamirinsEugenia spp. e Gomidesia spp., figueiras e mata-pausFicus spp.,
marinheirosGuarea spp., agoniadasHimatanthus spp., maria-molesGuapira spp., jatobáHymenaea
coubaril, ingásInga spp., sapucaia Lecythis pisonis, embira-de-sapoLonchcarpus spp., açoitacavaloLuehea spp., canudo-de-pito Mabea fistulifera, camboatásMatayba spp., piúnasMyrcia spp.,
cafezinhoMaytenus spp., pixiricas Miconia spp., canelasOcotea spp., breusProtium spp., entre diversas
outras.
Espécies características do sub-bosque incluem Ixora spp., Faramea spp., Geonoma spp., Leandra spp.,
Mollinedia spp., Siparuna spp., Cyathea spp.,Alsophylla spp., Psychotria spp.,Rudgea spp., Bathysa spp.,
Piper spp., Ruellia spp., além de taquaras e bambus dos gêneros Chusquea, Guadua e Merostachys.
Entre as epífitas encontram-se muitas espécies de orquídeas, samambaias, cactáceas, bromeliáceas,
piperáceas, aráceas e briófitas.
Entre as lianas encontram-se muitas espécies da família das bignoniáceas, leguminosas, malpighiáceas,
sapindáceas, asteráceas e trigoniáceas.
Ainda de acordo com a classificação fitogeográfica brasileira vigente (IBGE, 2012), esse tipo
vegetacional pode ser subdividido em quatro formações (Figura 7.2), cada qual apresentando estrutura
e composição relativamente distintas e que refletem diferenças climáticas proporcionadas pela relação
altitude-latitude em sua área de distribuição, sendo elas:
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Floresta Estacional Semidecidual Aluvial: desenvolve-se nas planícies aluviais ao longo dos
rios e são conhecidas como matas ou florestas ripárias, de galeria ou ciliares. Encontrada
com maior frequência na grande depressão pantaneira mato-grossense do sul e na
planície de inundação do alto rio Paraná.Sua distribuição não responde a faixas
altimétricas e sim a ocorrência de vales fluviais.



Floresta Estacional Semidecidual das Terras Baixas: é encontrada desde o sul da cidade de
Natal (RN) até o norte do estado do Rio de Janeiro, nas cercanias de Campos e Cabo Frio.
É caracterizada pelo gênero Caesalpinia, de onde se destaca a espécie pau-brasil
Caesalpinia echinata.



Faixas altimétricas: 4ºN-16ºS (5 e 100m), 16ºS-24Sº (5 e 50m) e 24ºS-32ºS (5 e 30m).



Floresta Estacional Semidecidual Submontana: sua ocupação vai desde o Espírito Santo e
sul da Bahia, até o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, norte e sudoeste do Paraná e
sul do Mato Grosso do Sul. Seu ecótipo é a peroba-rosa Aspidospermapolyneuron.
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Figura 7.2



Faixas altimétricas: 4ºN-16ºS (100 e 600m), 16ºS-24Sº (50 e 500m) e 24ºS-32ºS (30 e 400m).



Floresta Estacional Semidecidual Montana: são poucas as áreas ocupadas por essa
formação estabelecida acima dos 500m de altitude. Situa-se, principalmente nas encostas
interioranas da serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro e na Serra da Mantiqueira,
nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Na Amazônia ocorre
ao norte, em locais acima de 600m de altitude, principalmente na face interiorana dos
picos Sol e da Neblina (AM). Esta formação é quase sempre dominada pelo gênero
Anadananthera, por vezes formando associações da espécie Anadananthera peregrina.



Faixas altimétricas: 4ºN-16ºS (600 e 2000m), 16ºS-24Sº (500 e 1500m) e 24ºS-32ºS (400 e 1000m).
Perfil esquemático da Floresta Estacional Semidecidual.

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991)

Localmente (faixa 23º S), as matas encontradas na área da APAST são classificadas como pertencentes
à Floresta Estacional Semidecidual, em suas formações submontana (em sua grande maioria) e
montana (topos de morros). Também ocorre a nominada Formação Pioneira de Influência Fluvial,
vegetação de primeira ocupação que se estabelece em ambientes sujeitos à ação hídrica constante.

7.2.3

CARACTERIZAÇÃO DAS FISIONOMIAS VEGETAIS LOCAIS

Neste item são descritas as características florístico-estruturais dos três agrupamentos fisionômicos
observadas nos limites da APAST. É preciso ressaltar que cada tipologia vegetacional, apesar de
fisionomicamente homogênea entre si, apresenta particularidades internas surgidas ao longo do
gradiente ambiental local e que definem ambientes sutilmente diferenciados, não sendo pretensão do
presente estudo esmiuçar em sua totalidade tais características.

7.2.3.1

Matas de encosta (Floresta Estacional Montana e Submontana);

Ocorrendo sobre os terrenos inclinados das encostas e também em vales encaixados ao longo de toda
a área da APA, essa tipologia vegetacional florestal, outrora possivelmente a mais representativa da
região, hoje, encontra-se altamente fragmentada e descaracterizada em sua estrutura e riqueza
florística original.
Fatores de degradação antrópica foram e continuam sendo elementos chave do atual cenário
observado: florestas secundárias muito heterogêneas entre si, com cada trecho ou fragmento
apresentando características próprias. Resquícios de incêndios, corte seletivo, manejo inapropriado de
animais domésticos, assoreamento econtaminação biológica são alguns elementos que ainda podem
ser evidenciados nas áreas. Excetuando tais elementos de heterogeneidade, pode-se definir as matas
de encosta como biodiversas, multiestratificadas, de copado arbóreo esparso (descontínuo), por vezes
contando com a existência de indivíduos arbóreos emergentes e um sub-bosque geralmente ralo.

7.2.3.2

Formação Pioneira de Influência Fluvial (taboais)

Tipologia vegetacional observada em somente três pontos da APA, todos localizados em sua região sul.
Caracteriza-se como ambientes aquáticos lênticos, representados por lagoas apresentando maior ou
menor grau de assoreamento, onde densa vegetação herbácea se desenvolve. Por vezes os taboais
são invadidos por espécies arbóreas, que aos poucos vão se estabelecendo e transformando a
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paisagem monotípica em capoeirinhas e capoeiras mais diversificadas e que apresentam maior grau
de estruturação.

7.2.3.3

Ambientes Antrópicos

Certamente um dos elementos de maior expressividade territorial na APA, mas também os mais
simplificados do ponto de vista florístico e estrutural. São fisionomias vegetacionais de caráter
estritamente antrópico, representado por pastagens ativas, pastagens recém-abandonadas ou em
pousio, áreas silviculturais (plantios de Eucaliptus sp.) e também áreas peri-domicialiares.
As pastagens são essencialmente compostas por braquiária (Brachiaria spp.) e herbáceas ruderais das
famílias Asteraceae, Solanaceae e Cyperaceae. Quando estes ambientes são abandonados uma série
de espécies, principalmente vassourinhas (Baccharis spp.) e arbóreas pioneiras como o leiteiro
Tabernaemontana sp., o cafezeiro-do-mato Casearia sylvestris, o ipê-tabacoZeiheria tuberculosa, a
embaúba-vermelha Cecropia glaziovii entre diversas outras se instalam e iniciam o processo de sucessão
secundária. O mesmo ocorre no sub-bosque das áreas de plantio de Eucalyptus sp., que logo após
abandonadas (ou sem manejo) passam por processo de instalação de espécies arbustivas e arbóreas,
estabelecendo novas fronteiras florestais.

7.2.4

CARACTERIZAÇÃO DOS SÍTIOS AMOSTRAIS

Este tópico aborda, ponto a ponto, todos os sítios de amostragem analisados durante a campanha de
campo (Figura 7.3), abordando aspectos estruturais, florísticos e ecológicos das principais tipologias
vegetacionais observadas.
Figura 7.3

Distribuição dos nove sítios de amostragem e pontos amostrais nos limites da APAST,
Timóteo, MG.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

7.2.4.1

Sítio 01 (SI01)
A. Ponto 01 (UTM 751653.29/7837758.01)

O ponto avaliado localiza-se no extremo norte da APA, encaixado ao final de uma vertente de morraria,
ao qual, provavelmente é capaz de recolher as águas superficiais em períodos chuvosos. O local
apresenta-se antropizado, com estruturas para captação de água do córrego local, que ao momento
da visita estava seco. Por ser bastante próximo à zona urbanizada, o local encontra-se fortemente
degradado, apresentando pontos de erosão acentuada, indícios de lixo e entrada de animais
domésticos (bovinos e/ou equinos), trilhas abertas e bem batidas e presença de espécies exóticas à
flora nacional.
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O relevo encaixado da área permitiu a instalação de uma floresta com copado descontínuo,
estabelecida entre os 12-15 m, tendo como componentes principais espécies arbóreas de caráter
pioneiro e/ou secundário inicial, incluindo a carrapateira-verdadeira Guarea guidonia, o limãozinho
Seguieri aculeata a embaúba-vermelha Cecropia glaziovii, o pau-jacaré Piptadenia gonoacantha e a
candiúva Trema micranta. A carrapateira-verdadeira e o limãozinho se apresentam como as espécies
de maior representatividade neste estrato. Abaixo do dossel encontra-se um estrato intermediário,
estabelecido entre os 3-8 m de altura, integrado pelas espécies regenerantes de dossel (carrapateiraverdadeira, embaúba-vermelha, limãozinho e pau-jacaré), além da mirindiba Terminalia glabrescens,
da jabuticabeira Plinia trunciflora, além do exótico abacateiro Persea americana. No sub-bosque
observa-se arbustos da família Piperaceae (Piper adundum, P. arboreum e P. umbellatum em elevada
abundância), Solanaceae (Solanum cernuum), Melastomataceae (Miconia calvescens em
abundância), Euphorbiaceae (Ricinus communis) e herbáceas, incluindo Adiantum sp., Lasiacis ligulata,
Neoblechnum brasiliense, das exóticas Musa paradisíaca, Macrothelypteris torresiana e Oeceoclades
maculata, além de uma série de espécies rudeirais. Não foram observadas espécies epífitas e as lianas
estão presentes em baixa abundância, sendo seus principais representantes Mikania sp., Senegalia sp.
e Lygodium volubile. Serapilheira ocorre de maneira densa, principalmente pela contribuição das
espécies de ciclo de vida curto.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ambiente como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (256 m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
Figura 7.4

Fisionomia da capoeira (floresta em estágio médio de sucessão secundária) encontrada
no ponto 01 do sítio 01, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

B.

Ponto 02 (UTM 751648.40/7837513.77)

Assim como o primeiro ponto deste mesmo sítio, o ponto 2 encontra-se em ambiente de vertente de
morraria, porém em patamar mais elevado no terreno, estando mais afastado da zona urbanizada.
Apesar de menor influência antrópica, o ambiente apresenta alguns fatores de degradação evidentes,
tais como grandes voçorocas, trilhas batidas e presença de animais domésticos (bovinos e/ou equinos).
Trata-se de áreas abertas (pastagens ou pastagens abandonadas) intercaladas com trechos florestais
em diferentes estágios de sucessão secundária, dependo de condições dos terrenos sob as quais as
matas se instalam.
As florestas em estágio médio de sucessão secundária encontram-se em regiões mais declivosas dos
terrenos, instaladas em vertentes onde a implantação de pastagens não foi possível em tempos
pretéritos. A fisionomias, estrutura e composição destas matas se assemelha as observadas no ponto 1
deste mesmo sítio.
As florestas em estágio inicial de sucessão secundária se desenvolvem em áreas de pastagem de
braquiária Urochloa sp. abandonada, formando aglomerados arbóreos de média ou baixa densidade,
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formado por espécies arbóreas pioneiras e/ou secundárias iniciais, notadamente a carrapateiraverdadeira Guarea guidonia, que parece assumir o papel de protagonismo no processo de sucessão
secundária na região, mas também a guasuiririba Tabernaemontana laeta, o limãozinho Seguieri
aculeata, a amora-branca Maclura tinctoria e o cafezeiro-do-mato Casearia sylvestris. Destaque para
a presença, mesmo que rara, do ipê-tabaco Zeyhera tuberculosa, espécie considerada ameaçada de
extinção na categoria “vulnerável, tanto na listagem oficial nacional, quanto da referência
internacional IUCN. Arbustos das famílias Asteraceae e Malvaceae ocorrem em profusão. Nesses
ambientes, espécies trepadeiras são muito abundantes, incluindo Passiflora edulis, Pyrostegia venusta,
fabáceas, bignoniáceas e ramnáceas. Epífitas não foram observadas. Serapilheira ocorre de maneira
densa, principalmente pela contribuição das espécies de ciclo de vida curto.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (299 m.s.n.m.) em estágio inicial e médio de sucessão secundária.
Figura 7.5

Área de transição entre pastagem abandonada e formações florestais em início de
sucessão secundária (capoeirinhas), encontradas no ponto 02 do sítio 01, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

7.2.4.2

Sítio 02 (SI02)
A. Ponto 01 (UTM 754093.99/7835953.15)

O ponto avaliado localiza-se na região nordeste da APA, em trecho florestal contínuo ao PERD,
estabelecido sobre terrenos de declividade suave, ao final de vertente de morraria. O local encontrase distante cerca de 300 m de um bairro residencial, apresentando indício de queimada.
No tocante vegetacional, o ponto configura-se como uma floresta estabelecida, apresentando três
estratos arbóreos e o sub-bosque. Sobressaindo o copado superior encontra-se um estrato emergente,
composto por indivíduos esparsos de marmelinho Brosimum glaziovii, angico-branco Albizia polycephala
e de figueiras Ficus sp, tais indivíduos se fixam por volta dos 15 m. O estrato superior, assentado aos 12 m,
apresenta como componentes principais espécies de caráter ecológico secundário inicial e tardio, tais
como a carrapateira-verdadeira Guarea guidonia, a peloteira G. kunthiana, o catiguá Trichilia pallida,
o jacarandá-paulista Machaerium villosum, a quixinduba Ficus eximia e o miguel-pintado Matayba
elaeagnoides. O estrato intermediário é composto por copaíba Copaifera langsdorffii (espécie de
caráter secundário tardio, denotando com sua presença o amadurecimento da mata), o cafezeiro-domato Casearia sylvestris, espécie típica de sub-bosques, a Tabernaemontana laeta, o Protium sp., a
exótica murta-de-cheiro Murraya paniculata, bem como por indivíduos regenerantes das espécies do
dossel. O sub-bosque, pouco denso, encontra-se os arbustos Piper arboreum, Piper spp., Cestrum sp.
Pharus latifolius, Pombalia atropurpurea, as herbáceas Heliconia angusta, Maranta leuconeura,
acantháceas e indivíduos da exótica orquídea-manchada-africana Oeceoclades maculata. Epífitas
não foram observadas e lianas ocorrem em baixa abundância, representadas por espécies de
Fabaceae, Sapindaceae e Bignoniaceae. Serapilheira ocorre em densidade moderada.
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Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (335 m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
Figura 7.6

Sub-bosque das matas encontradas no ponto 01 do sítio 02, Timóteo, MG. Nota-se a
regeneração de espécies arbóreas e relativa baixa densidade de indivíduos.

Fonte: Registros do autor, 2019.

B.

Ponto 02 (UTM 754383.41/ 7836106.10)

O ponto avaliado encontra-se em área limítrofe ao PERD, em terreno de topo de morro e início de
vertente. Há poucos indícios de antropização, exceto pela estrada principal/aceiro, que separa o
trecho de mata da APAST das florestas contínuas do PERD.
A floresta estabelecida no ponto em questão apresenta sinais de perturbação intensa, provocados pela
alta densidade de plantas trepadeiras (lianas). A estrutura florestal é caracterizada por dois estratos
arbóreos e do sub-bosque. Árvores emergentes sobressaem o estrato superior à alturas de 10-15 m, sendo
os principais representantes o pau-jacaré Piptadenia gonoacantha, o angico-branco Albizia
polycephala, a quixunduba Ficus eximia, o angico Anadenanthera colubrina, o guapuruvu Schizolobium
parahyba,a amora-branca Maclura tinctoria e os exóticos abacateiro Persea americana e eucalipto
Eucalyptus sp., indicando que a área já foi utilizada para plantios silviculturais, estando em processo de
regeneração natural desde seu possível abandono. O estrato arbóreo inferior apresenta tanto as
espécies regenerantes do dossel quanto a candiúva Trema micranta, a escova-de-macaco
Combretum fruticosum, a pata-de-vaca Bauhinia forficata, o jacarandá-paulista Machaerium villosum,
o milho-de-grilo Aegiphila verticillata e a invasora mamoneira Ricinus communis, dominando grande
parte dos terrenos avaliados. Todo esse conjunto arbóreo encontra-se quase que totalmente sufocado
pela presença de lianas lenhosas e herbáceas, dentre as quais observou-se Mucuna urens, Dioscorea
multiflora, Passiflora mucronata, Stigmaphyllon lalandianum, Urvillea ulmácea, além de outros
representantes das famílias Fabaceae, Combretaceae, Bignoniaceae e Sapindaceae. Por questões
logísticas não foi possível adentrar as matas para avaliar o estado e a composição das espécies de subbosque, estando ausentes os dados.
Muito embora altamente degradado pela presença de lianas, pelas características estruturais e
florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional Semidecidual Submontana (433
m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
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Figura 7.7

Ponto 02 do sítio 02 (mata à esquerda da imagem) e matas do PERD (direita da imagem),
separadas por estrada rural no limite da APAST, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

7.2.4.3

Sítio 03 (SI03)
A. Ponto 01 (UTM 752386.00/7834923.00)

O ponto analisado encontra-se na região centro-norte da APA e se assemelha ao ponto 2 do sítio 2 em
relação ao seu histórico de ocupação do solo. Trata-se de um trecho florestal outrora dedicado a
plantios silviculturais de eucalipto Eucalyptus sp., posteriormente abandonado e convertido em matas
secundárias pelo processo de regeneração natural. Indícios de degradação incluem resquícios de
extração madeireira e ateamento de fogo, além da presença expressiva de lianas. A área encontra-se
cercada, sem indícios de animais domésticos.
A estrutura florestal é dada por basicamente dois estratos arbóreos e sub-bosque. O estrato emergente,
onde indivíduos esparsos de eucalipto remanescentes sobressaem o copado superior juntamente com
pau-jacaré Pipatadenia gonoacantha, embaúba-vermelha Cecropia glaziovii, tapiá Alchornea
triplinervia, jacatirão-açu Miconia cinnamomifolia e a mamica-de-cadela Zanthoxylum rhoifolium.
Abaixo dessas se desenvolve o estrato superior homogêneo, estabelecido entre os 4-8 m, composto por
regenerantes de pau-jacaré e embaúba-vermelha, além de diversas espécies secundárias iniciais,
indicando progresso sucessional das matas. Dentre elas pode-se citar a soroca Sorocea guilleminiana,
peloteira Guarea kunthiana, abiurana Pouteria torta, negramina Siparuna guianensis, amajoua Amaioua
guianensis, o ipê-amarelo-flor-de-algodão Handroanthus serratifolius, o açoita-cavalo Luehea
grandiflora, a embira-preta Unonopsis guatterioides, myrtáceas dos gêneros Eugenia e Myrcia e de
regenerantes Eriotheca sp. e Bauhinia sp.. O sub-bosque, densamente povoado, tem como principais
representantes espécies arbustivas de Miconia, Piper, Myrcia, Protium e Allophylus, com presença de
poucos indivíduos herbáceos das famílias Poaceae, Cyperaceae, Pteridaceae, incluindo também a
exótica orquídea-manchada-africana Oeceoclades maculata. Devido à falta de recobrimento do solo
por espécies herbáceas, bem como a escassa serapilheira encontrada na área, o solo por muitas vezes
se encontrava exposto. Um único representante epífito foi encontrado, representado pela espécie
Microgramma sp. Lianas são abundantes, sendo suas principais representantes sapindáceas e
bignoniáceas. Pouca serapilheira é observada no local.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (303 m.s.n.m.) em estágio inicial/médio de sucessão secundária.
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Figura 7.8

Troncos de indivíduos emergentes de Eucalyptus sp. permeando o inexpressivo sub-bosque
encontrado no ponto 01 do sítio 03, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

B.

Ponto 02 (UTM 752162.00/7834970.00)

Este ponto, distante cerca de 250 m do ponto 1, encontra-se em uma depressão do terreno, encaixada
entre vertentes de morraria, formando uma espécie de grota. Este ambiente diferenciado
provavelmente não foi convertido em área silvicultural e encontra-se menos degradado que a área
anterior.
Estruturalmente, a mata apresenta três estratos arbóreos e o sub-bosque. O Estrato emergente, esparso
e estabelecido aos 25 m, compõe-se por indivíduos das famílias Lecythidaceae Lecythis lurida e
Fabaceae. Das espécies presentes no estrato superior, estabelecido aos 15 m de altura, pode-se elencar
as pioneiras brejaúva Astrocaryum aff. aculeatissimum, a embaúba-vermelha Cecropia glaziovii e a
manga-da-praia Clusia criuva, além das secundárias iniciais e tardias carrapateira-verdadeira Guarea
guidonia, peloteira G. kunthiana, soroca Sorocea guilleminiana, bem como Inga sp. e Swartzia myrtifolia
var. elegans. No estrato inferior, estabelecido aos 5-8 m de altura, estão presentes espécies secundárias
iniciais e tardias em sua maioria, indicando tendência ao avanço sucessional das matas. Inclui a queimacasa Bathysa australis, o Miguel-pintado Matayba elaeagnoides, o angelim-doce Andira fraxinifolia, a
garapa Apuleia leiocarpa, a bicuíba Virola bicuhyba, Bauhinia sp., Protium sp., Myrcia sp., Eugenia spp.
e Miconia sp. O sub-bosque é relativamente denso e diversificado, incluindo os arbustos Piper aduncum,
P. arboreum, Piper sp., Solanum cernuum e as herbáceas Adiantum latifolium, Tectaria incisa, Blechnum
sp., Calathea sp., Costus sp., Heliconia sp., Rhodosphata latifolia, Dorstenia sp., Aphelandra sp., ainda
aráceas, acantáceas e a exótica orquídea-manchada-africana Oeceoclades maculata. Elemento
marcante no sub-bosque deste ponto é a presença expressiva de bambus, por vezes dominando o
estrato. Epífitas não foram observadas e lianas ocorrem em média abundância. Serapilheira é densa.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (319 m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
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Figura 7.9

Fisionomia do sub-bosque diversificado encontrado no ponto 02 do sítio 03, Timóteo, MG.
Em primeiro plano, adensamento de Heliconia.

Fonte: Registros do autor, 2019.

7.2.4.4

Sítio 04 (SI04)
A. Ponto 01 (UTM 753816.37/7830724.84); Ponto 2 (UTM 753639.39/7830768.10); Ponto 3 (UTM
753345.41/ 7831258.36)

Localizados na região sudeste da APA, os três pontos avaliados são representados por lagoas, unidades
estruturais comuns dentro do PERD, contínuo à área amostrada. As lagoas estão inseridas em terrenos
planos encaixado entre morrarias que as cercam, sendo mais ou menos assoreadas, característica
também comum às lagoas do PERD. Trata-se de unidades enquadradas oficialmente na categoria
Formação Pioneira com Influência Fluvial (FPIF), estando as comunidades vegetais que aí habitam
submetida às influências dos regimes hídricos sazonais da região. Além das fisionomias estritamente
ligadas ao ambiente aquático, ocorrem fisionomias em ambientes de transição para o ambiente
terrestre, permitindo o estabelecimento de comunidades florestais, também descritas. Em conjunto, os
ambientes de FPIF constituem áreas de importante interesse conservacionista, tanto pela provisão de
serviços ambientais hídricos como pela diversidade peculiar e ímpar dentro da APA.
Pode-se categorizar as unidades de vegetação das FPIF visitadas em:
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Taboais puros – geralmente são porções mais centrais das lagoas, são os trechos que
apresentam maior nível hídrico (encharcamento), permitindo o desenvolvimento de
comunidades homogêneas chamadas taboais, dominadas pela espécie taboa Typha
dominguensis. Essa espécie herbácea perene pode alcançar os 3 m de altura e tem um
grande potencial de crescimento vegetativo, recobrindo vastas áreas de lagoas
assoreadas e competindo com as demais espécies que porventura possam se instalar nas
lagoas. Por vezes a embaúba-vermelha Cecropia glaziovii, espécie arbórea
pioneira,sobressai de maneira esparsa por sobre o tapete contínuo formado pela taboa.



Taboais sujos – em trechos mais distantes dos centros das lagoas, os taboais ocorrem em
trechos mais secos do terreno, permitindo a instalação de outras espécies herbáceas que
não somente a taboa. Dentre os vegetais avistados pode-se citar espécies de pteridófitas
e zingiberáceas herbáceas, além arbustos das famílias Malvaceae, Lamiaceae, Myrtaceae
e Arecaceae. Maior número e espécies de arbóreas pioneiras também se instalam.



Transição entre taboais e matas de terra firme – conforme as lagoas se aproximam de suas
bordas os terrenos vão ficando mais enxutos, possibilitando o desenvolvimento de uma
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comunidade de porte arbóreo de baixo porte (2-4 m de altura), ocorrendo o domínio
quase monotípico de embaúba-vermelha em grandes adensamentos, além da presença
eventual de pau-jacaré Piptadenia gonoacantha, candiúva Trema micranta,
tapiáAlchornea triplinervia e da exótica goiabeira Psidium guajava. Nesses ambientes a
diversidade de espécies arbustivas, herbáceas, epífitas e lianas também aumenta, estando
presentes Geonoma sp., Pteris sp., Tillandsia sp., bromeliáceas, cactáceas e aráceas. Pelas
características estruturais e florísticas pode-se classificar essas matas como Floresta
Estacional Semidecidual Submontana (268 m.s.n.m.) em estágio inicial de sucessão
secundária.


Figura 7.10

Capoeiras de terra firme – logo após o termino da bordadura das lagoas, em terrenos um
pouco mais elevados e drenados (muito embora ainda persistam certa hidromorfia dos
solos), desenvolve-se vegetação florestal, onde já se torna observável 3 estratos arbóreos
e um sub-bosque. O estrato emergente, estabelecido aos 15 m, constata-se a presença da
garapa Apuleia leiocarpa, ocorrendo de maneira esparsa. No estrato superior, descontínuo
e estabelecido aos 12 m, ocorrem espécies pioneiras como a pata-de-vaca Bauhinia
longifolia, o canudo-de-pito Mabea fistulifera, o milho-de-grilo Aegiphila verticillata,
espécies secundárias como a gomeleira Ficus gomelleira, a canela-ferrugem Nectandra
oppositifolia, a myrtácea Myrcia mischophylla e a espécie climácica sapopema Sloanea
guianensis. O estrato arbóreo inferior se estabelece aos 5 m de altura e conta com espécies
secundárias iniciais em sua maioria, incluindo a amajoua Amaioua guianensis, a iricurana
Aparisthimum cordatum, a abiurana Pouteria torta, a negramina Siparuna guianensis, a
soroca Sorocea guilleminiana, a pimenta-de-macaco Xylopia sericea e o angico-branco
Albizia polycephala. O sub-bosque, além de contar com as espécies arbóreas
regenerantes presentes nos estratos superiores, tem dominância da palmeirinha brejaúva
Astrocaryumaff. aculeatissimum, além das arbustivas como Solanum cernuum, Erythroxylum
pelleterianum e das herbáceas Anemia phyllitidis, Calathea sp., Geonoma sp., Heliconia
sp., Meniscium sp., Rynchospora corymbosa, bem como do bambuzinho Parodiolyra
micranta, ocorrendo por vezes em altas densidades e dominando o sub-bosque. Também
foram observados os xaxins Cyathea corcovadensis e Cyathea sp., característicos de áreas
com maior umidade. Epífitas ocorrem em abundância quando em comparação com as
demais áreas da APA, muito provavelmente em função da maior umidade local
propiciada pelas lagoas adjacentes, ocorrendo Acanthostachys strobilacea, Asplundia
brachypus, Microgramma sp., Tillandsia sp. e Epiphyllum phylanthus. Lianas ocorrem em
abundância, incluindo Abuta sp., Mucuna urens, Lygodium volubile e Monstera sp.
Serapilheira ocorre de maneira pouco densa. Pelas características estruturais e florísticas
pode-se classificar essas matas como Floresta Estacional Semidecidual Submontana (272
m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
Taboal puro encontrado no ponto 03 do sítio 04, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.
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Figura 7.11

Fisionomia dos taboais sujos, evidenciando o ingresso de espécies arbustivo-arbóreas em
meio aos ambientes alagados.

Fonte: Registros do autor, 2019.

Figura 7.12

Fisionomia das matinhas de transição entre ambientes alagados e úmidos encontrada no
ponto 01 do sítio 04, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.
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Figura 7.13

Fisionomia das capoeiras em área de transição entre ambientes alagados e secos,
avistado no ponto 02 do sítio 04, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

7.2.4.5

Sítio 05 (SI05)
A. Ponto 01 (UTM 750100.25/7831733.69)

O ponto se localiza na região sudoeste da APA, em uma vertente com face em direção às pastagens
situadas no sul da área de proteção. O local também apresenta depressões encaixadas no terreno,
bem como afloramentos rochosos, tornando-o diferenciado do ponto de vista geomorfológico e
mantém o acesso à área mais restritivo, favorecendo sua preservação. Área difere dos demais
ambientes florestais pela ausência de eucalipto Eucalyptus sp.
A mata que ali se estrutura é composta por dois estratos arbóreos e o sub-bosque. O estrato emergente,
localizado à altitude de 15 m de altura, compõe-se por espécimes de inhaíba Lecythis lurida, arrudavermelha Swartzia apetala e embaúba-prateada Cecropia hololeuca, dispersos de maneira esparsa.
Abaixo e entremeando os indivíduos emergentes encontra-se o estrato superior, descontínuo e
estabelecido entre 6-10 m de altura, apresenta como integrantes espécies de caráter secundário inicial
em sua maioria, incluindo o angico-branco Albizia polycephala, a embaúba-prateada Cecropia
hololeuca, a carrapateira-verdadeira Guarea guidonia, a amajoua Amaioua guianensis, a iricurana
Aparisthmium cordatum, a muirapinima Brosimum guianense, o cocão Erytrhoxylum pelleterianum, a
amora-branca Maclura tinctoria, a soroca Sorocea guilleminianai, a canela Ocotea brachybotrya, a
quina-de-são-joão Alseis floribunda, as peloteiras Guarea kunthiana e G. pendula, a maria-mole Guarea
hirsuta, sendo que muitas destas espécies também se encontram em plena regeneração no sub-bosque
das matas. O sub-bosque, além das arbóreas regenerantes, compõe-se pelos arbustos Psychotria
deflexa, Inga sp., Guapira sp. e pelas herbáceas Coccocypselum erythrocephalum, Pteris sp., Tectaria
incisa, Thelypteris sp. e Dichorisandra sp. Epífitas não foram observadas no ponto e lianas lenhosas e
herbáceas ocorrem em abundância. A serapilheira é pouco espessa.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (453 m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

233

Figura 7.14

Fisionomia do sub-bosque no ponto 01 do sítio 05, Timóteo, MG. Nota-se a densidade de
samambaias terrestres em primeiro plano.

Fonte: Registros do autor, 2019.

B.

Ponto 02 (UTM 750131.57/7831834.38)

O ponto 2 situa-se na mesma vertente que o ponto 1, distanciado deste cerca de 150 m em direção à
cimeira do morro. Ambos os pontos compartilham certa semelhança florística, diferindo, porém, em
relação à suas características estruturais. Particularidade topográfica deste ponto é a presença de um
declive acentuado, sem a presença de afloramentos rochosos e depressões no terreno. Área difere dos
demais ambientes florestais pela ausência de eucalipto Eucalyptus sp.
O dossel é descontínuo e localiza-se em patamar mais elevado, entre os 15-20 m, tendo como elementos
principais o angico-branco Albizia polycephala, o ingá-branco Inga cylindrica e a inhaíba Lecythis
lurida. O estrato inferior, de maior riqueza de espécies e heterogeneidade, compõe-se pelas pioneiras
pata-de-vaca Bauhinia longifolia, pimenta-de-macaco Xylopia sericea e pelo milho-de-grilo Aegiphila
verticillata, pelas secundárias iniciais e tardias muirapinima Brosimum guianense, babosa-branca Cordia
superba, abiurana Pouteria torta, Monteverdia floribunda, negramina Siparuna guianensis, soroca
Sorocea guilleminiana, angelim-doce Andira fraxinifolia, carrapateira-verdadeira Guarea guidonia,
araçazinho Myrcia guianensis, guamirim-miúdo Myrcia splendens, além de outras duas myrtáceas não
identificadas. O sub-bosque no trecho avaliado apresenta-se quase completamente dominado pelo
bambuzinho Parodiolyra micrantha, competindo inclusive com outras espécies herbáceas, visto a baixa
diversidade desse grupo no local, representadas por Adiantum pentadactylon, Calathea sp., Lindsaea
sp. e Trichomanes pinnatum. Epífitas ausentaram-se da amostragem exceto pela presença de uma
hemiepífita da família Araceae. Lianas estão presentes, porém em menor abundância e diversidade.
Serapilheira é densa em função da folhagem senescente do bambuzinho P. micrantha.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional
Semidecidual Montana (503 m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
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Figura 7.15

Domínio do bambuzinho Parodiolyra micrantha no sub-bosque do ponto 02, sítio 05,
Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

C. Ponto 03 (UTM 749891.77/7831972.84)
O terceiro ponto do sítio 5 localiza-se em cimeira de morro, estando afastado cerca de 280 m do ponto
2. A topografia deste trecho apresenta-se mais aplainada, particularidade visualizada apenas nesse
ponto ao longo do sítio.
O estrato superior mostra-se descontínuo, estabelecido aos 15 m, tendo como componentes principais
tanto espécies pioneiras (canudo-de-pito Mabea fistulifera, pimenta-de-macaco Xylopia sericea,
embaúba-prateada Cecropia hololeuca, urucurana Croton urucurana e açoita-cavalo Luehea
grandiflora), secundárias iniciais e tardias (angico-branco Albizia polycephala, quina-de-são-joão Alseis
floribunda, amaitim Cordia bicolor, pau-jacaré Piptadenia gonoacantha e bicuíba Virola bicuhyba)
bem como climácicas (sapucaia Lecythis pisonis e a mirindiba Terminalia glabrescens). Essa
configuração de espécies e categorias sucessionais indica uma floresta em amadurecimento,
alcançando índices de diversidade razoáveis. O estrato inferior se estabelece aos 4 metros de altura,
contando com algumas das espécies regenerantes do estrato superior e Protium sp., chuva-de-ouro
Cassia ferruginea, cascudinho Maprounea, Myrcia ferforata, Lacistema pubescens, Jacaranda sp.,
guapuruvu Schizolobium parahyba e guasuiririba Tabernaemontana laeta. Assim como no ponto 2 do
mesmo sítio sob análise, o sub-bosque é tomada pelo bambuzinho Parodiolyra micrantha, abafando o
desenvolvimento de outras espécies arbustivas e herbáceas. Epífitas não foram observadas no ponto
enquanto lianas ocorrem em abundância, sendo encontradas Mucuna urens, Odonellia eriocephala,
Pyrostegia venusta e Doliocarpus sp. Serapilheira é densa em função da folhagem senescente do
bambuzinho P. micrantha.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional
Semidecidual Montana (577 m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
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Figura 7.16

Domínio do bambuzinho Parodiolyra micrantha no sub-bosque do ponto 02, sítio 05,
Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

7.2.4.6

Sítio 06 (SI06)
A. Ponto 01 (UTM 749928.37/ 7832895.21); Ponto 2 (UTM 750070.69/7833247.63);

Os dois pontos avaliados para o sítio 6 encontram-se em um dos trechos mais bem preservados da APA,
na região central desta e distante de pressões antrópicas intensas. Trata-se de trechos florestais
estabelecidos em áreas particulares, com acesso privado, o que também pode ter contribuído para a
melhor conservação das áreas.
Os pontos de mata examinados distanciam-se cerca de 400 m, mas apresentam características
estruturais similares, resguardando particularidades florísticas. Enquanto o ponto 1 encontra-se em uma
vertente de morraria, o segundo ponto ocorre em fundo de vale, contudo ambos os pontos apresentam
pequenos córregos de água, característica bastante rara nas unidades amostrais estudadas. Tal
característica tanto permite o estabelecimento de um maior número de espécies herbáceas quanto
cria ambientes propícios para o estabelecimento de fauna associada, inclusive durante o período de
campo foram observadas espécies de anuros e um indivíduo de macaco-prego. Os ambientes são
também se encontram fora de área de plantio de eucalipto Eucalyptus sp., existentes em áreas de
entorno do sítio.
As matas são compostas por três estratos e um sub-bosque. O estrato emergente, estabelecido aos 16
m, é composto basicamente pela grápia Apuleia leiocarpa, ocorrendo de maneira bastante esparsa.
O estrato superior, mais fechado e contínuo que os demais pontos avaliados, se impõe aos 10-15 m e
tem como componentes espécies do grupo ecológico das secundárias iniciais e tardias, algumas das
quais exclusivas destes pontos, demonstrando maturidade sucessional. Para o grupo em questão, são
representantes o angico-branco Albizia polycephala, a carrapateira-verdadeira Guarea guidonia, a
inhaíba Lecythis lurida, o guamirim-miúdo Myrcia splendens, a canela-preta Nectandra megapotamica,
o pau-jacaré Piptadenia gonoacantha, o embiruçu Pseudobombax grandiflorum, o catiguá Trichillia
pallida, o queima-casa Bathysa australis, o cambuí-roxo Eugenia aff. candolleana,Eugenia sp., a
abiurana Pouteria torta, a negramina Siparuna guianensis e a soroca Sorocea guilleminiana. Ainda
compõe o estrato superior algumas espécies pioneiras como a pata-de-vaca Bauhinia longifolia, o
canudo-de-pito Mabea fistulifera, a embaúba-vermelha Cecropia gaziovii e a embaúba-prateada C.
hololeuca. Também neste estrato foi constatada a presença da exótica mangueira Manguifera indica.
No estrato arbóreo inferior, estabelecido aos 6-8 m de altura, a maior diversidade de espécies
secundárias iniciais e tardias se repete, sendo observadas amajoua Amaioua guianensis, Maytenus sp.,
espinho-agulha Xylosma ciliatifolia, a maria-mole Guapira hirsuta, Eugenia sp., canela-amarela Ocotea
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diospyrifolia, assim como a pioneira Astrocaryum aff. aculeatissimum e a climácica Licania kunthiana. O
sub-bosque apresenta elevada diversidade de espécies quando em comparação com outros sítios,
sendo observados os arbustos Piper arboreum, Erythroxylum pelleterianum, Piper sp., as herbáceas
Adiantum pentadactylon, Calathea sp., Coccocypselum sp., Costus sp., Cycnoches pentadactylum,
Heliconia angusta, Hemidictyum marginatum, Maranta sp., Meniscium sp., Neoblechnum brasiliense,
Pteris splendens, Pteris sp., Tectaria incisa, Dichorisandra sp., Begonia sp., Philodendron sp., além da
exótica orquídea-manchada-africana Oeceoclades maculata. Também é possível observar no subbosque o xaxim-de-espinho Cyathea sp., indicativos de ambientes preservados e úmidos. Por vezes o
sub-bosque é sufocado pela presença do bambuzinho Parodiolyra micrantha, que nesse caso ocorre
de maneira esparsa. Epífitas foram encontradas, sendo representantes Rhodosphata latifolia,
Cycnoches pentadactylum e outra orquidácea indeterminada. Lianas ocorrem, porém em baixa
abundância. A serapilheiras destas áreas é densa, indicando estabilidade na ciclagem de nutrientes.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (489 e 480 m.s.n.m., ponto 1 e ponto 2, respectivamente) em estágio médio
de sucessão secundária.
Figura 7.17

Sub-bosques densos e estrutural florestal bem consolidada observada nos pontos 1 e 2 do
sítio 6, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

7.2.4.7

Sítio 07 (SI07)
A. Ponto 01 (UTM 748921.05/7832862.05)

O sítio 7, com um único ponto avaliado, encontra-se na parte sudoeste da APA, especificamente na
face oeste do morro que divide a unidade de conservação. Trata-se do ponto em área de declive mais
pronunciado dentre os avaliados no levantamento de flora, apresentando particularidades em função
disso. Na localidade é possível observar conjuntos de afloramentos rochosos de grandes proporções,
que servem de barreira física impedindo a degradação dos ambientes pela silvicultura (principal
elemento nas áreas de entorno), e propiciando o estabelecimento de vegetação florestal conservada,
com estrutura e composição particular. Nas grotas formadas pelos afloramentos rochosos também se
cria um micro-habitat de elevada umidade, dada pela presença de nascentes.
A floresta estrutura-se com a presença de 3 estratos arbóreos e o sub-bosque. O jequitibá-branco
Cariniana estrellensis, por vezes assumindo grandes proporções (tanto em volume quanto em altura; 20
m) assume o protagonismo no estrato emergente. No estrato superior, estabelecido aos 15 m, se
desenvolvem indivíduos de grande porte, porém em baixa diversidade, sendo os principais
representantes a carrapateira-verdadeira Guarea guidonia, o Miguel-pintado Matayba elaeagnoides,
o ficheiro Senna multijuga e o pau-rei Pterygota brasiliensis. No estrato inferior, fixado aos 7-10 m de altura,
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ocorrem a abiurana Pouteria torta, a negramina Siparuna guianensis, a soroca Sorocea guilleminiana, a
peloteira Guarea kunthiana e aa exóticas jaqueira Artocarpus heterophyllus e limão Citrus sp., muito
provavelmente dispersa por turistas, uma vez que na área existe a presença de um deck para visitação
da nascente. O sub-bosque apresenta diversidade elevada, dada principalmente, por espécies de
pteridófitas e outras espécies de caráter higrófilo. Pode-se citar Piper aduncum, Asplenium auriculatum,
Costus sp., Heliconia sp., Peperomia sp., Pteris decurrens, Pteris sp., Tectaria incisa, Rhodospatha
latifolia,Dorstenia sp., acantháceas, poáceas e aráceas indeterminadas.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto avaliado como Floresta Estacional
Semidecidual Montana (558 m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
Figura 7.18

Afloramentos rochosos presentes no sítio 07, estabelecendo condições peculiares ao
desenvolvimento florestal local, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

7.2.4.8

Sítio 08 (SI08)
A. Ponto 01 (UTM 748051.07/7834477.44); Ponto 02 (UTM 748006.35/7834576.84)

Localizada na porção leste da APA, bastante próximo à bairro residencial, o sítio como um todo foi
estabelecido em área silvicultural de eucalipto Eucalyptus sp., com vegetação regenerante em estágio
de maior ou menor desenvolvimento se estabelecendo sob o copado do eucalipto. O trecho parece
fazer parte de propriedade particular, pois apresenta portaria e edificações, com cercamento e sem a
presença de animais domésticos.
Nos trechos onde a mata apresenta maior desenvolvimento sucessional, a estrutura da floresta
regenerante se concretiza com a presença de dois estratos arbóreos, o superior, difuso e estabelecido
entre 7-16 m, apresenta alta diversidade, com presença de espécies pioneiras e secundárias iniciais em
igual proporção. Estão presentes o marmelinho Brosimum glaziovii, a muirapinimaB. guianense, a
babosa-branca Cordia superba, a pimenta-de-macaco Xylopia sericea, a garapa Apuleia leiocarpa, a
brejaúva Astrocaryum aff. aculeatissimum, o açoita-cavalo Luehea grandiflora, o catiguá Trichilia
pallida, a inhaíba Lecythis lurida, a aboirana Pouteria venosa, Lacistema pubescens, Protium sp. e
Sorocea sp.. O estrato inferior, estabelecido à 5 m, ocorre quina-de-são-joão Alseis floribunda, canelade-velho Miconia albicans, negramina Siparuna guianensis e o cocão Erythroxylum pelleterianum. O subbosque, limpo e de baixa diversidade, compõe-se por Palicourea macrobotrys, Piper arboreum,
Calathea sp., Pteris sp., Rhynchospora corymbosa e o bambuzinho Parodiolyra micrantha, espécie por
vezes agressiva que pode dominar certas áreas e abafar espécies competidoras. Epífitas não foram
observadas e lianas ocorrem em abundância mediana. A serapilheira ocorre de maneira esparsa.
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Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto 1 como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (335 m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
Figura 7.19

Fisionomia das capoeiras que se desenvolvem em meio a plantio de Eucalyptus sp.
abandonado no ponto 01 do sítio 08, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

Nos trechos com menor grau de desenvolvimento a vegetação instalada é incipiente, sem apresentar
estrutura florestal formada, contando apenas com indivíduos de espécies arbóreas ocorrendo
isoladamente e de maneira esparsa, sempre apresentando lianas lenhosas e/ou herbáceas as
recobrindo. Presença expressiva do bambuzinho Parodiolyra micrantha também ocorre nessas
fisionomias. São espécies encontradas nesses ambientes o angico Anadenanthera colubrina, a pimentade-macaco Xylopia sericea, a quina-de-são-joão Alseis floribunda, a mamica-de-cadela Zanthoxylum
rhoifolium, o vinhático Plathynemia reticulada e o ipê-tabaco Zeyheria tuberculosa.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto 2 como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (351 m.s.n.m.) em estágio inicial de sucessão secundária.
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Figura 7.20

Plantios de Eucalyptus sp. abandonados sob a qual se inicia o desenvolvimento de
capoeirinhas (estágio inicial de sucessão secundária), sítio 08, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

7.2.4.9

Sítio 09 (SI09)
A. Ponto 01 (UTM 749459.61/7835440.59)

Sítio estabelecido na porção leste da APA, especificamente em um vale particularmente
descaracterizado de suas características naturais e transformado em pastagens. O ponto avaliado fica
ao sopé de uma morraria, apresentando evidência de que em períodos chuvosos haja canalização das
águas provenientes das partes superiores para esse ambiente. Há indícios de queimada recente na área
e presença de animais domésticos (bovinos e/ou equinos).
No ponto se desenvolve uma mata incipiente, com apenas um estrato arbóreo, difuso e estabelecido
entre os 6-12 m. Nele estão presentes o angico-vermelho Anadenanthera peregrina, a guabiroba-juba
Campomanesia laurifólia, a carrapateira-verdadeira Guarea guidonia, o ipê-roxo Handroanthus
impetiginosus, o pau-jacaré Pipptadenia gonoacantha, a guaruiririba Tabernaemontana laeta, o milhode-grilo Aegiphila verticillata, Eugenia sp., Inga sp. e Erythrina sp., No sub-bosque, limpo pouco
diversificado, ocorrem Piper arboreum, Seguieria aculeata, Adiantum diogoanum, Calathea sp.,
Geophila sp., Heliconia angusta, Pteris sp. Dorstenia arifolia¸ Tectaria incisa, além da exótica orquídeamanchada-africana Oeceoclades maculata. Epífitas das famílias Araceae e Orchidaceae foram
observadas na área. Lianas ocorrem em baixa abundância. Serapilheira praticamente se ausenta na
composição estrutural.
Pelas características estruturais e florísticas pode-se classificar o ponto 1 como Floresta Estacional
Semidecidual Submontana (322 m.s.n.m.) em estágio médio de sucessão secundária.
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Figura 7.21

Fisionomia do sub-bosque bastante inexpressivo encontrado no único ponto avaliado no
sítio 9, Timóteo, MG.

Fonte: Registros do autor, 2019.

7.2.5

RIQUEZA DE ESPÉCIES: CARACTERIZAÇÃO FLORÍSTICA

A amostragem florística executada em nove sítios e 18 pontos de avaliação resultou em 231
morfoespécies, agrupadas em 157 distintos gêneros e 76 famílias botânicas (Apêndice A). Do apanhado
de morfoespécies, 11 táxons foram determinados somente até o nível de família, 71 apenas até o nível
de gênero e quatro foram classificadas como “indeterminadas”.
As famílias de maior riqueza de espécies foram Fabaceae, com 28 espécies, seguida de Myrtaceae (17
espécies), Moraceae (11 espécies), Euphorbiaceae e Rubiaceae (oito espécies cada uma), Lauraceae,
Piperaceae e Pteridaceae (sete espécies cada um), Bignoniaceae e Melastomataceae (seis espécies
cada uma) (Figura 7.22). Todas as demais 66 famílias obtiveram menos de cinco espécies contabilizadas,
mas juntas somaram 126 espécies, o que representa 54,5% do total de espécies levantadas. 33 famílias
tiveram apenas uma espécie amostrada.
Lopes et al.2009, amostrando o componente arbóreo de matas em mosaico sucessional localizadas em
Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo, distanciando-se cerca de 85 km da APAST, registraram
Fabaceae (32 spp.), Myrtaceae (29 spp.), Lauraceae (18 spp.), Melastomataceae (9 spp.),
Euphorbiaceae e Rubiaceae (8 spp. Cada) como as famílias mais representativas. Pifano et al. 2010
realizando extenso levantamento florístico em diferentes fisionomias vegetais no município de Serro,
incluindo campos rupestres, brejos e vegetação de canga, além de Floresta Estacional Semidecidual,
elencou Fabaceae (51 spp.), Asteraceae (45 spp.), Myrtaceae (39 spp.), Melastomataceae (24 spp.),
Rubiaceae (22 spp.) e Euphorbiaceae (18 spp.) como as famílias mais representativas. Lombardi &
Gonçalves (2000), avaliando 3366 exsicatas provenientes do Parque Estadual do Rio Doce e da Estação
Biológica da Caratinga registraram 1048 espécies, onde Fabaceae (125 spp.), Rubiaceae (69 spp.),
Asteraceae (51), Bignoniaceae (49 spp.) e Myrtaceae (39 spp.) apresentaram a maior riqueza se
espécies para todas as formas de vida. Deste modo, as áreas amostradas dentro da APAST indicam
conformidade com a composição florística encontrada nas florestas semideciduais submontanas e
montanas na região do vale do rio Doce, bem como confirmam a representatividade das famílias
Fabaceae, Myrtaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Lauraceae, Bignoniaceae e Melastomataceae
como integrantes fundamentais destes ambientes.
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Figura 7.22
30

Riqueza florística das dez principais famílias botânicas levantadas em nove sítios amostrais
estabelecidos dentro dos limites da APAST, Timóteo, MG.
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Considerando o número de espécies por forma de vida preferencial (Figura 7.23), as espécies
exclusivamente arbóreas configuram como as de maior expressividade, abrangendo 75 espécies
(32.47% das espécies), seguida por espécies ervas (55 spp.; 23.81%), arbustos/árvores (50 spp.; 21.65%),
lianas (15 spp.; 6.49%), subarbustos (14 spp.; 6.06%), espécies sem classificação (14 spp.; 6.06%) e
subarbustos (8 spp.; 3.46%).
Figura 7.23

Riqueza e porcentagem de espécies em nove sítios amostrais estabelecidos dentro dos
limites da APAST, Timóteo (MG), segundo suas formas de vida.
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Fonte:Elaborado pelo autor, 2019.

Das espécies arbóreas, cuja classificação em grupos sucessionais é de mais fácil acesso na literatura
científica, foi possível realizar a distinção dos táxons em quatro categorias (pioneiras, secundárias iniciais,
secundárias tardias e climácicas) (Figura 7.24), definidas com base no grau de tolerância à sombra, o
que, em última instância, determina características autoecológicas das espécies, incluindo taxas de
crescimento, recrutamento longevidade e sobrevivência, arquitetura morfológica e atividade
fotossintética (FINEGAN et al. 1999; KARIUKI et al. 2006).
Considerando o arranjo total de espécies, o grupo mais representativo foi o das secundárias iniciais (34
espécies; 38% do total), seguida de pioneiras (21 spp.; 23%), secundárias tardias (13 spp; 15%),
secundárias iniciais/secundárias tardias e climácicas (7 spp. cada; 8%), pioneiras/secundárias iniciais (5
spp.; 6%) e secundárias tardias/climácicas (2 spp.; 2%). Espécies sem classificação totalizaram 41 táxons,
sendo indicadas na Figura 7.24.

242

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

Cabe salientar que as classificações imputadas a cada espécie não é uma classificação definitiva, visto
que as espécies não se encaixam dentro de grupos estáticos e sim são distribuídas ao longo de um
contínuo de preferência por luz (SWAINE;WITMORE, 1988 apud WERNECK et al. 2000), permitindo inclusive,
que uma mesma espécie seja classificada em mais de uma classe, segundo critérios dos autores.
Figura 7.24

Riqueza e porcentagem de espécies levantadas em nove sítios amostrais estabelecidos
dentro dos limites da APAST, Timóteo (MG), segundo grupo sucessional.
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Espécies pioneiras são àquelas claramente dependentes de luz, que não ocorrem no sub-bosque, se
desenvolvendo em clareiras ou nas bordas de florestas. São as espécies de início de sucessão
secundária, produzindo grande número de sementes, geralmente pequenas. Apresentam crescimento
muito rápido e ciclo de vida muito curto (aproximadamente 10 anos). Sua regeneração é via banco de
sementes. As espécies mais representativas deste grupo foram Aegiphila verticilata e Cecropia glaziovii
(cinco sítios de ocorrência), Astrocaryumaff. aculeatissimum(quatro sítios de ocorrência), Xilopia sericea,
Tabernaemontana laeta, Trema micrantha, Bauhinia longifolia e Solanum cernuum (três sítios de
ocorrência).
Secundárias iniciais ocorrem em situação de sombreamento médio ou luminosidade não muito intensa,
ocorrendo em clareiras pequenas, bordas de clareiras grandes, borda da floresta ou no sub-bosque não
densamente sombreado. São espécies intermediárias na sucessão secundária, produzindo sementes de
tamanho médio. Apresentam crescimento rápido e ciclo de vida curto (10 – 25 anos). A regeneração
se dá via banco de plântulas. Guarea guidonia (sete sítios de ocorrência), Piptadenia gonoacantha,
Pouteria torta, Siparuna guianensis (seis sítios de ocorrência), Sorocea guilleminiana (cinco sítios de
ocorrência) são as espécies de maior representatividade dentro do contexto avaliado.
Espécies secundárias tardias são aquelas que se desenvolvem no sub-bosque em condições de sombra
leve ou densa, podendo permanecer aí toda a vida ou então crescer até alcançar o dossel ou a
condição de emergente. Espécies intermediárias de sucessão que produzem frutos e sementes leves,
de pequeno e médio porte. Tempo de crescimento médio e ciclo de vida longo (25 – 100 anos). A
regeneração natural se dá por banco de plântulas efêmero. As espécies Lecythis lurida, Guarea
kunthiana (quatro sítios de ocorrência), Trichilia pallida (três sítios de ocorrência), Virola bicuhyba,
Cariniana estrellensis e Nectandra megapotamica (dois sítios de ocorrência) são as mais representativas
no levantamento para esse grupo sucessional.
Espécies climácicas são aquelas de final de sucessão ecológica, com germinação e desenvolvimento
preferencialmente na sombra. Tem menor produção de sementes e apresenta sementes grandes e
pesadas. Apresenta tempo de crescimento lento ou muito lento, com ciclo de vida muito longo (mais
de 100 anos). A regeneração se dá por banco de plântulas. Representantes dessa classe incluem Licania
kunthiana, Sloanea guianensis, Endlicheria paniculata, Lecythis pisonis e Tetrastylidium grandifolium.
Quando avaliado a proporção de espécies de cada grupo sucessional por sítio de amostragem, podese inferir sobre o grau de desenvolvimento da vegetação neste ponto. A inferência é apenas superficial,
uma vez que para a definição concreta do estágio sucessional de uma mata é necessário que sejam
realizados estudos fitossociológicos, mais abrangentes e geradores de maior número de informações
que um levantamento rápido.
Pela análise da Figura 7.25 é possível perceber que há predominância de espécies pioneiras e
secundárias iniciais na totalidade dos pontos, sendo em alguns sítios a proporção igualitária (SI01; SI03;
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SI04) e em outros uma dominância de espécies secundárias iniciais (SI02, SI05, SI08). O conjunto de
informações permite concluir que a maioria dos ambientes avaliados se encontram em progressão
sucessional, uma vez que apresentam em sua composição florística espécies que, aparentemente,
tendem a passar de um conjunto de pioneiras para secundárias iniciais. Os dois únicos sítios discrepantes
são SI07 e SI09, porém o baixo número de amostras destes pontos dificulta a interpretação.
Figura 7.25

Riqueza de espécies, segundo seu grupo sucessional, em cada um dos nove sítios amostrais
avaliados na APAST, Timóteo, MG.
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Quanto à classificação das espécies segundo sua síndrome de dispersão, metade das espécies
levantadas é classificada como de dispersão zoocórica (115 espécies; 50%), anemocórica (29 spp.; 12%),
autocórica (27 spp; 12%) e autocórica/zoocórica (três spp.; 1%) (Figura 7.26). Do total de espécies (231),
57 não puderam ser classificadas por ausência de informações de literatura.
A maior parte das espécies zoocóricas foi representada por integrantes das famílias Myrtaceae (15
espécies), Moraceae (11 spp.), Piperaceae e Lauraceae (7 spp. cada), Melastomataceae e Fabaceae
(6 spp. cada). A grande contribuição de espécies zoocóricas é o usual para florestas tropicais (PRÉVOST,
1983 apud PUIG, 2008). As espécies anemocóricas são representadas principalmente por Fabaceae (5
spp.), Bignoniaceae e Malvaceae (4 spp. cada), Orchidaceae e Sapindaceae (2 spp., cada). A
anemocoria é vital no processo de revegetação em áreas degradadas na paisagem, sendo que os
frutos, pequenos e leves, são dispersos até grandes distâncias e colonizam novos ambientes (PUIG, 2008).
Para as espécies de dispersão autocórica, Fabaceae (13 spp.) e Pteridaceae (4 spp.) são as de maior
representatividade.
O arranjo no conjunto de espécies em relação às síndromes de dispersão de diásporos permite inferir
que as florestas locais tanto fornecem suporte aos animais existentes na comunidade local quanto
apresentam ferramentas para promover a manutenção dos fluxos gênicos e a colonização de novos
ambientes em uma paisagem altamente fragmentada.
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Figura 7.26

Riqueza e porcentagem de espécies levantadas em nove sítios amostrais estabelecidos
dentro dos limites da APAST, Timóteo (MG), segundo síndrome de dispersão.
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Legenda: ane = anemocoria; aut = autocoria; zoo = zoocoria; SC = sem classificação.Fonte: Elaborado pelo autor,
2019.

7.2.6

ESPÉCIES RELEVANTES

7.2.6.1

Endêmicas

O conceito de endemismo subentende certa restrição na distribuição de uma determinada espécie à
um ambiente específico, podendo este ambiente variar da proporção continental, regional (como no
caso dos biomas), local (como no caso dos centros de endemismos) até mesmo pontual. Somente neste
ambiente definido tal espécie encontra condições físicas adequadas para sua sobrevivência e
reprodução. Em vista disso, quando se faz necessário indicar espécies endêmicas, é imperativo fixar
limites territoriais as quais pode-se considerar que as espécies sejam endêmicas ou não. No contexto da
APAST optou-se por definir o estado de Minas Gerais como o limite territorial para a inclusão de espécie
endêmica.
Das 231 espécies levantadas, apenas a Meliaceae Guarea pendula R.S.Ramalho, A.L. Pinheiro &
T.D.Penn. (Figura 7.27) foi enquadrada como endêmica do estado de Minas Gerais, sendo encontrada
em apenas um ponto 01 do sítio SI05. Trata-se de espécie arbórea de até 5 m de altura, coletada pela
primeira vez em 1972 e descrita no ano de 1987 por Roberto da Silva Ramalho, Antônio Lelis Pinheiro e
Terence Pennington (RAMALHO et al., 1987), pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, MG.
A espécie apresenta distribuição restrita ao estado de Minas Gerais, com apenas 14 registros de
ocorrência no banco de dados SpeciesLink, referência nacional na catalogação de registros biológicos.
O registro na APAST, adquire assim, importância no contexto biogeográfico regional. Recomenda-se a
busca ativa pela espécie no ponto 01 do sítio SI05 (UTM 750100.25/7831733.69) para marcação e
monitoramento de exemplares, visando o acompanhamento de sua fenologia e confirmação da
identidade da espécie.

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

245

Figura 7.27

Exsicata de exemplar de Guarea pendula, coletada no município de Dionísio, próximo ao
PERD.

Fonte: Banco de dados SpeciesLink, 2019.

7.2.6.2

Ameaçadas

Da totalidade de espécies encontradas neste levantamento (231), dez delas apresentam-se sob algum
risco de ameaça de extinção (Quadro 7.2), tanto ao nível nacional (MMA, 2014), quanto internacional
(IUCN, 2019). Deste grupo, nove são espécies arbóreas, duas arbóreas-arbustivas e apenas uma
herbácea.
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Quadro 7.2 Lista de espécies ameaçadas de extinção encontradas durante levantamento na área da
APAST, Timóteo, MG.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME
POPULAR

HÁBITO

MMA,
2014

IUCN,
2019

SÍTIOS DE
OCORRÊNCIA

LR/LC

SI03; SI04; SI06;
SI08

VU

SI01; SI08

Arecaceae

Astrocaryum aff.
aculeatissimum

brejaúva

arv

Bignoniaceae

Zeyheria tuberculosa

ipê-tabaco

arv

VU

Fabaceae

Apuleia leiocarpa

garapa

arv

VU

Machaerium villosum

jacarandápaulista

arv

VU

SI02

Lecythidaceae

Lecythis lurida

inhaíba

arv

LR/CD

SI03; SI05; SI06;
SI08

Moraceae

Brosimum glaziovii

marmelinho

arb, arv

EN

SI02; SI08

Sorocea
guilleminiana

soroca

arb, arv

VU

SI03; SI04; SI05;
SI06; SI07; SI08

Myristicaceae

Virola bicuhyba

bicuíba

arv

Myrtaceae

Campomanesia
laurifolia

guabirobajuba

arv

Orchidaceae

Cycnoches aff.
pentadactylum

-

erv

SI03; SI04; SI06;
SI08

EN

SI03; SI05
EN

EN

SI09
SI06

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.



Astrocaryumaff. aculeatissimum(Schott) Burret: Astrocaryum é um gênero da família
Arecaceae
qe
no
Brasil
compreende
apenas
quatro
espécies,
sendo
A.aculeatissimumespécie endêmica do Brasil, ocorrendo apenas nas regiões nordeste
(Bahia), sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) e sul (Paraná e
Santa Catarina), e apenas no bioma Mata Atlântica. Esta palmeira de sub-bosque é
classificada pela IUCN como “LC = Pouco Preocupante” e na área da APAST foi observada
em pontos de quatro diferentes sítios SI03P02; SI04P02; SI06P01 e P02; SI08P01.



Zeyheria tuberculosa(Vell). Bureau ex Verl.: é uma árvore terrícola, perene, heliófita e
hermafrodita, com síndrome de dispersão anemocórica. Não é endêmica do Brasil,
ocorrendo também na Bolívia.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
sobreexploração, considerada a principal ameaça à espécie. É necessária a elaboração
de um plano de manejo adequado. É classificada como “Vu = Vulnerável” tanto pela
listagem nacional de espécies ameaçadas como pela referência internacional IUCN. Na
área da APAST foi observada em dois sítios SI01P02 e SI08P02, porém foram observados
espécies isolados em sete outros pontos: perto do SI07P01; na estrada entre SI05P02 e
SI05P03; dois indivíduos entre SI01P01 e SI01P02; próximo de residência localizada no sul da
APA; no extremo sudeste da APA; próximo ao SI08P02 e em pastagem na região leste da
APA. As coordenadas geográficas dos espécimes foram retiradas em campo e encontramse em posse do autor, caso necessário seja.



Apuleia leiocarpa (Vogel). J.F.Macbr.: Espécie amplamente utilizada pela indústria
madeireira, principalmente no Estado de Santa Catarina. Estima-se que, em um período de
quatro anos, sua população tenha perdido 10% dos indivíduos. Portanto, considerando o
alto valor econômico da espécie, suspeita-se que, em 100 anos, a população tenha sofrido
uma redução de pelo menos 30%. Recomenda-se o monitoramento a fim de estabilizar a
população, e a implementação do manejo sustentável da espécie. É tratada como “Vu =
Vulnerável” tanto pela listagem nacional de espécies ameaçadas de extinção. Na área
da APA ocorre em quatro sítios, incluindo SI03P02; SI04P02; SI06P01 e SI08P01. Foram também
observados dois indivíduos isolados no extremo leste e outros quatro no extremo oeste da
APA. As coordenadas geográficas dos espécimes foram retiradas em campo e encontramse em posse do autor, caso necessário seja.



Machaerium villosumVogel: espécie arbórea que apresenta até 18 m de altura. Distribui-se
pelo Nordeste (Piauí, Bahia), Centro-Oeste (Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul),
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Sudeste (Minas Gerais, São Paulo), Sul (Paraná.) Não é endêmica do Brasil, ocorrendo
também na Bolívia. É classificada como “Vu = Vulnerável” pela referência internacional em
espécies ameaçadas de extinção IUCN. Dois indivíduos dessa espécie foram encontrados
no sítio 02, estando tanto no ponto 1 quanto no ponto 2.

7.2.6.3



Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori: espécie arbórea de pequeno a médio porte, perde todas
as folhas antes da floração, tolerante a lugares abertos e terrenos secos, apropriada para
utilização em áreas degradadas de preservação permanente. É amplamente distribuída
no território brasileiro, ocorrendo ao longo de grande parte da Costa Atlântica e na região
amazônica. Esta espécie é classificada pela IUCN como “LC = Pouco Preocupante” e na
área da APA foi observada em pontos de quatro diferentes sítios SI03P02; SI05P01 e P02;
SI06P01; SI08P01 e P02.



Brosimum glaziovii Taub.: espécie arbórea endêmica do Brasil, encontrada nas regiões
Sudeste (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro) e Sul (Paraná, Santa Catarina)
(ROMANIUC NETOet al., 2011). Ocorre também no Rio Grande do Sul e Espírito Santo.
Espécie classificada como “Em Perigo” de extinção pela referência internacional IUCN. Na
área da APA foi observada nos pontos SI02P01 e SI08P01.



Sorocea guilleminiana Gaudich.: espécie endêmica e de ampla distribuição no Brasil,
encontrada nas regiões Nordeste (Maranhão, Bahia), Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás,
Distrito Federal), Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro). O Banco
de dados do CNCFlora registra a ocorrência da espécie para outros estados do Nordeste
e Norte, além do Paraná. Ocorre também no Peru, Bolívia, Venezuela e Equador. Espécie
considerada “Vulnerável” de extinção pela referência internacional IUCN e na APA foi
observada em cinco sítios: SI03P01 e P02; SI04P02; SI05P01 e P02; SI06P01; SI07P01.



Virola bicuhyba (Schott ex Spreng) Warb: conhecida popularmente como bicuíba,
apresenta um endemismo brasileiro, com ocorrência em Florestas Ombrófilas e Estacionais
associadas ao domínio fitogeográfico Mata Atlântica. Possui preferência por florestas em
estágio avançado de regeneração ou clímax, com registros efetuados em unidades de
conservação ao longo de sua distribuição. Espécie classificada como “Em Perigo” pela lista
de espécies da flora ameaçadas do Brasil. A espécie foi encontrada em somente dois sítios
dentro da APA: SI03P02 e SI05P03. Foi também encontrada de maneira isolada em duas
oportunidades: nas proximidades do SI09P01 e do SI05P03. As coordenadas geográficas
dos espécimes foram retiradas em campo e encontram-se em posse do autor, caso
necessário seja.

Exóticas e Invasoras

A contaminação biológica, entendida como o processo de introdução, adaptação, naturalização e
multiplicação descontrolada de espécies em ecossistemas do qual naturalmente não fazem parte,
passando então a provocar mudanças em seu funcionamento natural (ZILLER; GALVÃO, 2002), é
considerado a segunda maior ameaça à perda de biodiversidade mundial. Invasões biológicas são
indicativos de degradação de habitat em comunidades vegetais e podem impedir o
(re)estabelecimento de espécies nativas de maneira direta e indireta, através da inibição da chegada
de sementes ao solo, do bloqueio da germinação e do estabelecimento pela formação de manchas
densas, pela produção de compostos alelopáticos, pelo sombreamento (HOFFMANN; HARIDASAN, 2008;
GRISCOM, 2009) pela competição por nutrientes e umidade com as espécies nativas (HOFFMANN;
HARIDASAN, 2008) ou ainda pela alteração das propriedades físicas e funcionais do ambiente
(FLORENTINE; WESTBROOKE, 2004; ).
Aqui cabe uma ressalva quanto às definições de espécies exóticas e espécie exóticas invasoras.
Exóticas são àquelas espécies que ocorrem numa área fora do seu limite natural histórico, como
resultado de dispersão acidental ou intencional por atividades humanas. Já as espécies exóticas
invasoras são àquelas que além de se apresentam fora de sua área de distribuição natural, uma vez
introduzidas num novo ambiente se adaptam e se reproduzem a ponto de ocupar o espaço de espécies
nativas e produzir alterações nos processos ecológicos naturais (ZILLER; GALVÃO, 2000).
No presente levantamento, das 231 espécies elencadas, dez são exóticas à flora nacional, sendo
também classificadas como invasoras e uma (Schizolobium parahyba) é considerada apenas invasora,
uma vez que é espécie nativa do território brasileiro (Quadro 7.3). Das espécies exóticas, nove são
classificadas como “naturalizadas” e uma espécie classificada como “cultivada”. De forma geral,
espécies "naturalizadas" são aquelas que não são nativas do Brasil, mas que ao longo do tempo se
estabeleceram no país e não necessitam mais da interferência humana para se reproduzirem. Espécies
tratadas como "cultivadas" também não são nativas do Brasil e necessitam da interferência humana
para se reproduzirem.
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Quadro 7.3 Lista de espécies exóticas e invasoras encontradas durante levantamento na área da
APAST, Timóteo, MG.
FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME
POPULAR

HÁBITO

ORIGEM

SÍTIOS DE OCORRÊNCIA

Anacardiaceae

Mangifera indica L.

mangueira

arv

NTU

SI05; SI06

Euphorbiaceae

Ricinus communis L.

mamoneira

arb

NTU

SI01; SI02; SI05

Fabaceae

Schizolobium parahyba
(Vell.) Blake

guapuruvu

arv

NAT

SI02

Lauraceae

Persea americana Mill.

abacateiro

arv

NTU

SI01; SI02

Moraceae

Artocarpus
heterophyllus Lam.

jaqueira

arv

NTU

SI07

Myrtaceae

Eucalyptus sp.

eucalipto

arv

NTU

SI02, SI03, SI06; SI08

Psidium guajava L.

goiabeira

arv

NTU

SI04

Orchidaceae

Oeceoclades maculata
(Lindl.) Lindl.

orquídeamanchadaafricana

erv

NTU

SI01; SI02; SI03; SI05;
SI06; SI07; SI09

Poaceae

Urochloa sp.

braquiária

erv

NTU

SI01

Rutaceae

Murraya paniculata

murta-decheiro

arv

CUL

SI02

Thelypteridaceae

Macrothelypteris
torresiana (Gaudich.)
Ching

Samambaiada-pedra

erv

NTU

SI01

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

Abaixo segue detalhamento sobre algumas das espécies elencadas, incluindo características
morfológicas para reconhecimento da espécie, potencial invasor e riscos oferecidos pela espécie aos
ambientes naturais, além de práticas de manejo, controle e prevenção (Quadro 7.4). As informações
foram obtidas a partir do banco de dados do I3N - Invasive Information Network (IABIN, 2019).
Quadro 7.4 Características das espécies exóticas e invasoras da APAST.
ESPÉCIE

CARACTERÍSTICAS

Mangifera indica
– mangueira

Descrição da espécie: árvore com até 45m de altura, com copa em forma de domo.
Casca do tronco rugosa, cinza escura e fibrosa. As folhas acumulam-se na ponta dos
galhos e têm de 10 a 30 cm de comprimento por 2 a 10 cm de largura, são oblongas ou
lanceoladas, acuminadas, de cor verde-escura brilhante, rosadas quando novas, com
uma resina aromática quando amassadas. Pecíolos com 2,5 a 6 cm de comprimento,
inchados na base. Inflorescência tipo panícula, em forma de cone. Flores com 0,4 cm de
diâmetro, amarelo-esverdeadas, aromáticas, masculinas e bissexuais na mesma
panícula, cálice com 4 ou 5 sépalas, corola carnosa com 4 ou 5 pétalas, amarelo-claras,
maiores que as sépalas, com 4 ou 5 estaminóides e apenas um estame fértil e muito
maior que os outros. Fruto em drupa com 5 a 20 cm de comprimento, carnoso, amarelo
quando maduro, fibroso.
Processo de invasão: o processo de dispersão é através das sementes e se dá por via
humana (descarte das sementes por lixo) ou pela água. O ambiente preferencial para a
invasão são áreas degradadas e matas ciliares.
Possíveis danos ambientais: a invasão da espécie em ambientes ciliares pode provocar
alteração do pH da água devido ao apodrecimento das folhas e frutos em grande
quantidade. Impacto sobre a dispersão de espécies nativas zoocóricas, uma vez que é
muito utilizada como fonte de alimentos por animais, diminuindo o consumo de frutos e a
consequente dispersão de espécies nativas pelos mesmos.
Ação de manejo específica: controle mecânico: arranquio de plântulas e indivíduos
jovens; controle químico: corte na base do tronco ou anelamento de indivíduos adultos.
O anelamento deve ser feito bem rente ao solo, em toda a circunferência do tronco, até
uma altura de 0,5m. Aplicação de herbicida à base de Triclopyr a 5% no toco (corte) ou
na base de anel (anelamento).

Ricinus
communis –
mamoneira

Descrição da espécie: planta perene, arbustiva, muito ramificada, de caules glabros e
fistulosos, com 2-3 m de altura. Folhas simples, longo-pecioladas e lobadas, com 10-60
cm de diâmetro. Inflorescência em forma de cacho, cálice masculino com 6-12 mm de
comprimento e cálice feminino com 4-8 mm. Fruto tipo cápsula elipsóide, com 15-25 mm
de comprimento. Semente oval, de cor castanha, com estrias brancas. Possui ciclo de
vida curto, em torno de 2-3 anos. Espécie heliófita e seletiva higrófita, desenvolve-se
melhor em solos férteis e bem drenados, em regiões com precipitação anual de pelo
menos 700 mm.
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Processo de invasão: a espécie se dispersa através de zoocoria e autocoria. As sementes
colonizam áreas degradadas das mais diversas formações, incluindo florestas e restingas,
bem como terrenos baldios, áreas agrícolas, proximidades de habitações rurais ou
terrenos recentemente revolvidos, margens de estradas.
Possíveis danos ambientais: perda de biodiversidade em ecossistemas abertos e em
áreas degradadas, devido ao sombreamento e a competição com espécies nativas.
Pode formar densos aglomerados que deslocam espécies nativas; econômicos: perda
de áreas agrícolas e pastagens, planta tóxica para bovinos; saúde: as sementes e folhas
contém rícino, um alcalóide extremamente tóxico para animais e seres humanos. As
folhas têm uma menor concentração do alcalóide. As sementes, se ingeridas, causam
problemas gastro-intestinais e as folhas podem causar problemas neuro-musculares.
Ação de manejo específica: controle mecânico: arranquio de plântulas e indivíduos
jovens, removendo-se todo o sistema radicular. Controle químico: corte na base do
caule e aplicação de herbicida à base de triclopyr em diluição de 4-5% ou de herbicida
à base de glifosato em diluição de 3-5%. Aspersão foliar de herbicida à base de glifosato
em diluição de 2-4%.
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Schizolobium
parahyba –
guapuruvu

Descrição da espécie: Árvore de 10 a 30 m de altura. Tronco retilíneo com bifurcação
apenas a grandes alturas, formando um coroa de folhas no ápice. Casca lisa,
acinzentada, com cicatrizes da queda das folhas, sendo que na planta jovem a casca é
verde. Ápices dos ramos muito pegajosos. Folhas alternas, compostas bipinadas, com
até 1 m de comprimento. Folíolos opostos, elípticos, com estípulas caducas, com 22 a 50
pares de pinas, folíolos de 40 a 60 por pina, de 2-3 cm de comprimento por 7-10 mm de
largura. Flores amarelas, pilosas, em inflorescências densas. Fruto tipo legume, obovado,
coriáceo, pardo-escuro, de 10 a 15 cm de comprimento, com uma semente, de forma
elíptica, brilhante e muito dura, protegida por endocarpo papiráceo. É árvore exclusiva
da Floresta Atlântica da planície litorânea e da encosta da Serra do Mar (Floresta
Ombrófila Densa), abaixo dos 700 m de altitude.
Processo de invasão: A espécie tende a dominar remanescentes degradados ou em
regeneração, tendo grande facilidade de estabelecimento em bordas e clareiras de
florestas, especificamente fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual.
Possíveis danos ambientais: tem características que tendem a modificar processos
ecossistêmicos em áreas onde sua ocorrência não é natural.
Medidas preventivas: A espécie não deve ser utilizada em projetos de paisagismo,
recuperação ou restauração de áreas degradadas especialmente na região de
ocorrência da fitofisionomia Floresta Estacional Semidecidual. Deve-se evitar o plantio da
espécie fora da área de distribuição natural, restrita à Floresta Ombrófila Densa
Submontana e Montana.
Ação de manejo específica: Arranquio de plantas jovens. Corte e aplicação de
herbicida à base de triclopyr no toco de plantas adultas, em diluição de 4-5% em óleo
vegetal.

Persea
americana –
abacateiro

Descrição da espécie: Árvore de até 30 metros de altura no ambiente natural. Flores
hermafroditas, pequenas, amarelas ou esbranquiçadas, agrupadas nas pontas dos
ramos ou em ramos laterais jovens. Folhas verde-escuras na face superior e verde pálido
na face inferior, de tamanho variável, geralmente elípticas, localizadas nos ramos de
forma alternada. Frutos verdes em forma de pêra, ovados ou em alguns casos, quase
redondos, com uma só semente.
Ação de manejo específica: Arranquio de plantas jovens. Corte na base do tronco em
plantas adultas e aplicação de herbicida à base de triclopyr na concentração de 4 a
5%, diluído em óleo vegetal. Herbicida à base de 5 bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil ou
de sulfamato de amônio também são eficientes para seu controle.

Artocarpus
heterophyllus–
jaqueira

Descrição da espécie: Árvore monóica, perenifólia, lactescente, com 12-20 m de altura,
provida de copa mais ou menos piramidal e densa, com tronco robusto, de 30 - 60 cm
de diâmetro, revestido por casca espessa. Flores unissexuadas. Flores masculinas
agrupadas em espigas claviformes. Flores femininas em espigas compactas, coloração
verde-amarelada, floração em novembro e dezembro, caulifloria. Frutos sincarpos de
forma ovalada, amarelos, grandes, disponíveis durante quase todo o ano, porém mais
abundantes em abril e maio. Folhas simples, alternas, com 15 a 25 cm de comprimento e
10 a 12 cm de largura, lobada em plantas jovens. Estípulas fundidas, deixando uma
cicatriz no ramo ao cair.
Processo de invasão: Ocupa áreas florestais e substitui vegetação natural, inibindo a
germinação de sementes de espécies nativas por alelopatia. Serve de alimento para a
fauna, o que impossibilita prevenir processos de invasão. Altera a riqueza, diversidade e
solos dos ambientes invadidos. A espécie adapta-se facilmente a uma grande
diversidade de ambientes, principalmente em sub-bosque de florestas.
Ação de manejo específica: Arranquio de plantas jovens. Corte na base do tronco em
plantas adultas e aplicação de herbicida à base de triclopyr na concentração de 4 a
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5%, diluído em óleo vegetal. Herbicida à base de 5 bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil ou
de sulfamato de amônio também são eficientes para seu controle.

Psidium guajava
- goiabeira

Descrição da espécie: Árvore de pequeno porte que pode atingir 3 a 6 m de altura.
Tronco de casca lisa, tortuoso, folhas simples e opostas, 8-12cm de comprimento e 3-6cm
de largura. Flores brancas, hermafroditas, isoladas ou em grupos de 2 ou 3, situadas nas
axilas das folhas e nas brotações de ramos maduros. Fecundação de polinização
cruzada. Fruto baga com tamanho entre 5-7cm quando maduro, coloração amarela
por fora e vermelha ou branca por dentro.
Processo de invasão: Adapta-se aos mais variados tipos de solo. Prefere locais mais
abertos e iluminados como orlas de matas, solos úmidos, áreas de agricultura, áreas
degradadas, florestas em estágio inicial e médio.
Possíveis danos ambientais: Invade áreas em vários graus de degradação e forma
densas touceiras. Suprime a flora nativa nos estágios iniciais da sucessão. Apresenta
alelopatia durante a germinação e crescimento.
Medidas preventivas: Eliminação da espécie perto de áreas naturais com objetivo de
conservação da biodiversidade e monitoramento para controle permanente em áreas
sujeitas à invasão.
Ação de manejo específica: Arranquio de plântulas com raízes. A espécie é muito
resistente ao arranquio ainda quando menor que 1 metro de altura, em geral quebrando
na base do caule e depois produzindo rebrote, caso em que o método deixa de ser
eficiente. Na planta adulta corte na base e aplicação de herbicida à base de Triclopir a
6% ou de herbicida à base de Triclopir + Fluroxipir a 2%. Sensível a tratamentos
diretamente sobre a casca com herbicida à base de Triclopir diluído a 4% em óleo
vegetal. Anelamento na base do tronco e aplicação do mesmo herbicida na base do
anel.

Oeceoclades
maculata –
orquídeaafricanamanchada

Descrição da espécie: Erva epífita ou terrestre de até 40 cm de altura, rizomatosa, com
pseudo-bulbos. Folhas brilhantes, de cor verde-escura, 30 cm de comprimento e 5 cm de
largura, lanceoladas a elípticas. Inflorescências solitárias, de até 40 cm de comprimento,
com 5 a 20 flores. Flores de até 1,5 cm de diâmetro, de cor creme ou rosa esverdeada.
Fruto do tipo cápsula, pendente, de 2 a 3 cm de comprimento, com pequenas sementes
abundantes.
Processo de invasão: A espécie coloniza novas áreas rapidamente. Pode formar densos
agrupamentos, interferindo na germinação de sementes e no estabelecimento de
plantas nativas. Pode competir por polinizadores e associações fúngicas, prejudicando
orquídeas nativas.
Medidas preventivas: Cessar o uso como planta ornamental.
Ação de manejo específica: Arranquio manual.

Macrothelypteris
torresiana –
samambaia-dapedra

Descrição da espécie: Samambaia de caules curto-insididos, espessos, com até 10 mm
de diâmetro. Folhas monomórficas, sempre verdes, com 60 a 150 cm. Pecíolo glauco.
Lâmina pinado-pinatissecta e soros arredondados no lado abaxial. Veias bifurcadas ou
simples.
Processo de invasão: Ocorre em substratos úmidos, em áreas próximas à água e em
frestas de rochas em florestas ciliares.
Medidas preventivas: Cessar o uso como planta ornamental.
Ação de manejo específica: Arranquio manual.

Fonte: organizado pelo autor, 2020.

7.3

CARACTERIZAÇÃO DA AVIFAUNA

As aves são excelentes bioindicadores para estudos ambientais, sendo o grupo de vertebrados terrestres
mais rico em espécies no planeta, habitando uma ampla gama de ambientes (BRANDES, 2008). Sua
importância é enorme, uma vez que permitem variadas interações benéficas ao ecossistema e ao
homem, como controle de pestes, polinização, dispersão de sementes, limpeza de carniças, reciclagem
de nutrientes, além de modificações no ambiente que beneficiam outras espécies (WHELAN et al., 2015).
Também apresentam um grande número de endemismos, especializações de hábitat e sensibilidade
em resposta às alterações ambientais (STOTZ et al., 1996).
Juntamente com a Colômbia e o Peru, o Brasil forma o “continente das Aves da América do Sul”
(PIACENTINI et al., 2015). Abrigando 1.919 espécies de aves em seu território, distribuídas em 33 ordens e
103 famílias, o país se posiciona como o segundo país mais rico em espécies no planeta, atrás apenas
da Colômbia (PIACENTINI et al., 2015). Ademais, o Brasil também é o país com o maior número de
espécies descritas na última década (n = 31 espécies) e o maior número de espécies consideradas
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ameaçadas de extinção globalmente (n = 170 espécies) (PIACENTINI et al., 2015; BIRDLIFE
INTERNATIONAL, 2017).
O estado de Minas Gerais se localiza em uma região geográfica que engloba parte de três dos biomas
brasileiros, a Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga (DRUMMOND et al., 2005). Ademais, outros
importantes ecossistemas são encontrados no estado, como é o caso dos campos rupestres ferruginosos,
presentes ao longo da Serra do Espinhaço, importante cadeia de montanhas que corta o estado no
sentido norte-sul. Essa variedade de ambientes, aliada à sua vasta extensão territorial, faz com que o
estado abrigue uma avifauna rica e bastante diversificada, com mais de 800 espécies registradas
(MATTOS et al., 1993; ENDRIGO; SILVEIRA, 2013). Além disso, 111 áreas prioritárias para a conservação das
Aves (DRUMMOND et al., 2005) e 25 áreas importantes para a conservação das Aves (IBA – Important
Bird Areas) (BENCKE et al., 2006) são indicadas no estado, tornando-o uma peça chave para a
conservação das aves do Brasil.
O município de Timóteo está localizado na região leste de Minas Gerais, mais especificamente na
mesorregião do Vale do Rio Doce e na microrregião de Ipatinga. Toda esta região faz parte da Bacia
do Rio Doce, uma das mais importantes bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais, e que abriga
uma fauna bastante rica e diversificada. A porção média desta bacia hidrográfica foi utilizada como
cenário para caracterização da avifauna regional. Toda a Bacia do Rio Doce está inserida no bioma
da Mata Atlântica, considerado um hotspot para a conservação da biodiversidade mundial, devido ao
elevado número de endemismos aliado às crescentes taxas de desmatamento que vem sofrendo
(MYERS et al., 2000). A Mata Atlântica abriga uma elevada riqueza de aves, com 891 espécies
registradas, das quais 213 são consideradas endêmicas (MOREIRA-LIMA, 2013). Contudo, estimativas
recentes apontam que somente 11% de sua cobertura original persiste, ainda assim representada em
sua maioria por florestas secundárias (RIBEIRO et al., 2009).
A Bacia do Rio Doce em Minas Gerais reflete esta condição, sendo que em algumas áreas quase 94%
da vegetação original foi eliminada (MACHADO, 1995; MACHADO; FONSECA, 2000). Os mesmos autores
indicam que a maior parte da vegetação remanescente se encontra isolada em pequenos fragmentos.
As maiores áreas florestais contínuas em Minas Gerais encontram-se em unidades de conservação de
proteção integral, como por exemplo, o Parque Estadual do Rio Doce (36 mil ha) (MACHADO; FONSECA,
2000). Apesar de sua enorme importância para a conservação das Aves e as crescentes agressões que
vem sofrendo, o conhecimento ornitológico sobre o Médio Rio Doce pode ser considerado ainda
incompleto e incipiente. Machado e Fonseca (2000) indicam a ocorrência de 397 espécies de aves
nesta região da bacia, número que certamente está subestimado, havendo a necessidade de
realização de novos estudos sobre este tema. Apesar disso, a importância desta região é notável,
abrigando inúmeros táxons endêmicos e ameaçados da Mata Atlântica.
A microrregião de Ipatinga tem grande importância para a conservação em Minas Gerais, abrigando
duas áreas prioritárias para a conservação das Aves no estado, o Parque Estadual do Rio Doce (área
56), enquadrado na categoria de importância biológica extrema, e a região denominada “Matas de
Coronel Fabriciano” (área 53), cuja importância biológica é potencial (DRUMMOND et al., 2005).
Ademais, abriga também uma área importante para as Aves (tradução livre do inglês IBA – Important
Bird Area), o Parque Estadual do Rio Doce (IBA MG012).
Nesta microrregião já foram registradas pelo menos 373 espécies de aves, segundo a compilação dos
dados secundários consultados (Anexo B). Ademais, o PERD é o único local em Minas Gerais onde
existem registros recentes do jacu-estalo Neomorphus geoffroyi e do bicudo Sporophila maximiliani, além
de abrigar outras espécies importantes como o chauá Amazona rhodocorytha e o sabiá-sica Triclaria
malachitacea (DRUMMOND et al., 2005; TEIXEIRA et al., 2014).As principais ameaças que acometem a
região são oriundasdo desmatamento no entorno, da expansão urbana e do turismo (DRUMMOND et
al., 2005).

7.3.1

MATERIAIS E MÉTODOS

7.3.1.1

Obtenção de Dados Secundários

A caracterização da avifauna com potencial ocorrência para o cenário local da APAST foi feita com
base em dados secundários disponíveis em bibliografia científica e técnica para a área de estudo.Para
esta caracterização foram consideradas todas as informações coletadas em municípios integrantes da
microrregião de Ipatinga. Assim, consideraram-se pertinentes os seguintes estudos:
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CARVALHO-FILHO, E.P.M.; ZORZIN, G.; CANUTO, M.; CARLOS CARVALHO, C.E.A. &
CARVALHO, G.D.M. 2009. Aves de rapina diurnas do Parque Estadual do Rio Doce, Minas
Gerais, Brasil. MG BIOTA, v.1, n. 5, 4 - 43p.
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LINS, L. V. 2001. Diagnóstico Ornitológico do Parque Estadual do Rio Doce – Anexo 4. In: IEF
– Instituto Estadual de Florestas. Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce. Belo
Horizonte, MG.



LOURES-RIBEIRO, A.L. 2008. Comunidade de aves de uma área do médio rio Doce, Minas
Gerais, Sudeste do Brasil. Tese de Doutorado. São Carlos, UFSCar. 111p.



RIBEIRO, A., MANHÃES, M. A., & DIAS, M. M. 2011a. Sensitivity of understorey bird species in
two different successional stages of the lowland Atlantic Forest, Brazil. Anais da Academia
Brasileira de Ciências, 83(3), 973-980.



LOURES-RIBEIRO, A., MANHÃES, M. A., DIAS, M. M., COSTA-NETO, S. J., DE ASSIS SILVA, M. A.,
RIBEIRO, H. M., & LIMA, N. F. 2011b. Aves de sub-bosque de uma área de Mata Atlântica de
baixada do sudeste do Brasil. Ornithologia, 4(2), 76-85.



MACHADO, R. B., & LAMAS, I. R. 1996. Avifauna associada a um reflorestamento de
eucalipto no município de Antônio Dias, Minas Gerais. Ararajuba, 4(1), 15-22.



MAZZONI, L. G., ESSER, D., DE CARVALHO DUTRA, E., PERILLO, A., & MORAIS, R. 2012. New
records of the Forbes’s Blackbird Curaeus forbesi (Sclater, 1886) in the state of Minas Gerais,
with comments on its conservation. Revista Brasileira de Ornitologia 20(47), 4.



MAZZONI, L. G.; PERILLO, A.; MORAIS, R.; BENFICA, C. E. R. T.; GAZZINELLI, E. J.; PEIXOTO, H. J.
C.; ALMEIDA, T. O.; VASCONCELOS, M. F. & GARCIA, F. I. 2014. Revision of the range of the
Rio de Janeiro Antbird Cercomacra brasiliana Hellmayr, 1905 (Aves: Passeriformes:
Thamnophilidae). Check List, v. 10, n. 2, p. 423-427.



TEIXEIRA, F.D.; PACHECO, A.A.; AZEVEDO, F.C.C. 2014. New Record of the Rufous–Vented
Ground–Cuckoo (Neomorphus geoffroyi dulcis) in the Atlantic Forest, Brazil. Revista Brasileira
de Ornitologia, 22(3), 278-280.



VIANA, L.R.; VASCONCELOS, M.F.; FONSECA, G.A.B. 2007. Primeiro registro documentado de
Formicarius colma Boddaert, 1783 (Aves: Formicariidae) para o parque Estadual do Rio
Doce, Minas Gerais, com o uso de armadilha fotográfica. Lundiana 8(2):155-156.



ZORZIN, G.; CANUTO, M.; CARVALHO FILHO, E.P.M.; CARVALHO, C. E. A. 2009. Aves de rapina
noturnas do Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. MG BIOTA, v.1, n. 5. 44 – 57p.

Obtenção de Dados Primários

O levantamento da avifauna ocorreu em uma campanha de campo realizada entre os dias 17/07/2019
a 23/07/2019, cujo esforço foi de, aproximadamente, 52 horas de amostragem. As atividades em campo
se basearam no método da Avaliação Ecológica Rápida (AER) (SAYRE et al., 2003).
Para a coleta de dados primários foram percorridos todos os sítios amostrais propostos para a AER, bem
como áreas em todo o entorno da APAST. Em cada um dos sítios foram demarcados pontos de
amostragem com o auxílio de um GPS Garmin GPSMap 64S equipado com imagens de satélite de alta
resolução Garmin BirdsEyeTM (Quadro 7.5). Os pontos foram demarcados com o intuito de abranger o
máximo de fitofisionomias e microhabitat presentes na área de estudo. Salienta-se, contudo, que as
amostragens não se restringiram somente a esses pontos, sendo também realizados esforços de coleta
em todas as áreas propícias nas adjacências da APAST. A Figura 7.29 ilustra alguns desses ambientes
amostrados nos levantamentos.
Quadro 7.5 Caracterização dos pontos de amostragem utilizados para o levantamento da avifauna da
APAST.
SÍTIO

PONTO
AMOSTRAL

COORDENADAS
(FUSO 23K; X E Y)

ALTITUDE
(M)

CARACTERIZAÇÃO

MÉTODO
APLICADO

AER01

AV01

751667

7837697

253

Sucessão Secundária

1, 2

AER01

AV02

AER07

AV03

751655

7837454

286

Pastagem exótica

1, 2

749090

7833733

422

Eucaliptal com sub-bosque nativo

1, 2

AER07
AER07

AV04

749282

7833542

487

Eucaliptal com sub-bosque nativo

1, 2

AV05

749081

7833414

502

Eucaliptal com sub-bosque nativo

1, 2

AER07

AV06

749120

7833150

507

Eucaliptal com sub-bosque nativo

1, 2

AER08

AV07

748059

7834514

290

Sucessão Secundária

1, 2

AER08

AV08

747848

7834603

280

Sucessão Secundária

1, 2

AER02

AV09

754079

7835980

308

Sucessão Secundária

1, 2
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SÍTIO

PONTO
AMOSTRAL

COORDENADAS
(FUSO 23K; X E Y)

ALTITUDE
(M)

CARACTERIZAÇÃO

MÉTODO
APLICADO

AER02

AV10

754265

7835934

348

Sucessão Secundária

1, 2

AER02

AV11

AER02

AV12

754328

7836105

415

Sucessão Secundária

1, 2

754156

7836257

454

Sucessão Secundária

1, 2

AER04

AV13

753812

7831874

273

Sucessão Secundária

1, 2

AER04

AV14

753779

7831673

266

Sucessão Secundária

1, 2

AER04

AV15

753607

7831282

248

Sucessão Secundária / Eucaliptal

1, 2

AER04

AV16

753462

7831125

244

Eucaliptal / Pastagem exótica

1, 2

AER03

AV17

753353

7831374

258

Eucaliptal com sub-bosque nativo

1, 2

AER03

AV18

752433

7834901

288

Sucessão Secundária

1, 2

AER06

AV19

752239

7834952

286

Sucessão Secundária

1, 2

AER06

AV20

750074

7833246

441

Eucaliptal com sub-bosque nativo

1, 2

AER05

AV21

750260

7832832

442

Sucessão Secundária

1, 2

AER05

AV22

749953

7831973

567

Sucessão Secundária

1, 2

AER09

AV23

750158

7831978

520

Uso antrópico / área degradada

1, 2

AER09

AV24

749446

7835487

310

Uso antrópico / área degradada

1, 2

AER04

AV25

753811

7831874

273

Sucessão Secundária

1, 2

Leg.: FESD – Floresta Estacional Semidecidual. 1 – Censo por Pontos de Escuta; 2 – Listas de Mackinnon. Fonte:
Elaborado pelo Autor, 2019.

Baseado nas premissas da AER, e com o objetivo de gerar informações robustas em um curto espaço
de tempo, optou-se por adotar a execução de dois métodos consagrados na literatura ornitológica, os
quais foram aplicados de forma concomitante em campo: Censo por Pontos de Escuta (VIELLIARD;
SILVA, 1990; BIBBY et al., 1998; VIELLIARD et al., 2010) e Listas de Mackinnon (MACKINNON; PHILLIPS, 1993;
HERZOG et al., 2002; RIBON, 2010) (Figura 7.28). Tal procedimento permite a obtenção de dados
representativos em curtos espaços de tempo, incluindo um levantamento acurado da riqueza de
espécies, bem como dados de composição e abundância relativa que podem ser relacionados com
variáveis ambientais (O’DEA et al., 2004).
i.

Método Censo por Pontos de Escuta

O censo por pontos de escuta (tradução livre de point counts, do inglês) (Figura 7.28- A) é um dos
métodos amplamente aplicados em estudos com aves na região Neotropical (BIBBY et al., 1998;
VIELLIARD et al., 2010; CAVARZERE et al., 2012). O método consiste na contagem das aves dentro de um
limite de tempo estabelecido pelo pesquisador (e.g. 10 min) a partir de estações fixas, separadas por
uma distância pré-determinada (BIBBY et al., 1998; GREGORY et al. 2004; VIELLIARD et al., 2010). Além de
ser útil para o levantamento das aves, o censo por pontos de escuta é muito eficaz para a geração de
estimativas de abundância das espécies, sobretudo de táxons gregários ou espécies que ocorrem em
bandos (BIBBY et al., 1998; GREGORY et al. 2004; O’DEA et al., 2004; VIELLIARD et al., 2010). Os pontos de
escuta foram estabelecidos distantes, no mínimo, 200 m entre si, buscando abranger o máximo de
fitofisionomias e microhabitat presentes nos ambientes amostrados. Cada ponto foi amostrado por um
período de 10 minutos (adaptado de VIELLIARD et al., 2010), sendo anotadas as espécies registradas e
o número estimado de indivíduos de cada espécie. Não foi estabelecido um raio limite para registro das
aves.
ii.

Método de Listas de Mackinnon

Nas Listas de Mackinnon foi realizado o registro contínuo das aves em listas de 10 espécies durante as
amostragens. Apenas a presença da espécie foi registrada nas listas – não sendo anotado o número de
indivíduos – e tomou-se o cuidado de não repetir espécies em uma mesma lista (RIBON, 2010). Embora
o método original preveja a utilização de listas de 20 espécies (MACKINNON; PHILLIPS, 1993), foram
adotadas listas de 10, conforme proposto por Herzog et al. (2002), pois as últimas permitem um aumento
da unidade amostral, além de reduzir as chances de se registrar a mesma espécie em uma lista mais de
uma vez. O método de Mackinnon é considerado simples e com potencial para se obter grandes
volumes de dados, além de ser altamente eficaz na obtenção da riqueza geral de espécies de uma
área (CAVARZERE et al., 2012). Ademais, o método também permite a obtenção de estimativas de
abundância (MCLEOD et al., 2011).
iii.
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Registros Fotográficos e Gravações de Áudios
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Sempre que possível foram feitos registros fotográficos (câmera Panasonic Lumix FZ1000™) (Figura 7.28F) e gravações (gravador digital profissional Tascam DR-40® acoplado a um microfone direcional
Sennheiser ME-66®) dos indivíduos, sendo as fotos e gravações depositadas no arquivo pessoal dos
consultores.
iv.

Técnica Playback

Foi utilizada também a técnica do Playback que consiste na reprodução da vocalização de uma
espécie (Figura 7.28 - C) como forma de confirmação da identificação visual da mesma. As espécies
que possuem comportamento “territorialista” respondem bem ao seu canto, aproximando-se do emissor
do som, especialmente na estação reprodutiva. Salienta-se, contudo, que o uso do playback foi feito
de forma moderada e em curtos períodos de tempo, buscando não causar estresse excessivo nos
animais. No caso de identificações duvidosas dos espécimes registrados, recorreu-se ao auxílio de
bibliografia especializada (RIDGELY; TUDOR, 1994; PEÑA; RUMBOLL, 1998; ERIZE et al., 2006; VAN PERLO,
2009; GRANTSAU, 2010a, b; DEL HOYO et al., 2019).
v.

Esforço Amostral

O esforço total despendido foi 52 horas de amostragem. Ressalta-se que o dia 16/07/2019 foi reservado
para o deslocamento da equipe, reuniões de alinhamento e reconhecimento das áreas de
amostragem.
As amostragens foram realizadas ao amanhecer (de 06 horas às 10h30min) – período de maior atividade
das aves (VIELLIARD et al.,2010) – e durante a tarde (de 16 horas às 19h30min) (Figura 7.28 - B). Como o
pico de atividade, particularmente vocal, varia entre as espécies (VIELLIARD et al., 2010), buscou-se
dessa forma cobrir todo o período ativo. Salienta-se, no entanto, que os pontos de escuta foram
realizados somente no período da manhã, sendo a parte da tarde e crepúsculo amostrados pelo
método de listas de Mackinnon, as quais tiveram início antes do amanhecer. Adicionalmente, foram
feitas também amostragens noturnas (Figura 7.28 - F), buscando-se assim o registro de espécies de aves
noturnas e crepusculares, como corujas, urutaus e bacuraus.
Permaneceu-se por 10 minutos em cada ponto de escuta, registrando-seem planilhas digitais (Figura
7.28 – A e D) todas as espécies de aves observadas e/ou ouvidas e o número estimado de indivíduos de
cada espécie. As Listas de Mackinnon foram compiladas antes, durante e após a realização dos pontos
de escuta, conforme recomendação de O’dea et al. (2004). Assim, o esforço total despendido pelo
método de pontos de escuta foi de 250 minutos, ao passo que as listas de Mackinnon foram compiladas
durante todo o trabalho, num esforço total de aproximadamente 52 horas.
vi.

Categorização das Espécies

As espécies foram classificadas de acordo com a dependência de ambientes florestais (adaptado de
SILVA, 1995; STOTZ et al., 1996; DEL HOYO et al., 2019), sendo divididas em três categorias:
(i) Independente –espécies que ocorrem predominantemente em vegetação aberta (e.g. campo
hidromórfico, campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado sensu stricto, campos gerais e
pastagens); (ii) Semi-dependente –espécies que ocorrem em vegetação aberta, florestas e ambientes
aquáticos; (iii) Dependente –espécies encontradas principalmente em habitat florestais (e.g.floresta
estacional semidecidual, matas ciliares, matas de galeriae capoeiras).
As espécies também foram classificadas de acordo com seu grau de sensibilidade a perturbações
antrópicas (de acordo com STOTZ et al., 1996), sendo classificadas em três categorias: alta, média e
baixa sensibilidade.
Para fins de caracterizaçãodos ambientes utilizados pela fauna de acordo com os seus habitat, durante
a coleta de dados, os ambientes de registro das espécies foram definidos da seguinte forma:


Sucessão Secundária(Figura 7.29 – A eB): abrange todas as formações florestais da área de
estudo, incluindo os estágios inicial (e suas variações), médio e avançado de sucessão
secundária. Eucaliptal (Figura 7.29 - C): monocultura de Eucalyptus spp., em alguns trechos
apresenta sub-bosque nativo em regeneração;



Pastagem(Figura 7.29 - F): pastagem exótica com predominância de Brachiaria sp. Inclui a
tipologia pasto sujo;



Uso antrópico(Figura 7.29 – G e H): ambientes descaracterizados e com forte influência
antrópica, como instalações humanas, pequenas propriedades rurais, áreas de cultivo,
pomares, jardins e solo exposto.



Formação pioneira de influência fluvial (Figura 7.29 – D e F): ambientes úmidos presentes na
área. Inclui áreas brejosas, vazantes, alagadas, naturais ou artificiais, bem como ambientes
ripários;
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Figura 7.28

Ilustração dos métodos utilizados para levantamento da avifauna do MNE Salto São João.

A

B

C

D

E

F

Leg.: A –Aplicação do método de Censo por Pontos de Escuta. B – Observação de espécimes com binóculos. C –
Aplicação da técnica de playback. D – Coleta de dados em planilhas digitais. E – Marcação de pontos com auxílio
de GPS com imagens de satélite de alta resolução. F – Censo de aves noturnas com playback. Fonte: Registros do
Autor, 2019.
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Figura 7.29

Sítios de amostragem da AER para levantamento da avifauna do MNE Salto São João.

A

B

C

D

E

F

G

H

Leg.: A – Aspecto da vegetação de FESD com presença de Heliconia sp. no sítio AER06. B – Aspecto externo da
vegetação de FESD no sítio AER07. C – Aspecto de eucaliptal no sítio AER07. D – Riacho com vegetação no sítio
AER08. E – Área úmida no sítio AER04. F – Pastagem exótica no sítio AER04. G – Área antropizada (apicultura) no sítio
AER06. H – Área antropizada no sítio AER09. Fonte: Registros do Autor, 2019.

A nomenclatura científica e popular adotada está de acordo com a 12ª edição da Lista de Aves do
Brasil, publicada pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (PIACENTINI et al., 2015). A definição
do status de ameaça de extinção ocorreu por meio da consulta às listas de espécies ameaçadas em
nível global (IUCN, 2019), nacional (MMA, 2014) e estadual (COPAM, 2010). As espécies consideradas
quase ameaçadas e deficientes em dados em nível nacional e estadual estão classificadas, quando
aplicável, de acordo com MMA (2014) e FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS (2007), respectivamente.
O status de endemismo das espécies foi definido com base em bibliografia especializada, a saber:


Endêmicas do domínio fitogeográfico da Mata Atlântica (RIDGELY; TUDOR, 1994; BROOKS
et al., 1999; MOREIRA-LIMA, 2013);



Restritas ao território brasileiro (PIACENTINI et al., 2015).

vii.

Análise dos Dados
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Através do programa EstimateS 9.1 (COLWELL, 2013) foi traçada a curva do coletor e calculado o
estimador não-paramétrico de riqueza Jackknife de 1ª ordem. O Jackknife de 1ª ordem é uma função
do número de espécies que ocorre em somente uma amostra, ou seja, espécies únicas, e sua fórmula
pode ser definida como (HELTSHE; FORRESTER, 1983):

𝑦0 + (

𝑛−1
)𝑘
𝑛

Onde:
y0

=

representa o número de espécies encontrado em todas as amostras;

n

=

representa o número de amostras; e

k

=

representa o número de espécies únicas, ou seja, presentes em apenas uma amostra.

Para confecção da curva foram consideradas como amostras as listas de Mackinnon, randomizadas
100 vezes.
A abundância relativa das espécies foi obtida através do cálculo do Índice Pontual de Abundância
(IPA). O IPA corresponde ao número total de contatos obtidos para determinada espécie dividido pelo
número total de amostras. Cada contato de uma amostra corresponde à ocupação de um território ou
presença de um indivíduo ou grupo no raio de detecção da espécie no ponto (VIELLIARD; SILVA, 1990;
VIELLIARD et al., 2010), e cada amostra correspondeu à realização de um ponto de escuta de 10 minutos
de duração. O IPA indica a abundância da espécie em função do seu coeficiente de detecção, sendo
um valor relativo que permite comparações entre medidas da mesma espécie (em locais ou períodos
diferentes) ou de conjuntos equivalentes de espécies (entre comunidades semelhantes) (VIELLIARD;
SILVA, 1990; VIELLIARD et al., 2010).
Para se obter a frequência de ocorrência de cada espécie na área de estudo foi calculado o Índice
de Frequência nas Listas (IFL), dividindo-se o número de listas de 10 espécies em que cada espécie
ocorreu pelo número total de listas obtido. O IFL foi expresso em porcentagem. Assume-se que quanto
mais comum for uma espécie mais vezes ela será registrada, em mais listas ela aparecerá e maior será
seu IFL (RIBON, 2010).

7.3.2

HABITAT DA AVIFAUNA

Durante a coleta de dadosin loco, os ambientes de registro das espécies foram sempre anotados,
buscando-se correlacionar a ocorrência dos táxons com as fitofisionomias presentes na APAST (Figura
7.30). A seguir encontram-se listadas as principais fitofisionomias amostradas para o grupo da avifauna,
assim como suas relações com o grupo estudado e características específicas de cada local que
propiciaram a presença de determinadas espécies.
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Floresta estacional semidecidual (FESD): é a formação predominante na APAST e entorno,
embora apresente diferentes graus de conservação e estágios de regeneração. Como
esperado, foi a fitofisionomia de maior riqueza no estudo, com um total de 126 espécies
registradas, das quais 89 (71%) foram exclusivas. Dentre as espécies exclusivas desta fisionomia
destacam-se o papagaio-moleiro Amazona farinosa, o furriel Caryothraupis canadensis, o
cuspidor-de-máscara-preta Conopophaga melanops, o jaó-do-sul Crypturellus noctivagus, o
ferro-velho Euphonia pectoralis, o tururim Crypturellus soui, o tiê-de-bando Habia rubica, o pavó
Pyroderus scutatus, o vissiá Rhytipterna simplex e o gavião-pato Spizaetus melanoleucus, táxons
que estiveram restritos aos trechos mais preservados de floresta estacional semidecidual da área
de estudo.



Eucaliptal (EU): após a FESD, os eucaliptais são as formações mais representativas na APAST. As
maiores partes dos plantios de eucalipto encontram-se pouco manejados, permitindo a
regeneração do sub-bosque nativo, o que é importante para diversas espécies de aves
silvícolas. Além disso, estes ambientes se entremeiam com as áreas de FESD apresentando uma
boa continuidade florestal ao longo de toda a APAST e entorno. Nos eucaliptais foram
registradas 31 espécies, sendo que apenas duas foram exclusivas (6%), o inambu-chintã
Crypturellus tataupa e o piolhinho-chiador Tyranniscus burmeisteri.



Pastagens (PA): nas áreas de pasto foram registradas 17 espécies de aves, das quais sete foram
exclusivas (41%), a seriema Cariama cristata, a fogo-apagou Columbina squammata, o inambuchororó Crypturellus parvirostris, o gavião-de-rabo-branco Geranoaetus melanoleucus, o picapau-branco Melanerpes candidus, o bem-te-vi-rajado Myiodynastes maculatus e o sabiá-poca
Turdus amaurochalinus. Contudo, mesmo os táxons exclusivos desses ambientes correspondem
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a espécies generalistas, ruderais e típicas de áreas abertas, as quais se adaptam mais facilmente
a ambientes alterados.


Uso antrópico (UA): nas áreas modificadas pelo homem, que incluem pequenas propriedades
rurais, áreas de cultivo, pomares e jardins, foram registradas 12 espécies de aves, sendo quatro
exclusivas (33%). Assim como argumentado para as pastagens, em geral os táxons que ocupam
as áreas antropizadas são espécies com maior plasticidade ambiental e tolerância a impactos,
como é o caso do casaca-de-couro-da-lama Furnarius figulus, do anu-branco Guira guira, do
sanhaço-cinzento Tangara sayaca, da rolinha Columbina talpacoti, do anu-preto Crotophaga
ani, da lavadeira-mascarada Fluvicola nengeta e da asa-branca Patagioenas picazuro.



Formação pioneira de influência fluvial (FPIF): toda a região do Parque Estadual do Rio Doce e
seu entorno apresenta grande importância com relação às áreas úmidas. Não por acaso o
PERD é listado como um sítio RAMSAR do Brasil, uma área de importância internacional para
conservação dos ecossistemas aquáticos, devido à presença das mais de 40 lagoas no seu
interior. Contudo, especificamente na APAST, os ambientes úmidos não são tão representativos
quanto no PERD, embora algumas áreas brejosas ainda possam ser encontradas,
especialmente no sítio AER04. Nesse contexto, 11 espécies de aves foram registradas em áreas
úmidas, sendo que nove (82%) ocorreram exclusivamente em tais ambientes, como é o caso
do curutié Certhiaxis cinnamomeus, do japacanim Donacobius atricapilla, da sanã-parda
Laterallus melanophaius, da sana-carijó Mustelirallus albicollis e da garça-real Pilherodius
pileatus.

Número de espécies registradas

Figura 7.30

Ambiente de registro das espécies de aves durante o levantamento de avifauna na região
da APAST.
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

7.3.3

RIQUEZA DE ESPÉCIES

Os levantamentos de campo para subsidiar o plano de manejo da APAST registraram um total de 155
espécies de aves distribuídas em 19 ordens e 41 famílias (Apêndice B). Com relação às ordens
registradas, observou-se que os Passeriformes foram os mais representativos, com 91 espécies
registradas, seguidos pelos Apodiformes (beija-flores e andorinhões), com oito (08) espécies, Piciformes
(pica-paus) e Psittaciformes (periquitos, maritacas e papagaios), ambas com sete (07) espécies (Figura
7.31).
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Número de espécies registradas

Figura 7.31
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Riqueza de espécies por ordens de aves registradasdurante o levantamento de avifauna
na região da APAST.
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

As famílias mais bem representadas durante a campanha foram Tyrannidae, com 21 espécies, seguida
por Thraupidae, com 19, e Thamnophilidae, com nove (09) táxons registrados (Figura 7.32).Os Tyrannidae
são comumente a família com a maior riqueza local em diversos ecossistemas Neotropicais (SICK, 1997;
FITZPATRICK, 2018), pois constituem um dos grupos mais diversos de aves do mundo (CHAVES et al., 2008),
com 449 espécies e 101 gêneros registrados (FITZPATRICK, 2018).

Número de espécies registradas

Figura 7.32
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

As aves registradas foram classificadas de acordo com o seu grau de dependência florestal a partir de
bibliografia (adaptado de SILVA, 1995; STOTZ et al., 1996; DEL HOYO et al., 2019), sendo divididas nas
categorias dependente, independente e semi-dependente de florestas (Figura 7.33).
Assim como observado para a análise dos ambientes de registro, observa-se que o ambiente florestal é
preponderante, uma vez que 75 (48,4 % do total) dos táxons registrados são considerados dependentes
de habitats florestais. Entre as aves classificadas neste rol figuram espécies como o periquito-verde
Brotogeris tirica, o tangará Chiroxiphia caudata, o chupa-dente Conopophaga lineata, o estalador
Corythopis delalandi, o chorozinho-de-asa-vermelha Herpsilochmus rufimarginatus, o barbudo-rajado
Malacoptila striata, a choquinha-de-flanco-branco Myrmotherula axillaris, o bacurau-ocelado
Nyctiphrynus ocellatus, o rabo-branco-rubro Phaethornis ruber e o tempera-viola Saltator maximus.
As aves semi-dependentes de florestas foram representadas por 43 táxons (27,7 %), como é o caso do
pitiguari Cyclarhis gujanensis, da juriti-pupu Leptotila verreauxi, do peitica Empidonomus varius, do fimfim Euphonia chlorotica, da alma-de-gato Piaya cayana, do sanhaço-do-coqueiro Tangara palmarum
e do choró-boi Taraba major.
Por fim, figuram as aves independentes de ambientes florestais, cuja riqueza foi de 37 táxons
(23,9%),incluindo espécies como o urubu Coragyps atratus, o gavião-de-rabo-branco Geranoaetus
albicaudatus, o baiano Sporophila nigricollis, o saci Tapera naevia, a corruíra Troglodytes musculus, o
carrapateiro Milvago chimachima e o carcará Caracara plancus.
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Figura 7.33

Grau de dependência florestal das espécies de aves registradasdurante o levantamento
de avifauna na região da APAST.
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

As espécies também foram classificadas de acordo com seu grau de sensibilidade a perturbações
antrópicas (de acordo com STOTZ et al., 1996), sendo classificadas em três categorias: alta, média e
baixa sensibilidade.
Observa-se que a maior parte dos táxons registrados (87 espécies ou 56,1% do total) é considerada de
baixa sensibilidade a alterações ambientais. Entre estas espécies figuram táxons como o guaxe Cacicus
haemorrhous, o risadinha Camptostoma obsoletum, o gaturamo Euphonia violacea, a ariramba Galbula
ruficauda, a galinha-d’água Gallinula galeata, o tachuri-campainha Hemitriccus nidipendulus e o
acauã Herpetotheres cachinnans.
Em seguida aparecem as aves cuja sensibilidade a alterações é média, com 60 táxons registrados
(38,7%), grupo que inclui espécies como o benedito-de-testa-amarela Melanerpes flavifrons, a juriti-detesta-branca Leptotila rufaxilla, o canário-do-mato Myiothlypis flaveola, a jacupemba Penelope
superciliaris, o araçari-de-bico-branco Pteroglossus aracari, a maracanã Primolius maracana e o papataoca-do-sul Pyriglena leucoptera.
Por fim, apenas oito (08) espécies (5,2%) são consideradas altamente sensíveis a perturbações são elas:
o cuspidor-de-máscara-preta Conopophaga melanops, o tiê-de-bando Habia rubica, o gavião-pombo
Pseudastur polionotus, o murucututu-de-barriga-amarela Pulsatrix koeniswaldiana, o tucano-de-bicopreto Ramphastos vitellinus, o vissiá Rhytipterna simplex, o gavião-pato Spizaetus melanoleucus e o
arapaçu-rajado Xiphorhynchus fuscus.
Figura 7.34

Grau de sensibilidade a perturbações antrópicas das espécies de aves registradasdurante
o levantamento de avifauna na região da APAST.
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

A curva de acumulação de espécies, ou curva do coletor, obtida para o levantamento, não apresentou
tendência à estabilização, estando ainda distante da assíntota (Figura 7.35). A riqueza estimada para a
área através do estimador não-paramétrico Jackknife de 1ª ordem foi de 206 táxons (Quadro 7.6). Tal
resultado era esperado, tendo em vista que a estabilização da curva do coletor para avifauna é uma
tarefa que pode levar anos de estudo. Contudo, a riqueza registrada (n = 155 espécies) pode ser
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considerada robusta o suficiente para as análises apresentadas e certamente atingiu os objetivos da
AER para a área estudada. Se comparada à riqueza consolidada dos dados secundários regionais (n =
373 espécies – Anexo B), observa-se que a riqueza encontrada ainda se encontra aquém do potencial
da região. Contudo, comparando-se com estudos realizados individualmente, a riqueza obtida durante
a AER supera, por exemplo, o estudo de Machado & Lamas (1996), que registraram 126 espécies de
aves em uma área no município de Antônio Dias com características similares às estudadas na APAST.
Faz-se importante destacar também que sete novos táxons foram adicionados à listagem regional, não
sendo registrados nos dados secundários consultados. Estas espécies foram o papagaio-de-peito-roxo
Amazona vinacea, o papa-moscas-cinzento Contopus cinereus, o canário-do-mato Myiothlypis
flaveola, o tucanuçu Ramphastos toco, o petrim Synallaxis frontalis, o bico-chato-amarelo Tolmomyias
flaviventris e o piolhinho-chiador Tyranniscus burmeisteri. Neste rol destaca-se o papagaio-de-peito-roxo
Amazona vinacea, por se tratar de uma espécie ameaçada de extinção. Alguns desses táxons são
espécies típicas do Cerrado e de áreas abertas, e que certamente tem colonizado a região em tempos
recentes em função do desmatamento e alterações climáticas, como é o caso do tucanuçu
Ramphastos toco, do petrim Synallaxis frontalis e do canário-do-mato Myiothlypis flaveola.
Quadro 7.6 Riqueza de espécies obtida e estimada durante o levantamento de avifauna da região da
APAST, comparada com dados secundários no cenário local.
ESTUDO

RIQUEZA DE ESPÉCIES

Dados Primários APAST

155 spp.

Riqueza Estimada - Jackknife de 1ª ordem

206 spp.

Machado & Lamas (1996) – Antônio Dias

126 spp.

Riqueza Regional – Consolidação dos dados secundários

373 spp.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Figura 7.35

Curva de acúmulo de espécies registradas durante o levantamento de avifauna na região
da APAST.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

A análise quantitativa da avifauna foi obtida através do cálculo do Índice Pontual de Abundância (IPA)
e do Índice de Frequência nas Listas (IFL). O IPA foi calculado dividindo-se o número total de contatos
obtidos, pelo número total de amostras (cada ponto de escuta correspondeu a uma amostra), ao passo
que o IFL foi obtido dividindo-se o total de listas em que determinada espécie apareceu, pelo número
total de listas de Mackinnon realizadas.
Considerando somente os pontos de escuta, foram realizadas 25 amostras e obtidos 697 contatos, numa
média de 27,9 contatos por amostras. O IPA variou de um máximo de 1,32 (33 contatos) a um mínimo
de 0,04 (1 contato). As espécies mais abundantes no estudo foram o guaxe Cacicus haemorrhous (IPA
1,32), a choca-de-sooretama Thamnophilus ambiguus (IPA 0,92), o pula-pula Basileuterus culicivorus (IPA
0,80), o garrinchão-pai-avô Pheugopedius genibarbis (IPA 0,80), a maitaca Pionus maximiliani (IPA 0,64)
e o teque-teque Todirostrum poliocephalum (IPA 0,52) (Quadro 7.7).
Ao todo, foram compiladas 49 listas de Mackinnon na área de estudo. As espécies com as maiores
frequências relativas (expressas em porcentagem) foram o pula-pula Basileuterus culicivorus e o
garrinchão-pai-avô Pheugopedius genibarbis, ambas presentes em 27% das listas registradas, seguidas
pela choca-de-sooretama Thamnophilus ambiguus, cujo IFL foi de 24%, e pelo enferrujado Lathrotriccus
euleri e teque-teque Todirostrum poliocephalum, ambos com frequência relativa de 22% (Quadro 7.7).
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Quadro 7.7 Espécies com as maiores abundâncias (IPA) e frequências (IFL) relativas registradas durante
o levantamento de avifauna na região da APAST.
ABUNDÂNCIA RELATIVA

FREQUÊNCIA RELATIVA

ESPÉCIES

IPA

ESPÉCIES

IFL

Cacicus haemorrhous

1,32

Basileuterus culicivorus

27%

Thamnophilus ambiguus

0,92

Pheugopedius genibarbis

27%

Basileuterus culicivorus

0,80

Thamnophilus ambiguus

24%

Pheugopedius genibarbis

0,80

Lathrotriccus euleri

22%

Pionus maximiliani

0,64

Todirostrum poliocephalum

22%

Todirostrum poliocephalum

0,52

Cacicus haemorrhous

20%

Amazona farinosa

0,48

Myiornis auricularis

20%

Conirostrum speciosum

0,48

Picumnus cirratus

20%

Hemithraupis ruficapilla

0,48

Amazilia lactea

18%

Picumnus cirratus

0,48

Coereba flaveola

18%

Primolius maracana

0,48

Synallaxis frontalis

18%

Amazilia lactea

0,40

Tolmomyias sulphurescens

18%

Caryothraustes canadensis

0,40

Megarynchus pitangua

16%

Lathrotriccus euleri

0,40

Thamnophilus caerulescens

16%

Synallaxis frontalis

0,40

Conirostrum speciosum

14%

Coereba flaveola

0,36

Florisuga fusca

14%

Megarynchus pitangua

0,36

Hemithraupis ruficapilla

14%

Myiornis auricularis

0,36

Hylocharis cyanus

14%

0,36

Pionus maximiliani

14%

Stelgidopteryx ruficollis
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Figura 7.36

Espécies de aves fotografadas durante o levantamento de avifauna na região da APAST.
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Leg.: A – gavião-pombo Pseudastur polionotus; B – gavião-pombo Pseudastur polionotus; C – furriel Caryothraustes
canadensis; D – saí-azul Dacnis cayana; E – lavadeira-mascadara Fluvicola nengeta; F – saíra-galega Hemithraupis
flavicollis; G – jacupemba Penelope superciliaris; H – araçari-de-bico-branco Pteroglossus aracari; I – murucututu-debarriga-amarela Pulsatrix koeniswaldiana. Fonte: Registros do Autor, 2019.
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7.3.4

ESPÉCIES RELEVANTES

7.3.4.1

Endêmicas

O conceito de endemismo define espécies ou grupos de espécies relacionados com ocorrência
exclusiva em uma região particular (CARVALHO, 2009), ou seja, táxons restritos a um determinado bioma
ou região geográfica.
Nesse contexto, foram registradas 31 espécies endêmicas no estudo. Destas, 27 são restritas ao domínio
fitogeográfico da Mata Atlântica. Dentre os endemismos da Mata Atlântica registrados figuram espécies
com ampla distribuição dentro deste bioma, como é o caso da saracura-do-mato Aramides saracura,
do beija-flor-de-fronte-violeta Thalurania glaucopis, do benedito-de-testa-amarela Melanerpes
flavifrons, da papa-taoca-do-sul Pyriglena leucoptera, do pichororé Synallaxis ruficapilla, do tangará
Chiroxiphia caudata, do tiê-preto Tachyphonus coronatus, do tangarazinho Ilicura militaris, do tequeteque Todirostrum poliocephalum e do chupa-dente Conopophaga lineata. Contudo, alguns táxons
endêmicos desse domínio fitogeográfico têm distribuição mais restrita, como é o caso do chororócinzento Cercomacra brasiliana, registrado apenas em alguns pontos de Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Espírito Santo e Bahia (MAZZONI et al., 2014).
As demais quatro espécies, embora não sejam endêmicas de nenhum bioma específico, tem sua
distribuição restrita ao território político brasileiro, são elas: a jandaia-de-testa-vermelha Aratinga
auricapillus, o casaca-de-couro-da-lama Furnarius figulus, o vite-vite-de-olho-cinza Hylophilus
amaurocephalus e o jaó-do-sul Crypturellus noctivagus. Este último, no entanto, possui duas subespécies
distintas, sendo que o táxon com ocorrência na área de estudo, Crypturellus noctivagus noctivagus, é
endêmico da Mata Atlântica.
Quadro 7.8 Relação das espécies endêmicas da Mata Atlântica registradas na região da APAST.
ESPÉCIE

NOME POPULAR

SÍTIO AER

Amazona vinacea

papagaio-de-peito-roxo

AER07, AER09

Aramides saracura

saracura-do-mato

AER02

Brotogeris tirica

periquito-verde

AER04

Cercomacra brasiliana

chororó-cinzento

AER07

Chiroxiphia caudata

tangará

AER06

Conopophaga lineata

chupa-dente

AER03, AER06

Conopophaga melanops

cuspidor-de-máscara-preta

AER04

Euphonia pectoralis

ferro-velho

AER04

Formicivora serrana

formigueiro-da-serra

AER03, AER05, AER06, AER09

Hemithraupis ruficapilla

saíra-ferrugem

AER02, AER03, AER04, AER05, AER06,
AER07, AER08

Hemitriccus nidipendulus

tachuri-campainha

AER05

Ilicura militaris

tangarazinho

AER06

Malacoptila striata

barbudo-rajado

AER04

Melanerpes flavifrons

benedito-de-testa-amarela

AER04

Mionectes rufiventris

abre-asa-de-cabeça-cinza

AER06

Myiornis auricularis

miudinho

AER02, AER03, AER04, AER05, AER06,
AER07, AER08

Pseudastur polionotus

gavião-pombo

AER06

Pulsatrix koeniswaldiana

murucututu-de-barriga-amarela

AER02, AER03, AER04, AER06

Pyriglena leucoptera

papa-taoca-do-sul

AER05, AER06

Synallaxis ruficapilla

pichororé

AER03, AER04, AER06, AER07

Tachyphonus coronatus

tiê-preto

AER03, AER05

Tangara seledon

saíra-sete-cores

AER03

Thalurania glaucopis

beija-flor-de-fronte-violeta

AER02, AER07

Thamnophilus ambiguus

choca-de-sooretama

AER02, AER03, AER04, AER05, AER06,
AER07, AER08, AER09

Todirostrum poliocephalum

teque-teque

AER01, AER02, AER03, AER04, AER06,
AER07, AER08, AER09

Veniliornis maculifrons

picapauzinho-de-testa-pintada

AER03, AER04, AER07, AER08, AER09

arapaçu-rajado

AER03, AER08

Xiphorhynchus fuscus
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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7.3.4.2

Ameaçadas

Em termos de conservação, ao menos 14 espécies registradas na APAST têm interesse conservacionista
(Quadro 7.9), destacando-se oito táxons ameaçados de extinção. Adicionalmente, foram registradas
outras cinco espécies consideradas quase ameaçadas de extinção, a jandaia-de-testa-vermelha
Aratinga auricapillus, o chororó-cinzento Cercomacra brasiliana, o barbudo-rajado Malacoptila striata,
a maracanã Primolius maracana e o pavó Pyroderus scutatus.
Quadro 7.9 Relação das espécies de interesse conservacionista registradas na região da APAST.
ESPÉCIE

NOME POPULAR

SÍTIOS AER

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

BR

IUCN

Crypturellus noctivagus noctivagus

jaó-do-sul

AER02, AER04

-

VU

QA

Pseudastur polionotus

gavião-pombo

AER06

CR

QA

QA

Spizaetus melanoleucus

gavião-pato

AER08

EP

-

-

Malacoptila striata

barbudo-rajado

AER04

-

-

QA

Ramphastos vitellinus ariel

tucano-de-bico-preto

AER04

DD

-

EP

Melanerpes flavifrons

benedito-de-testaamarela

AER04

VU

-

-

Primolius maracana

maracanã

AER02, AER04, AER09

-

QA

QA

Aratinga auricapillus

jandaia-de-testavermelha

AER02, AER04

-

-

QA

Amazona vinacea

papagaio-de-peitoroxo

AER07, AER09

VU

VU

EP

Amazona farinosa

papagaio-moleiro

AER02, AER04, AER08

CR

-

QA

Cercomacra brasiliana

chororó-cinzento

AER07

-

QA

QA

Pyroderus scutatus

pavó

AER04, AER07

QA

-

-

Rhytipterna simplex

vissiá

AER03, AER04

VU

-

-

Hemithraupis flavicollis
saíra-galega
AER02, AER04
DD
Leg: MG – COPAM (2010) e FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS (2007); BR – MMA (2014); IUCN (2019). CR – Criticamente
Ameaçado; EP – Em Perigo; VU – Vulnerável; QA – Quase ameaçada; DD – Deficiente em Dados. Fonte: Elaborado
pelo Autor, 2019.

Jaó-do-sulCrypturellus noctivagus noctivagus: O jaó (Crypturellus noctivagus) possui duas subespécies
reconhecidas no Brasil, a saber: a forma nominal, jaó-do-sul (Crypturellus noctivagus noctivagus) e a
zabelê (Crypturellus noctivagus zabele) (PIACENTINIet al., 2015;CABOTet al.,2019). O primeiro é endêmico
da Mata Atlântica de baixada, ocorrendo originalmente do sul da Bahia e lestede Minas Gerais até o
Rio Grande do Sul, sendo atualmente considerado extinto no Rio de Janeiro e no Rio Grandedo Sul. O
zabelê (Crypturellus noctivagus zabele), por sua vez, é um táxon endêmico da Caatinga, com registros
para os estados do Piauí, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais (MMA, 2014; CABOTet al.,2019). Contudo,
revisões taxonômicas recentes indicam que as duas subespécies de C. noctivagus devem ser
reconhecidas como espéciesplenas no futuro (MMA, 2014). O jáó-do-sul Crypturellus noctivagus
noctivagus foi uma espécie comum no passado, mas atualmente é rara e local, havendo registros de
extinções pontuais, como no litoralda Bahia, no interior do Paraná e no Rio Grande do Sul (MMA, 2014).
A população é considerada severamentefragmentada e com pouca capacidade de dispersão (MMA,
2014). Durante a AER da APAST, este táxon foi registrado somente nos sítios AER02 e AER04, que fazem
divisa direta com o PERD, onde boas populações da espécie ainda podem ser encontradas.
Gavião-pombo Pseudastur polionotus: É um raro rapinante florestal de grande porte, endêmico da Mata
Atlântica, que se alimenta de pequenos mamíferos, répteis e aves (FERGUSON-LEES; CHRISTIE, 2001). Sua
distribuição está associada a terrenos acidentadose vales de matas preservadas (FERGUSON-LEES;
CHRISTIE, 2001). As principaisameaças à conservação desta espécie são a fragmentação e a perda
dehabitat, causando declínio populacional (IUCN, 2019). Sua ocorrência na região já era conhecida,
sendo considerada uma espécie rara no PERD (LINS, 2001; CARVALHO-FILHO et al., 2009). Foi registrado
no sítio AER06 em borda de eucaliptal com sub-bosque nativo em regeneração.
Gavião-pato Spizaetus melanoleucus: Encontra-se listado como em perigo no estado de Minas Gerais
(COPAM, 2010). O gavião-pato Spizaetus melanoleucus é uma espécie que ocorre naturalmente em
baixa densidade. A IUCN (2019) considera que as populações da espécie se encontram em tendência
de declínio, embora ainda não tenha sido enquadrado em alguma categoria de ameaça global.
Gaviões do gênero Spizaetus ocupam o topo da cadeia alimentar e geralmente necessitam de extensas
áreas de florestas preservadas para manutenção de suas populações, com um casal chegando a
ocupar uma área de até 10.000 ha (THIOLLAY, 1989). Sua ocorrência na região já era conhecida, sendo
considerada uma espécie frequente no PERD (CARVALHO-FILHO et al., 2009). Foi registrado
sobrevoando o sítio AER08.
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Tucano-de-bico-preto Ramphastos vitellinus ariel:Assim como relatado para o jaó-do-sul Crypturellus
noctivagus, o tucano-de-bico-preto Ramphastos vitellinus também possui subpopulações disjuntas no
território brasileiro. O táxon registrado na região da Mata Atlântica é Ramphastos vitellinus ariel,
considerado em perigo de extinção globalmente (IUCN, 2019) e deficiente em dados em Minas Gerais
(FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS, 2007). Apesar de constar como ameaçado, é um táxon de ampla
distribuição geográfica e ainda razoavelmente comum na região do Vale do Rio Doce e Zona da Mata
Mineira (MAZZONI et al., 2016). Na região da APAST, foi registrado no sítio AER04, próximo da divisa com
o PERD.
Benedito-de-testa-amarela Melanerpes flavifrons:Apesar de apresentar uma ampla distribuição
geográfica no bioma da Mata Atlântica, este pica-pau é localmente raro em Minas Gerais, estando
listado como vulnerável no estado (COPAM, 2010). Contudo, na microrregião de Ipatinga ainda é um
táxon razoavelmente comum (L. G. Mazzoni), especialmente devido à presença do PERD no entorno,
que ainda abriga populações da espécie. Na região da APAST, foi registrado no sítio AER04, próximo da
divisa com o PERD.
Papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea:Esta espécie de papagaio, endêmica da Mata Atlântica,
encontra-se enquadrada como vulnerável em Minas Gerais (COPAM, 2010), no Brasil (MMA, 2014), e em
perigo globalmente (IUCN, 2019). Estima-se que haja menos de 10.000 indivíduos maduros, sendo
estimado declínio populacional continuado de 10% em três gerações devido à captura e perda de
qualidade de habitat (MMA, 2014). Mazzoni et al. (2016) apresentaram diversos registros recentes da
espécie em Minas Gerais, apontando a região do Alto Rio Doce como um importante reduto de
populações deste táxon. Apesar de não constar nos dados secundários consultados, a presença deste
táxon na região era esperada, sendo as áreas da APAST e do PERD importantes refúgios para a espécie.
Na região da APAST foi registrado nos sítios AER07 e AER09.
Papagaio-moleiro Amazona farinosa:Apesar de sua ampla distribuição geográfica, a maior parte das
populações deste táxon encontram-se na Amazônia (FORSHAW, 2010; IUCN, 2019). Em Minas Gerais é
listado como criticamente ameaçado de extinção (COPAM, 2010), sendo também considerado quase
ameaçado globalmente (IUCN, 2019). É bem provável que a região do PERD, onde ainda é
razoavelmente comum, seja um dos últimos refúgios de ocorrência deste táxon no estado. Foi registrado
na APAST nos sítios AER02, AER04 e AER08.
Vissiá Rhytipterna simplex:Assim como o papagaio-moleiro Amazona farinosa, o vissiá Rhytipterna
simplex apresenta ampla distribuição geográfica, com a maior parte das populações na Amazônia
(SCHOLES, 2019). Contudo, a população da Mata Atlântica é endêmica deste bioma, pertencente à
subespécie nominal Rhytipterna simplex simplex (SCHOLES, 2019). É considerado vulnerável em Minas
Gerais (COPAM, 2010), onde sua ocorrência é pouco conhecida, estando restrito a matas de baixada
(MAZZONI et al., 2016). Foi registrado na APAST nos sítios AER03 e AER04.

7.3.4.3

Exóticas

Nas áreas amostradas, durante os levantamentos de campo, não foi registrada nenhuma espécie
exótica.

7.3.4.4

Migratórias

Durante o estudo não foi registrada nenhuma espécie que realiza migrações internacionais, de acordo
com a lista das Aves do Brasil (PIACENTINI et al., 2015).
Algumas das espécies registradas realizam deslocamentos regionais sazonalmente dentro do território
brasileiro, bem como movimentos nomâdicos em busca de recursos específicos ou são consideradas
parcialmente migratórias, conforme dados publicados por Bucher (1982), Antas (1986), Chesser (1994),
Sick (1997), Silva (1999), Mazzoni e Perillo (2014), Janh et al. (2016), Somenzari et al. (2018) e Del Hoyo et
al. (2019). Contudo, esses movimentos e rotas são ainda pouco conhecidos.
Neste sentido, Somenzari et al. (2018) definem 4 grupos: espécies migratórias (MGT), cujas populações
se deslocam dos seus locais de reprodução de maneira regular e sazonal, retornando posteriormente
para a próxima temporada reprodutiva; parcialmente migratórias (MPR), cujas populações são parte
migratórias e parte residentes; residentes (RES), ou seja, espécies sedentárias que ocupam a mesma área
ao longo do ano; vagantes (VAG), táxon com ocorrência localizada ou ocasional no território brasileiro,
em sua maior parte com registros de indivíduos isolados.
Utilizando esta classificação, somente 10 táxons registrados no estudo se adéquam, sendo considerados
parcialmente migratórios (MPR), são eles: o beija-flor-cinza Aphantochroa cirrochloris, o beija-flor-preto
Florisuga fusca, o caneleiro-preto Pachyramphus polychopterus, o bem-te-vi-rajado Myiodynastes
maculatus, o suiriri Tyrannus melancholicus, o peitica Empidonomus varius, a juruviara Vireo chivi¸ a
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andorinha-serradora Stelgidopteryx ruficollis¸o sabiá-poca Turdus amaurochalinuse a saí-andorinha
Tersina viridis.

7.3.4.5

Cinegéticas e Xerimbabos

Algumas espécies registradas no estudo apresentam valor econômico e alimentar, sendo divididas entre
cinegéticas, aquelas procuradas para caça e/ou alimentação, e xerimbabos, aquelas procuradas
como animais de estimação. Neste sentido, foram registradas 12 espécies cinegéticas e 27 xerimbabos
nas áreas amostradas (Quadro 7.10). O comércio ilegal de animais silvestres é um negócio que
movimenta bilhões de dólares anualmente sendo considerada a terceira maior atividade ilegal do
mundo (RENCTAS, 2002). Este setor obteve um crescimento de 420 % entre os anos de 2008 e 2013, apesar
da crise econômica mundial (RENCTAS, 2017). O Brasil é um dos principais fornecedores do mercado de
animais silvestres, contribuindo com cerca de 38 milhões de espécimes animais retirados anualmente
dos ecossistemas brasileiros para serem vendidos irregularmente no território nacional e em outros países
(RENCTAS, 2017). Essa atividade ilícita causa danos diretos e irreparáveis ao meio ambiente. Os animais
traficados não passam por nenhum tipo de controle sanitário, podendo disseminar doenças além de
causar grande desequilíbrio ecológico (RENCTAS, 2017). Cada espécime cumpre uma função biológica
importante – seja para a variabilidade genética das populações selvagens, para a dispersão de
sementes, para a polinização ou, por fim, como indicador da qualidade ambiental dos ecossistemas
onde vive (RENCTAS, 2017).
As aves são o grupo mais procurado pelo comércio ilegal, sendo os Passeriformes canoros e os
Psitacídeos os mais comercializados atualmente. Dentre as espécies registradas no presente estudo
merecem destaque, como o canário-da-terraSicalis flaveola, o trinca-ferroSaltator similis, o periquitão
Psittacara leucophthalmus,os papagaios Amazona spp., os sabiás Turdus spp. e os gaturamos Euphonia
spp., espécies muito procuradas pelo tráfico de animais silvestres em Minas Gerais.
Quadro 7.10 Relação das espécies cinegéticas e xerimbabos registradas na região da APAST.
ESPÉCIE

NOME POPULAR

SÍTIO AER

CATEGORIA

Crypturellus soui

tururim

AER02, AER04

Cin

Crypturellus noctivagus

jaó-do-sul

AER02, AER04

Cin

Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

AER09

Cin

Crypturellus tataupa

inambu-chintã

AER07

Cin

Penelope superciliaris

jacupemba

AER08

Cin

Penelope obscura

jacuguaçu

AER03, AER06

Cin

Jacana jacana

jaçanã

AER04

Cin

Columbina talpacoti

rolinha

AER02, AER05

Cin

Columbina squammata

fogo-apagou

AER01

Cin

Patagioenas picazuro

asa-branca

AER01, AER03, AER09

Cin

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

AER02, AER05, AER06, AER08, AER09

Cin

Leptotila rufaxilla

juriti-de-testabranca

AER03, AER05, AER06, AER08, AER09

Cin

Ramphastos toco

tucanuçu

AER04

Xer

Ramphastos vitellinus

tucano-de-bicopreto

AER04

Xer

Pteroglossus aracari

araçari-de-bicobranco

AER04, AER08

Xer

Primolius maracana

maracanã

AER02, AER04, AER09

Xer

Psittacara leucophthalmus

periquitão

AER04

Xer

Aratinga auricapillus

jandaia-de-testavermelha

AER02, AER04

Xer

Brotogeris tirica

periquito-verde

AER04

Xer

Pionus maximiliani

maitaca

AER01, AER02, AER04, AER06, AER07, AER08,
AER09

Xer

Amazona vinacea

papagaio-depeito-roxo

AER07, AER09

Xer

Amazona farinosa

papagaio-moleiro

AER02, AER04, AER08

Xer

Turdus leucomelas

sabiá-branco

AER03, AER04, AER06, AER09

Xer
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ESPÉCIE

NOME POPULAR

SÍTIO AER

CATEGORIA

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

AER06

Xer

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

AER09

Xer

Cacicus haemorrhous

guaxe

AER02, AER03, AER04, AER06, AER07, AER08,
AER09

Xer

Schistochlamys ruficapillus

bico-de-veludo

AER05

Xer

Tangara seledon

saíra-sete-cores

AER03

Xer

Tangara sayaca

sanhaço-cinzento

AER08

Xer

Tangara palmarum

sanhaço-docoqueiro

AER08

Xer

Tangara cayana

saíra-amarela

AER01, AER04, AER08

Xer

Sicalis flaveola

canário-da-terra

AER01, AER02

Xer

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei-cinza

AER02, AER04, AER05, AER06, AER09

Xer

Sporophila nigricollis

baiano

AER04

Xer

Saltator maximus

tempera-viola

AER03, AER06, AER07, AER08, AER09

Xer

Saltator similis

trinca-ferro

AER05

Xer

Caryothraustes canadensis

furriel

AER02

Xer

Euphonia chlorotica

fim-fim

AER03, AER04, AER08

Xer

Euphonia violacea

gaturamo

AER04, AER09

Xer

Euphonia pectoralis

ferro-velho

AER04

Xer

Leg.: Cin – Cinegética; Xer – Xerimbabo. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

7.4

CARACTERIZAÇÃO DA MASTOFAUNA

O território brasileiro é detentor das comunidades de mamíferos mais ricas do mundo, com cerca de 720
espécies válidas atualmente catalogadas (Pecerquillo e Gregorin, 2017). Boa parte dessas espécies
ocorrem limitada ao território nacional, sendo exclusivamente brasileiras. Número de espécies que vem
continuamente aumentando a cada ano, por exemplo, estima-se que da última lista anotada de
mamíferos, houve um acréscimo de ao menos 19 espécies. Resultado que demonstra a necessidade de
prosseguimento em estudos de inventários mastofaunísticos, mesmo em regiões e biomas que tem sido
exaustivamente investigado, como é o caso da Mata Atlântica (Brito, 2004)
O domínio da Mata Atlântica é reconhecido por abrigar uma destacada biodiversidade em parte
moldada por sua variação altitudinal e latitudinal, e por suas mudanças paleoclimáticas que moldaram
os processos biogeográficos das espécies e que culminaram na evolução de uma fauna com elevado
endemismo, e que consequentemente mantém uma proeminente diversidade de táxons (Cracraft,
1985; Costa et al., 2000; Thomé, 2010). Parte considerável dessa riqueza se encontra representada na
comunidade de mamíferos, grupo faunístico que tem número relevante de espécies na Mata Atlântica,
nada menos que 321 espécies, valor que só não é maior, em relação aos biomas brasileiros, ao
encontrado na maior Floresta tropical do Mundo (i.e. Amazônia que abriga 399 espécies de mamíferos
– Paglia et al., 2012).
Dentre as espécies de mamíferos que naturalmente ocorrem nos limites geográficos da Mata Atlântica,
28% (89 espécies) são endêmicas desta ecorregião. Dos grupos da mastofauna terrestre, destacam-se
os roedores, os primatas e os marsupiais, que além de representarem boa parte dessa diversidade (cerca
de 49%), constituem a maioria das espécies endêmicas da Mata Atlântica (89% das espécies
endêmicas) - i.e. Rodentia (55 espécies), Primates (22 espécies); e Didelphimorphia (4 espécies). Os
primatas também se destacam por terem a maior representatividade de espécies ameaçadas de
extinção, considerando as listas em âmbito regional, nacional e mundial. Em seguida os carnívoros
apresentam número relevante de táxons ameaçados de extinção (Graipel et al., 2017).
Dentre as ecorregiões que perfazem o domínio da Mata Atlântica, a bacia do Rio Doce, delimitação
hidrográfica localizada na porção sudeste deste bioma, é tida como uma das regiões atlânticas mais
relevantes do ponto de vista de diversidade e endemismo de mamíferos. Vários aspectos estão
relacionados a existência desta proeminente diversidade na região do Rio Doce, uma delas é em
detrimento da estabilidade paleoclimática encontrada nesta região, característica que parece ter
desempenhado papel decisivo na evolução e manutenção desta rica fauna regional (ver Carnaval &
Moritz, 2008).
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Parte do conhecimento dessa rica mastofauna da Bacia do Rio Doce, ocorre em virtude da sua
localização a sudeste do Brasil, característica que favoreceu o desenvolvimento de estudos zoológicos
históricos nesta região, culminando em um bom acervo mastofaunístico, em que ao menos 70 espécies
de mamíferos terrestres podem ocorrer naturalmente nos seus limites geográficos que abrangem o
estado de Minas Gerais (Moreira et al., 2009; Nunes et al., 2013, Talamoni et al., 2014 e Braga et al., 2016,
Keesen et al., 2016).
Inserida na bacia do Rio Doce, a Área de Proteção da Serra do Timóteo mantém um maciço florestal
expressivo no município de Timóteo que se destaca por sua localização limítrofe ao maior contínuo
florestal de Mata Atlântica de Minas Gerais, atrelado ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD). Por
conseguinte, a APAST, detém papel fundamental na conservação da mastofauna local, pois, contribui
para manutenção das populações de mamíferos relevantes a conservação encontradas no PERD,
espécies que certamente se beneficiam com a proximidade da APA que, por sua vez, representa o
último refúgio relevante de Mata Atlântica local, encontrado fora dos limites do PERD. A inserção da
APAST na zona de amortecimento do PERD insere a área da APA como dentre as 74 regiões prioritárias
para a conservação da mastofauna em Minas Gerais, local classificado de importância biológica alta
para esse grupo faunístico, de acordo com a classificação da Biodiversitas (Drummond et al., 2005).

7.4.1

MATERIAIS E MÉTODOS

Os mamíferos formam grupo de espécies extremamente diversificado, em que a variação corpórea e
tipos de hábitos, e comportamentos distinguem enormemente entre as espécies. Tais características
implicam em uma divisão dos mamíferos em grupos de espécies voadoras, representada pela ordem
Chiroptera (morcegos) e pelos mamíferos de hábito terrestre. Dentre as espécies terrestres estão as
espécies de pequeno porte, geralmente compreendidas pelos roedores de pequeno porte (< que 1,5
kg) e pelos marsupiais, grupo composto predominantemente por espécies de pequenos mamíferos. Já
as espécies que têm médio e grande porte são atreladas a um terceiro grupo, como os carnívoros
(felinos, canídeos), artiodáctilos (veados, porco-do-mato), mas também são incluídas espécies de
menor porte, como alguns primatas, e de roedores, como por exemplo, os esquilos, animais que
dificilmente são capturados por metodologias destinadas ao levantamento de pequenos mamíferos.
Portanto, além do tamanho corpóreo, os tipos metodológicos também definem o grupo em questão
(voador, terrestre de pequeno ou de médio e grande porte).
No presente estudo foram realizadas amostragens com o fim de estudar apenas os mamíferos terrestres,
e assim, os morcegos não foram contemplados neste estudo. Portanto, métodos aplicados aos
mamíferos terrestres de pequeno porte e de médio e grande porte serão mais bem detalhados a seguir
para cada grupo de mamíferos.

7.4.1.1

Obtenção de Dados Secundários
A. Compilação de dados

Em um contexto local, foram levantados estudos realizados no Parque Estadual do Rio Doce (PERD) para
a construção da lista de espécies com potencial ocorrência nas proximidades da APAST. Devido à falta
de estudos técnicos e científicos para o grupo da mastofauna no entrono da região da APAST, optouse reunir trabalhos históricos e atuais realizados no PERD, desde o estudo de Fonseca (1989) até mais
recentemente a compilação realizada por Keesen et al. (2016).
Desta forma, a revisão bibliográfica para basear o conhecimento da mastofauna potencial nas
imediações da APAST, está composta por oito artigos científicos, uma dissertação e um trabalho
técnico. A seguir, apresenta-se a descrição de cada um dos estudos utilizados:
1. Fonseca, G. A. B. 1989. Small mammal species diversity in Brazilian tropical primary and
secondary forests of different sizes. Revista Brasileira de Zoologia, 6(3): 381-422.
2. Fonseca, G. A. B. & Kierulff, M. C. M. 1989. Biology and natural history of Brazilian Atlantic
Forest small mammals. Bulletin Florida State Museum, Biological Science, 34(3): 99-152.
3. Stallings, J. R. 1989. Small mammal inventories in an eastern Brazilian park. Bulletin Florida
State Museum, Biological Science, 34(4): 153-200.
4. Stallings, J. R.; Pinto, L. P. S.; Aguiar, L. M. S. & Sábato, E. L. 1990. A importância dos distúrbios
intermediários na manutenção da diversidade Bol. Mus. Biol. Mello Leitão (N. Sér.) 38(2).
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5. Fonseca, M. T. 2001. Considerações sobre a mastofauna do Parque Estadual do Rio Doce.
Anexo 2 – Plano de Manejo do Parque Estadual do Rio Doce, MG. Instituto Estadual de
Florestas, IEF.
6. Grelle, C. E. V. 2003. Forest structure and vertical stratification on small mammals in a second
Atlantic Forest, Southeastern Brazil. Studies on Neotropical Fauna and Environment, 38(2):
81-85.
7. Scoss, L. M.; De Marco Júnior, P.; Silva, E. & Martins, S. V. 2004. Uso de parcelas de areia para
o monitoramento de impacto de estradas sobre a riqueza de espécies de mamíferos.
Revista Árvore, 28(1): 121-127.
8. Viana, L. R. & Scoss, L. M. 2005. Occurrence of the collared peccary Tayassu tajacu
(Linnaeus, 1758) in the Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, Brazil. Suiform Soundings,
IUCN/SSC Pigs, Peccaries, and Hippos Specialist Group (previously Asian Wild Pig News).
Indonésia, 5(2): 13-17.
9. Hatakeyama, R. 2015. Ocupação e padrão de atividade de mamíferos de médio e grande
porte em um mosaico de Mata Atlântica e plantações de eucalipto. Dissertação
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da
Vida Silvestre do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais.
10. Keesen, F.; Nunes, A. V.; Scoss, L.M. 2016. Updated list of mammals of Rio Doce State Park,
Minas Gerais, Brazil. Boletim Museu Biologia Mello Leitão. 38(2).
B.

Considerações taxonômicas

Após a consolidação dos dados secundários compilados, foi realizado um refinamento sobre as espécies
elencadas, sobretudo taxonômico (i.e. atualização da nomenclatura científica das espécies) e
biogeográfico (i.e. aferimento do conhecimento de distribuição geográfica das espécies), com intuito
em não superestimar a riqueza de mamíferos, bem como não incluir inconsistências taxonômicas e de
distribuição geográfica (i.e. a inserção na lista de espécies que não têm ocorrência reconhecida para
a região e/ou que possuem nomenclatura desatualizada).
Das espécies indicadas nos estudos secundários cuíca Marmosa (Micoureus) demeraraeespécie
atualmente conhecida para região norte da Mata Atlântica, trata-se na verdade de Marmosa
(Micoureus) paraguayana, táxon equivalente, e que apresenta distribuição reconhecida para a região
estudada.Outro marsupial que teve sua grafia atualizada nos dados foi da cuíca-de-quatro-olhos, tido
como Philander frenatus, mas agora, na atual revisão do gênero a espécie foi rearranjada em Philander
quica, táxon endêmico da Mata Atlântica (Voss et al., 2018). O caxinguelê ou popularmente conhecido
como esquilo, representado como Guerlinguetus ingrami,antes tido como espécie atlântica,
recentemente foi readequada dentro de um grupo maior e, portanto, sinonimizado como Guerlinguetus
brasiliensis (i.e. Guerlinguetus ingrami corresponde a uma variação populacional do táxon pleno
Guerlinguetus brasiliensis ocorrente por toda região centro-leste do Brasil)(Patton et al., 2015). Por último,
o macaco-prego denominado na listagem como Sapajus nigritus, foi considerado aqui como Cebus
nigritus com base nos apontamentos reconhecidos pelo estudo de Garbino (2015).
C. Categorização das espécies
A nomenclatura taxonômica dos mamíferos foi baseada em Pecerquillo & Gregorin (2017), com algumas
adaptações e atualizações referentes aos trabalhos de Mittermeier et al., (2013); Patton et al. (2015);
Nascimento & Feijó (2017); Voss et al., 2018.
As espécies foram categorizadas quanto ao seu endemismo aos domínios morfoclimáticos brasileiros
(Amazônia; Caatinga; Cerrado; Chaco; Mata Atlântica) de acordo com ROSSI et al. (2012); Patton et
al., (2015); Carmignotto & Astúa (2017); Gutiérrez & Marinho-Filho (2017); Graipel et al., (2017). Deve ser
destacado que a caracterização das espécies esteve de acordo com a sua ocorrência típica em tais
domínios morfoclimáticos, tendo em vista que várias das espécies endêmicas aqui listadas estendem a
sua área de distribuição muito além dos limites do Cerrado ou da Mata Atlântica, por exemplo (ver
Gutiérrez & Marinho-Filho, 2017; Lopes et al., 2017).
Os trabalhos abordados acima, utilizados na categorização de endemismo, juntamente com os estudos
de Eisemberg & Redford (1999), foram adaptados para classificar a dependência das espécies ao tipo
de fisionomia, seja florestal, aberta (i.e. tipologias vegetacionais com predominância arbustiva,
subarbustiva, herbácea e de campo) ou compartilhada (florestal e/ou aberta).
Para a avaliação das espécies ameaçadas em âmbito regional, foi consultada a Deliberação
Normativa COPAM n° 147, de 30 de abril de 2010 (COPAM, 2010) para o Estado de Minas Gerais. Já em
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nível federal foi utilizado como parâmetro a Portaria n o 444 de 17 de dezembro de 2014 - MMA (2014). E
na escala mundial, seguiu-se a lista da IUCN (2019).

7.4.1.2

Obtenção de Dados Primários

Como anteriormente indicado, os mamíferos formam grupos contrastantes que necessitam de métodos
de levantamento distintos para que assim as diferentes espécies da mastofauna possam ser detectadas
incluindo desde os pequenos mamíferos com menos de 1,5 kg, as cuícas (marsupiais) que pesam menos
de 20g, até a anta, maior mamífero sul americano que alcança cerca de 250 kg.
Neste sentido, a seguir estão organizados os diferentes métodos de amostragens utilizados para conduzir
o levantamento de mamíferos terrestres na APA Serra do Timóteo.
Dois métodos de captura foram utilizados para o levantamento da mastofauna de pequeno porte:
armadilhas de interceptação e queda, conhecida como pitfalltraps e armadilhas de metal galvanizado
que têm sistema de fechamento de porta com gatilho interno para aprisionamento de espécimes vivos.
Esse tipo de armadilhamento também é conhecido como livetraps. Geralmente é composta por
armadilhas de gaiola ou Tomahawk e armadilhas do tipo Sherman. Estes dois componentes foram
utilizados no inventário mastofaunístico.
A. Armadilhas de captura viva ou Live trap
As armadilhas do tipo live trap (Tomahawk e Sherman) utilizam um sistema de gatilho que após acionado
aprisiona o animal na armadilha. No caso da Sherman o próprio peso do animal força o fechamento
da armadilha (Figura 7.37). Já em relação a Tomahawk esse gatilho é acionado quando o animal
movimenta uma alavanca que segura o gatilho (Voss & Emmons, 1996) (Figura 7.37). Para o
funcionamento destes métodos de captura para pequenos mamíferos é necessário a utilização de iscas
para atração das espécies. Como em outros estudos clássicos, as armadilhas apresentam iscas
compostas de uma mistura de amendoim, sardinha e fatias de banana (ver Astúa et al., 2006; Cáceres
et al., 2011). Para melhor efetividade das armadilhas e atração das espécies é recomendado trocar as
iscas diariamente, aplicação que então foi padronizada na execução do estudo.
Figura 7.37

A - Armadilha live trap do tipo sherman disposta na árvore. B - Armadilha live trap do tipo
tomahawkgaiola disposta no chão.

Fonte: Registros do Autor, 2019.

Tendo em vista a elevada diversificação do uso do micro-habitat pelos pequenos mamíferos (e.g.
espécies fossoriais, semi-fossoriais, terrestres, escansoriais, arborícolas) as armadilhas live traps foram
dispostas em pontos específicos propícios a captura de espécies ecologicamente distintas (e.g. sobre
troncos caídos, próximos a orifícios naturais, no sub-bosque das árvores). As armadilhas foram dispostas
em cinco estações de amostragens (02; 04; 06; 07; 08), distribuídas por meio de transectos que
continham16 armadilhas, equidistantes dez metros, dispostas no solo e no sub-bosque.
Quadro 7.11 Esforço amostral total para a método live trap.
ESTAÇÃO AMOSTRAL

MÉTODO

ESFORÇO AMOSTRAL POR TRANSECTO

ESFORÇO AMOSTRAL TOTAL

SI02

Live trap

96 armadilhas-noite

480 armadilhas-noite

SI04

Live trap

96 armadilhas-noite

SI06

Live trap

96 armadilhas-noite

SI07

Live trap

96 armadilhas-noite
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ESTAÇÃO AMOSTRAL

MÉTODO

ESFORÇO AMOSTRAL POR TRANSECTO

SI08

Live trap

96 armadilhas-noite

ESFORÇO AMOSTRAL TOTAL

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

B.

Armadilhas de Interceptação-e-queda (Pitfall traps)

O método de armadilhamento de interceptação e queda é composta pela presença de baldes de 65
litros enterrados ao nível do solo, interligados entre si por cercas-guia de tela mosquiteiro medindo 1m
(altura) x 35m (comprimento) sustentadas por estacas de madeira. Este tipo de armadilha captura os
pequenos mamíferos de forma passiva, ou seja, as cercas-guia (drift fences) têm o objetivo de
interceptar os indivíduos que se deslocam próximo a armadilhas e de direcionar os espécimes até serem
capturados nos baldes que se encontram enterrados (Figura 7.38). Esse método apresenta resultados
muito satisfatórios na amostragem de espécies fossoriais e semifossoriais que muitas vezes não são
capturadas pelas armadilhas live trap (VOSS & EMMONS, 1996). Ademais, estudos recentes também
corroboram os bons resultados deste método na captura de espécies terrestres, escansoriais e até
mesmo arborícolas (Bovendorp & Galetti, 2017).
Figura 7.38

Representação do pitfall trap instalado nas áreas da APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registros do Autor, 2019.

Devido a dificuldade na instalação deste método, sobretudo relacionado ao tempo dispendido, foram
escolhidas apenas duas estações (06 e 08) para a instalação das armadilhas pitfall trap. As áreas foram
indicadas com base na logística de instalação do método, estado de conservação da vegetação (i.e.
as duas estações apresentam estágio médio a avançado de sucessão secundária), e por estarem
inseridas em área particular protegida, fator importante para a redução de roubo dos materiais
envolvidos na sua conformação.
No presente estudo, foram instaladas duas matrizes de pitfall traps, tais transectos ficaram em
funcionamento por cinco dias consecutivos, durante 24 horas. Essas eram vistoriadas diariamente no
início da manhã. Como forma preventiva, os baldes foram anteriormente furados para permitir a
infiltração da água para o solo, caso houvesse a ocorrência de chuva. Ainda, no interior dos baldes foi
incluído uma plataforma de isopor para evitar o afogamento dos espécimes capturados. Substrato de
folhiço também foi mantido no fundo do balde para a manutenção da temperatura e proteção contra
a desidratação dos indivíduos capturados. Após a última manhã de vistoria, e finalização das
amostragens, todos os baldes, estacas e telas foram retirados. Os locais em que os baldes estavam
inseridos foram preenchidos com substrato original novamente.
Quadro 7.12 - Esforço amostral total para a metodologia pitfall trap.
PONTO
AMOSTRAL

MÉTODO

ESFORÇO AMOSTRAL POR TRANSECTO DE PITFALL

ESFORÇO AMOSTRAL
TOTAL

Pitfall1

Pitfall trap

5 baldes x 1 transecto x 5 noites

50 baldes-noite

Pitfall2

Pitfall trap

5 baldes x 1 transecto x 5 noites

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

C. Armadilhamento fotográfico (câmera trap)
A armadilha fotográfica é uma excelente ferramenta para o levantamento das espécies de mamíferos
de médio e grande porte, pois atua de forma não invasiva, e seu funcionamento constante (24 horas)
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promove o registro de espécies que têm hábito noturno, e que raramente são detectadas diretamente
em campo. (Figura 7.39). Além disso, seu fácil manuseio permite sua alocação em diferentes tipos de
habitats, o que favorece a detecção de espécies que utilizam os mais variados tipos de habitats (SrbekAraujo &Chiarello, 2005).
Foram utilizadas quatro armadilhas fotográficas da marca Bushnell®, modelo TrophyCam 8MP HD. Esse
equipamento funciona, através do sensor de calor e movimento que dispara a armadilha fotográfica
quando o animal desloca a sua frente. A fotografias ou vídeos capturados podem ser realizados sobre
a luz diurna ou na ausência de iluminação, através do disparo de flash infravermelho que capta a
fotografia de forma monocromática.
Figura 7.39

Armadilha fotográfica instalada nas áreas da APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registros do Autor, 2019.

As armadilhas fotográficas foram alocadas em árvores, em uma altura acima de 20 cm do solo em
pontos georreferenciados com o auxílio de GPS. O equipamento foi programado para funcionar 24
horas por dia, com disparos de intervalos a cada cinco minutos (para evitar fotografias do mesmo
animal). Diferentes frutas e bacon, foram utilizadas para atração das espécies de mamíferos, como
recomendado por Espartosaet al. (2011).
Quadro 7.13 Esforço amostral total da armadilha fotográfica, para o levantamento da mastofauna
terrestre.
ESTAÇÃO
AMOSTRAL

MÉTODO

ESFORÇO AMOSTRAL POR
ARMADILHA FOTOGRÁFICA
(6 NOITES X 24 HORAS)

ESFORÇO AMOSTRAL TOTAL

Cam1

Armadilha fotográfica

144 horas de exposição

576 horas de exposição

Cam2

Armadilha fotográfica

144 horas de exposição

Cam3

Armadilha fotográfica

144 horas de exposição

Cam4

Armadilha fotográfica

144 horas de exposição

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

D.

Busca ativa por evidências diretas e indiretas

O método aplicado de busca ativa direta, consiste no registro direto das espécies de mamíferos durante
a amostragem de campo, como por exemplo, visualizações ou vocalizações (ver Pardini et al. 2003).
Geralmente, caminhadas em trilhas ou estradas abandonadas, por exemplo, principalmente durante o
crepúsculo são utilizadas para a melhor detecção das espécies, visto que tais horários, compreendem
as espécies que possuem hábito noturno e diurno (Bennieet al., 2014). Com base nesse conhecimento,
foram realizados deslocamentos a pé no interior de trilhas inseridas na vegetação florestal, bem como
em áreas abertas, assim como em estradas buscando assim a observação direta dos mamíferos nas
estações de amostragem (Figura 7.40).
Para busca indireta, vestígios associados aos mamíferos (e.g. pegadas; tocas; fezes) foram utilizados
para detecção (Figura 7.40). Para tal, foram vistoriados variados tipos de ambientes, sobretudo aqueles
que propiciam a presença de pegadas, como em áreas com depósito de sedimento fino de fácil
marcação, como estradas de terra ou próximos a locais úmidos encontrados nas bordas de ambientes
lênticos, lóticos e áreas brejosas. Cupinzeiros, taludes e afloramentos, também foram vistoriados já que
são usualmente utilizados como marcação territorial por carnívoros, através das fezes. Os vestígios foram
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baseados na literatura disponível (ver Pereiraet al., 2012; Becker& Dalponte, 2013), e na experiência do
mastozoólogo.
Figura 7.40

A- Busca ativa direta na procura por visualizações de mamíferos em fragmento florestal. B
- Busca ativa indireta na procura por vestígios na estrada de terra.

Fonte: Registros do Autor, 2019.

Quadro 7.14 Esforço Amostral total da metodologia de busca ativa, para o levantamento da mastofauna
terrestre.
METODOLOGIA

HORAS/DIA

ESFORÇO AMOSTRAL TOTAL
(6 HORAS X 7 DIAS)
42 horas de exposição

Busca ativa

6 horas

Busca Ativa

6 horas

Busca Ativa

6 horas

Busca Ativa

6 horas

Busca Ativa

6 horas

Busca Ativa
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

6 horas

E.

Entrevistas e relatos históricos

Como forma complementar aos métodos primários aplicados durante as amostragens de campo, foram
realizadas entrevistas direcionadas a moradores da região que apresentam conhecimento pretérito da
paisagem em que está inserida a APA Serra do Timóteo, procurando relatos de pessoas que têm
afinidade a fauna regional e local, sobretudo relacionado aos moradores da zona rural que
apresentam, em geral, bom conhecimento sobre os animais silvestres. Ambientalistas locais ou até
mesmo naturalistas leigos que sabidamente reconhecem os animais mais comumente encontrados nos
arredores e interior da APA, relacionado aos mamíferos foram preferencialmente entrevistados. Para
melhor efetividade dessa ferramenta, ilustrações científicas e fotografias de espécies de mamíferos
foram apresentadas aos entrevistados que apontavam para os animais os quais reconheciam de forma
natural, sem intervenção. Fotografias pessoais dos entrevistados também foram verificadas para
aferição de espécies ocorrentes nos arredores e interior da APA.

7.4.2

HABITAT DA MASTOFAUNA

Os ambientes aqui caracterizados estão inseridos nos limites da APA Serra de Timóteo. Esta área é
composta por um mosaico de habitats de vegetação nativa florestal, em diferentes estágios de
sucessão secundária, e ambientes degradados, pastagens, monoculturas e áreas urbanizadas.
No interior da APA Serra de Timóteo existe uma área particular da empresa APERAM. Esta área
representa uma porção considerável da APA, e no seu interior estão presentes a maioria dos
remanescentes de vegetação florestal nativa, que se encontram em diferentes níveis de sucessão
secundária (Figura 7.41). Nos locais mais isolados desta área, pode ser observado maciços de mata em
bom estado de conservação em estágio avançado de sucessão secundária, sobretudo, incrustadas
nos vales e locais mais úmidos. A vegetação modifica nas áreas que cobrem boa parte das encostas
dos vales, onde matas em estágio médio de sucessão secundária são predominantes. Já nas bordas
das manchas de vegetação e locais próximos a estradas de acesso, a vegetação em estágio inicial de
sucessão secundária é característica.

274

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

Figura 7.41

Indicação de remanescente em estágio médio a avançado de sucessão secundária na
APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registros do Autor, 2019.

O conhecimento da mastofauna adjacente a APA, no Parque estadual do Rio Doce - PERD, é
representado predominantemente por mamíferos dependentes de vegetação florestal, sendo uma
parcela relevante dessas espécies endêmica da Mata Atlântica. Certamente boa parte desses
mamíferos especialistas florestais também estão presentes nos limites da APA Serra do Timóteo, e
notavelmente, dependem dos remanescentes florestais para sobreviverem em uma paisagem já
alterada historicamente. Essas áreas florestadas se conectam ao PERD e facilitam o intercâmbio
mastofaunístico entre estas duas áreas de proteção. Conexão que auxilia na saúde das populações de
mamíferos florestais, diminuindo assim o efeito aleatório deletério sobre populações isoladas e
fragmentadas, situação a qual se encontra parte das espécies silvícolas residentes na APA Serra de
Timóteo.
Outro tipo de ambiente florestal que também é encontrado na APA é relacionado as plantações de
eucalipto. Algumas áreas ainda mantém a monocultura desta planta exótica. Contudo, plantações
abandonadas também são facilmente observadas na APA, e são caracterizadas pela presença de subbosque regenerante de mata nativa. Por fim, também é comum a presença de porções florestais com
predominância de vegetação nativa entremeada com indivíduos de eucalipto em decorrência de
plantações históricas (Figura 7.42).
Os variados mosaicos de habitats compostos pela presença de eucalipto - sejam estas de monocultura
ou de entremeados de vegetação nativa florestal –se bem manejados, beneficiam o uso ou
deslocamento de mamíferos florestais, em decorrência da sua semelhança fisionômica com ambientes
essencialmente cobertos por vegetação florestal nativa (Rodrigues et al., 2017). Portanto, este ambiente
também ocupa um papel importante, sobretudo, como corredor florestal entre manchas de vegetação
nativa que se encontram fragmentados na paisagem da APA, em decorrência do uso antrópico.
Contudo, a cobertura de eucaliptais apesar de contribuir para o deslocamento da mastofauna,
favorece também a entrada de espécies generalistas em sobreposição as espécies endêmicas
especialistas.
Além dos ambientes supracitados, outros tipos de habitats se desenvolveram na área da APA em virtude
do uso antrópico, que modificou a paisagem outrora coberta pela vegetação florestal e que agora é
caracterizada por ambientes de fisionomia aberta em virtude da exploração ambiental para o uso
antrópico.Os diferentes usos da terra também podem ser encontrados, como monoculturas de cana,
horticultura e de pastagens com fim para pecuária (Figura 7.43). Ambientes que se encontram,
principalmente, associados aos limites da APAST no contato com zonas urbanas do município de
Timóteo.
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Figura 7.42

Remanescente de vegetação em estágio inicial de sucessão secundária entremeado com
eucalipto na APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registros do Autor, 2019.

Figura 7.43

Representação de área degradada para uso antrópico presente na APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registros do Autor, 2019.

Diferente das monoculturas de eucaliptos os ambientes antrópicos de fisionomia aberta se distinguem
da conformação florestal e, por isso, representam uma mudança mais drástica na paisagem antes
naturalmente encontrada na região. Essa mudança estrutural favorece também a alteração na
composição das espécies de mamíferos que historicamente ocorriam nos arredores da APA Serra do
Timóteo. A mudança na paisagem beneficia, por exemplo, a invasão de espécies silvestres alóctones
da Mata Atlântica.

7.4.3

RIQUEZA DE ESPÉCIES

Os dados primários obtidos por métodos aplicados durante a amostragem de campo somado aos
registros provenientes do conhecimento de entrevistas de funcionários e moradores, conhecedores da
fauna local, apontaram em conjunto a existência de ao menos 31 espécies da mastofauna terrestre
ocorrentes na APA Serra de Timóteo (Apêndice C). Tais espécies se encontram distribuídas em 20 famílias
pertencentes as ordens: Carnivora (7); Didelphimorphia (6); Rodentia (5); Primates (4); Artiodactyla (3);
Cingulata (3); Lagomorpha (1); Perissodactyla (1); Pilosa (1) (Figura 7.44).
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Figura 7.44

Representatividade de espécies por ordens de mamíferos ocorrentes na APA Serra do
Timóteo.

Fonte: Detzel, 2019.

A assembleia de mamíferos detectada é composta, em geral, por espécies de ampla distribuição,
ocorrentes em mais de três domínios morfoclimáticos, mas que também são naturais do domínio da
Mata Atlântica – e.g. cachorro-do-mato Cerdocyon thous, tatu-de-nove-cintas Dasypus novemcinctus;
tatu-peba Euphractus sexcinctus; – mamíferos que possuem sua distribuição core associada a Mata
Atlântica, mas que adentram as fisionomias florestais associadas ao Cerrado – e.g. cuíca Gracilinanus
microtarsus; cuíca Marmosops incanus – e também de espécies de distribuição limitada a Mata
Atlântica, sejam amplamente distribuídas – e.g. cuíca-de-quatro-olhos Philander quica – ou de
ocorrência restrita a porções desse domínio (e.g. saguí-de-cara-branca Callithrix geoffroyi, primata que
é limitado a porção leste do Rio Jequitinhonha e oeste do Rio Itabapuana). Ao menos uma espécie
exótica, o saguí-de-tufo-preto Callithrix penicillata endêmico do Cerrado esteve relacionado a lista de
espécies.
Os dados indicados pela lista primária representam quase 44% dos mamíferos apontados para a
abrangência regional, considerando as imediações associadas ao estado de Minas Gerais para a bacia
do Rio Doce (Anexo C). Já se tratando do conhecimento local, atribuído aos arredores do PERD, os
mamíferos discriminados para APA Serra do Timóteo perfazem 51% da fauna que historicamente ocorria
localmente em suas adjacências. Destas, apenas um táxon a cuíca-de-quatro-olhos Philander quica,
não esteve elencando na lista do PERD e foi confirmado durante o levantamento de campo na APA
Serra de Timóteo (Figura 7.45).
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Figura 7.45

Registro da cuíca-de-quatro-olhos Philander quica na APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registros do Autor, 2019.

Parte das espécies de mamíferos ausentes na lista secundária são de certa forma comuns –
camundongo-do-mato Oligoryzomys nigripes; cuíca-de-cauda-curta Monodelphis americana; preá
Cavia sp.; rato-do-mato Akodon cursor - e certamente são encontradas na APA Serra do Timóteo. A não
confirmação dessas espécies elencadas na lista primária é basicamente em decorrência de viés
amostral. Esse resultado enviesado, em parte, é o reflexo de uma amostragem, que de certa forma,
apresentou período amostral curto. Em contrapartida os levantamentos locais no PERD, datam desde a
década de 80, e demonstram a importância da realização de amostragens exaustivas, por meio de
diferentes tipos de metodologias e estações sazonais, para assim alcançar o conhecimento básico das
espécies local, incluindo táxons de atributos ecológicos generalista.
Figura 7.46

Cuíca Gracilinanus microtarsus registrada na APA Serra de Timóteo.

Fonte: Registros do Autor, 2019.

Algumas espécies mais exigentes ecologicamente – onça-pintada Panthera onca; muriqui Brachyteles
hypoxanthus - não foram confirmadas pelos métodos aplicados no presente inventário de fauna, e nem
mesmo pelas entrevistas. A ausência de tais espécies, parece ser pretérita, como relatado por alguns
funcionários antigos que confirmam a distribuição desses táxons apenas associado ao PERD. Ademais,
algumas espécies, listadas pelos dados secundários, podem ter sidos potencialmente extintas
localmente nos limites da APA, como em relação ao tatu-canastra Priodontes maximus e o bugio
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Alouatta guariba.Segundo relatos históricos, esses mamíferos eram naturalmente raros nas imediações
da APA, mas atualmente não têm sido mais registrados nos locais que outrora ocorriam. Notavelmente,
outros táxons de menor porte,como os pequenos mamíferos, espécies que normalmente passam
despercebidas pela população, podem também estar ausentes localmente. Dentre as espécies listadas
pelos dados secundários, o rato-de-espinho Abrawayaomys ruschii e o rato-de-espinho
Euryzygomatomys spinosus, táxons sensíveis e especialistas de microhabitats florestais, devem ocorrer nos
maciços florestais de sucessão avançada presentes hoje apenas em áreas específicas e limitadas ao
PERD. Contudo, algumas espécies florestais – cuíca-lanosa Caluromys philander; rato-da-árvore
Oecomys catherinae;rato-da-árvore Riphidomys mastacalis - e mesmo endêmicas – rato-do-mato
Hylaeamys seuanezi; rato-do-brejo Oxymycterus dasytrichus- provavelmente devem persistir nas
vegetações florestais nativas que se distribuem ao longo da APA.
Para melhor entendimento da relação dos mamíferos com os habitats predominantes existentes entre
as estações amostrais, as espécies de mamíferos indicadas para os limites da APAST foram divididas em
um gráfico para relacionar suas características ecológicas aos tipos de habitats (i.e. Neste caso foram
utilizadas todas as espécies, incluindo aquelas relatadas por entrevistas). Assim, os mamíferos foram
classificados em espécies dependentes de ambientes florestais, espécies semi-dependentes de habitats
florestais, e espécies independentes, ou seja, mamíferos generalistas que não dependem de um
ambiente específico para sobreviver.
Com base nesse conhecimento foi visto que das espécies apresentadas 42% são especialistas florestais,
ou seja, necessitam exclusivamente de habitats florestais para sobreviverem. Por outro lado, 39% das
espécies elencadas não apresentam dependência quanto ao habitat. E 19% dos mamíferos
representados carecem de uma porcentagem mínima de vegetação florestal na paisagem para
sobreviverem. Portanto, ao menos 61% dos mamíferos utilizam as tipologias florestais na área da APA
para manter suas necessidades ecológicas (Figura 7.47).
Figura 7.47

Dependência quanto ao habitat das espécies de mamíferos com ocorrência para a APA
Serra do Timóteo.

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Neste sentido, de maneira geral, relacionando a predominância de habitat por sítio amostral, é provável
que ao menos as estações 02; 03; 05; 06; 07; 08 que têm em seus limites geográficos maior proporção de
cobertura florestal, sobretudo de vegetação nativa, representam províncias vegetacionais
fundamentais para manutenção dos mamíferos ocorrentes na APA, que apresentam afinidade ao
habitat florestal (61% da mastofauna). Destas destacam-se as estações amostrais 06; 07 e 08, áreas que
em conjunto formam um corredor de mata relevante as espécies especialistas silvícolas (42% dos
mamíferos indicados) e dos mamíferos endêmicos a Mata Atlântica (cerca de 16% dos mamíferos
catalogados). Especialmente a estação 06 que mantém, em algumas porções, a vegetação em
estágio avançado de sucessão secundária, dentre as unidades amostrais talvez seja a mais expressiva
para a conservação dos mamíferos de maior preocupação quanto ao status de conservação e de
espécies autóctones ecologicamente mais exigentes.
A estação 04 é representada por um mosaico de ambientes, sejam estes de vegetação nativa da Mata
Atlântica ou de áreas de uso antrópico como eucaliptais e estruturas agropastoris. A sua proximidade
com o PERD certamente favorece a ocorrência de espécies florestais, mas a existência de ambientes
antropizados promove também a distribuição potencial de mamíferos generalistas. Por fim, as estações
01 e 09, locais que foram mais alterados historicamente e que se apresentam limítrofes ao município de
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Timóteo devem beneficiar a predominância de espécies generalistas de habitat. Contudo, apesar da
sua paisagem, em grande parte, ter sido transformada em ambientes degradados ou de uso antrópico,
essas áreas ainda mantêm pequenos remanescentes de vegetação florestal, de estágio inicial de
sucessão secundária atrelados a cursos de água, locais que compreendem verdadeiros refúgios as
espécies florestais em meio a uma matriz atualmente descaracterizada do original.
Quadro 7.15 Espécies de mamíferos ocorrentes nos sítios amostrais da APA Serra do Timóteo, através de
registros primários, sem a inclusão de dados por entrevistas.
SÍTIO
AMOSTRAL

AMBIENTES
PREDOMINATES

ESPECIES
IDENTIFICADAS

RELEVÂNCIA

PRESSÕES E
AMEAÇAS

SI01

Floresta Estacional
Semidecidual/Pastagens

Euphractus sexcinctus
Mazama gouazoubira

baixa

caça; espécie
exótica; incêndio;
expansão urbana

SI02

Floresta Estacional
Semidecidual

Cebus (Sapajus) nigritus
Cerdocyon thous
Dasyprocta azarae
Didelphis aurita ;
Eira barbara
Gracilinanus microtarsus
Marmosops incanus
Nasua nasua
Tamandua tetradactyla

média

caça; espécie
exótica; incêndio;
expansão urbana

SI03

Floresta Estacional
Semidecidual

Callicebus nigrifrons
Dasypus novemcinctus

média

caça;espécie
exótica; incêndio;
expansão urbana

SI04

Floresta Estacional
Semidecidual/Eucaliptal

Cebus (Sapajus) nigritus
Dasypus novemcinctus
Didelphis aurita
Metachirus nudicaudatus
Sylvilagus brasiliensis

média

caça; espécie
exótica; incêndio;
motocross

SI05

Floresta Estacional
Semidecidual

Tapirus terrestris anta

média

caça; espécie
exótica; incêndio

SI06

Floresta Estacional
Semidecidual

Cebus (Sapajus) nigritus
Dasyprocta azarae
Philander quica
Tapirus terrestris

Muito alta

caça

SI07

Floresta Estacional
Semidecidual

Cabassous sp.
Didelphis aurita
MarmosaMicoureusparaguay
anus
Nasua nasua
Tapirus terrestris

Alta

caça; incêndio;
turismo (trekking)

SI08

Floresta Estacional
Semidecidual

Dasyprocta azarae
Marmosops incanus
Tapirus terrestris

Alta

caça;espécie
exótica; incêndio;
expansão rural;
pecuária

SI09

Floresta Estacional
Semidecidual/Pastagens

Euphractus
sexcinctusMazama
gouazoubira

Baixa

caça; espécie
exótica; incêndio

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

7.4.4

ESPÉCIES RELEVANTES

7.4.4.1

Endêmicas

O levantamento primário elencou a representação de cinco espécies endêmicas da Mata Atlântica, a
saber: a cuíca-de-quatro-olhos Philander quica; o guigó Callicebus nigrifrons; o macaco-prego Cebus
(Sapajus) nigritus(Figura 7.48); o ouriço Coendou spinosus; o saguí-de-cara-brancaCallithrix geoffroyi.
Ainda uma espécie originalmente endêmica ao Cerrado – o saguí-de-tufo-preto Callitrhix penicillata -

280

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

foi atribuído por relatos e fotos de terceiros sobre sua distribuição nas imediações da APA Serra do
Timóteo (Quadro 7.16).
Figura 7.48

Registro do macaco-prego Cebus (Sapajus) nigritus na área da APA Serra do Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Os dados secundários compilados na abrangência local (Quadro 7.16), indicam uma representação de
55% de mamíferos endêmicos da Mata Atlântica. De fato, é provável que parte dessa fauna endêmica
já não ocorra mais associada as áreas representadas na APA Serra do Timóteo. Por exemplo, o roedor;
rato-de-espinho Abrawayaomys ruschii e os primatas; muriqui-do-norte Brachyteles hypoxanthus, saguíde-serra-escuro Callithrix aurita e saguí-da-serra Callithrix flaviceps são espécies ecologicamente muito
exigentes, de natureza elusiva (Mittermeieret al., 2013; Pattonet al., 2015; Moraes & Melo, 2011), e por
isso, geralmente estão associadas as matas secundárias tardias em áreas extensas de vegetação
florestal, locais que já não estão mais disponíveis na paisagem da APAST. Essas espécies têm alta
sensibilidade a antropização, e por isso, dificilmente devem ser encontradas associados a APA, tendo
em vista o histórico de ameaças que essa área tem sido submetida, fatores que são mais bem
controlados nos limites do PERD.
É provável ao menos que o rato-do-brejo Oxymycterus dasythrichus, espécie mais flexível
ecologicamente também ocorra na área da APAST (Patton et al., 2015). Esforços direcionados para a
amostragem da espécie certamente devem confirmar sua ocorrência. Até mesmo é possível que o
bugio-ruivo Alouatta guariba clamitans possa utilizar os arredores da APA, nas áreas limítrofes ao PERD,
tendo em vista que essa espécie tem amplo deslocamento no ecossistema e consegue se adequar a
locais antropizados em meio a uma paisagem minimamente preservada. Expedições especificas para
amostrar esse primata certamente devem confirmar sua ocorrência atrelada a APA, ao menos nos
ambientes próximos as zonas de contato entre estas duas unidades de conservação.
O registro exclusivo da cuíca-de-quatro-olhos Philander quica para a APAST é interessante, tendo em
vista que mesmo após a realização de estudos robustos desde a década de 80, a espécie ainda não
tenha sido atribuída ao PERD. Resultado que corrobora as recomendações feitas por Kessen et al. (2016),
em estudo atual realizado no PERD, que sugere a inclusão de levantamentos específicos para os
mamíferos de pequeno porte, para a melhor representação desse grupo mastofaunístico, sobretudo em
locais ainda não inventariados no PERD. Tais considerações também cabem para as áreas da APAST,
incluindo locais de uso antrópico e microambientes específicos, ambientes que necessitam ser melhor
amostrados, que seguramente devem incrementar novas espécies de pequenos mamíferos para a APA
Serra do Timóteo.
Quadro 7.16 Espécies de mamíferos terrestres endêmicos compiladas através de dados primários e
secundários em âmbito local aos arredores da APA Serra do Timóteo.
NOME DO TÁXON

NOME COMUM

ENDEMISMO

OCORRÊNCIA

Ordem Primates
Alouatta guariba clamitans
(Humboldt, 1812)

bugio-ruivo

MA

PERD

Brachyteles hypoxanthus
(Kuhl, 1820)

muriqui-do-norte

MA

PERD
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NOME DO TÁXON

NOME COMUM

ENDEMISMO

OCORRÊNCIA

Callithrix penicillata
(Geoffroy, 1812)

sagui-de-tufo-preto

CE

APAST; PERD

Callithrix geoffroyi
(Humboldt, 1812)

sagui-da-cara-branca

MA

PERD

Callithrix aurita
(Humboldt, 1812)

sagui-da-serra-escuro

MA

PERD

Callithrix flaviceps
(Thomas, 1903)

sagui-da-serra

MA

PERD

Cebus (Sapajus) nigritus
(Alfaro, 2011)

macaco-prego

MA

APAST; PERD

cuíca-de-quatro-olhos

MA

APAST

Abrawayaomys ruschii
(Cunha & Cruz, 1979)

rato-de-espinho

MA

PERD

Coendou spinosus
(Cuvier, 1823)

ouriço

MA

APAST; PERD

Oxymycterus dasytrichus
(Schinz, 1821)

rato-do-brejo

MA

PERD

Ordem Didelphimorphia
Philander quica
(Temminck, 1824)
Ordem Rodentia

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

7.4.4.2

Ameaçadas

Quatro espécies elencadas se encontram ameaçadas de extinção (Quadro 7.17). Das espécies
ameaçadas a anta Tapirus terrestris; é citada nas três listas consultadas (COPAM, 2010; MMA, 2014; IUCN,
2019). O lobo-guará Chysocyon brachyurus e a onça-parda Puma concolor figuram nas listagens de
Minas Gerais e em nível federal (COPAM, 2010; MMA, 2014). Por último, a jaguatirica Leopardus pardalis
é classificada como vulnerável (VU) no âmbito regional (COPAM, 2010).
A cutia Dasyprocta azarae e o veado-mateiro Mazama americana, apesar de não se enquadrarem em
categorias de ameaça, tais espéciesestão listadas como Deficiente de Dados (DD) pela IUCN, (2019).
Classificação dada as espécies cujo conhecimento básico de distribuição, ecologia e status de
conservação é incipiente, e nesse sentido, a IUCN categoriza tais espécies com conhecimento
insuficiente chamando atenção para essas espécies, como táxons relevantes para conservação.
A defaunação em áreas de Mata Atlântica é um tema amplamente pesquisado, e hoje tais estudos
apontam para a congruência de fatores (i.e. fragmentação, perda de habitat e caça) que em sinergia
têm levado a extinção local de espécies de mamíferos na Mata Atlântica, sobretudo relacionado
aquelas de altos níveis tróficos, de grande porte ou endêmicas desse domínio (Chiarello, 2000; Galettiet
al., 2009; Canale et al., 2012). De fato, esses fatores podem ser responsáveis pela extinção local de boa
parte das espécies que se encaixam nessas características (e.g. rato-de-espinho Abrawayaomys ruschii;
saguí-de-serra-escuro Callithrix aurita; saguí-da-serra Callithrix flaviceps; bugio-ruivo Alouatta guariba
clamitans; muriqui-do-norte Brachyteles hypoxanthus; onça-pintada Panthera onca)e que foram listadas
pelos dados secundários, mas que não estiveram apontadas para as imediações da APAST.
Outro fator preponderante que tem ganhado maior enfoque sobre a composição da assembleia de
mamíferos, é relacionado ao estudo da paisagem. De acordo com Bogoni et al., 2016 a maior
porcentagem de ocupação do uso antrópico sobre a área de estudo é classificada como fator
preponderante sobre a alteração da comunidade de mamíferos na Mata Atlântica, inclusive
responsável pela maioria das extinções locais sobre as espécies de felinos. Portanto, é provável que a
proximidade da APAST sobre a urbanização em comparação ao PERD deve interferir sobremaneira na
ocorrência de felinos ameaçados (gato-do-mato-pequeno Leopardus guttulus; gato-maracajá
Leopardus wiedii; gato-mourisco Puma yagouaroundi) e demais espécies vulneráveis a tais ameaças
supracitadas, que não foram representadas nos dados primários.
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Quadro 7.17 Espécies de mamíferos terrestres ameaçadas de extinção e deficientes de dados
compiladas através de dados primários e secundários em âmbito local a APAST
NOME DO TÁXON

NOME COMUM

LISTAS CONSULTADAS

OCORRÊNCIA

COPAM
2010

MMA
2014

IUCN
2019

tatu-canastra

EN

VU

VU

Alouatta guariba clamitans
(Humboldt, 1812)

bugio-ruivo

VU

VU

Brachyteles hypoxanthus
(Kuhl, 1820)

muriqui-do-norte

EN

CR

CR

PERD

Callithrix aurita
(Humboldt, 1812)

sagui-da-serra-escuro

EN

EN

VU

PERD

Callithrix flaviceps
(Thomas, 1903)

sagui-da-serra

EN

EN

EN

PERD

Chrysocyon brachyurus
(Illiger, 1815)

lobo-guará

VU

VU

NT

PERD

Puma yagouaroundi
(É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

gato-mourisco

Puma concolor
(Linnaeus, 1771)

onça-parda

Panthera onca
(Linnaeus, 1758)

onça-pintada

Leopardus guttulus
(Hensel, 1872)

gato-do-mato-pequeno

Leopardus wiedii
(Schinz, 1821)

gato-maracajá

Leopardus pardalis (Linnaeus,
1758)

jaguatirica

VU

Lontra longicaudis
(Olfers, 1818)

lontra

VU

Ordem Cingulata
Priodontes maximus

PERD

Ordem Primates
PERD

Ordem Carnivora

VU

PERD

VU

VU

APAST; PERD

CR

VU

PERD

VU
EN

VU

VU

PERD
PERD

VU

APAST; PERD
PERD

Ordem Artiodactyla
Mazama americana
(Erxleben, 1777)

veado-mateiro

DD

Pecari tajacu
(Linnaeus, 1758)

cateto

VU

anta

EN

Abrawayaomys ruschii
(Cunha & Cruz, 1979)

rato-de-espinho

VU

Dasyprocta azarae
(Lichtenstein, 1823)

cutia

APAST; PERD
APAST; PERD

Ordem Perissodactyla
Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

VU

VU

APAST; PERD

Ordem Rodentia
PERD
DD

APAST; PERD

Legenda: Vulnerável (VU); Em Perigo (EN); Quase ameaçada (NT). *a classificação dos dados segue a cronologia
evolutiva das ordens.Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

Apesar das mudanças na assembleia de mamíferos indicadas acima, a confirmação de quatro táxons
ameaçados de extinção nos limites da APA Serra do Timóteo, incluindo a presença de dois mamíferos
de grande porte – anta Tapirus terrestris(Figura 7.49); onça-parda Puma concolor – deve ser considerado
com relevância. Esses táxons cumprem papéis fundamentais no ecossistema representado na APAST.
A onça-pardaatua na regulação da cadeia trófica, sobre o controle de presas e indiretamente no
equilíbrio das interações ecológicas inferiores. A ausência da onça-pintada na área da APA eleva ainda
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mais a atenção sobre a onça-parda, felino que substitui em grande parte o papel deixado pela onçapintada, atuando assim na regulação de presas de maior porte e, consequentemente, mantendo os
serviços ecossistêmicos outrora regulados pela onça-pintada.
De forma similar, a dieta herbívora e frugívora da anta auxilia a manutenção das populações vegetais,
através da predação de plantas e dispersão de sementes, sobretudo frutos de grande porte, este último
que é um serviço específico que apenas a anta e o muriqui prestam para o ecossistema. Em decorrência
da não ocorrência desse primata de grande porte nos limites da APA, a anta perfaz um papel
insubstituível para a manutenção do ciclo de restauração da mata nativa, sobretudo de espécies
frutíferas dependentes da sua interação.
Figura 7.49

Anta Tapirus terrestris registrada na APA Serra de Timóteo.

Fonte: Registro do Autor, 2019.

Já a jaguatirica Leopardus pardalis e o cateto Pecari tajacu apesar de serem mais comuns em
remanescentes distribuídos na Mata Atlântica, locais muito degradados geralmente não sustentam a
presença dessas espécies. Esses mamíferos assim, como a anta e a onça-parda são essenciais para o
bom funcionamento do ambiente que estão inseridos. A jaguatirica tem sido atribuída no controle de
pequenos vertebrados (Wang, 2002), regulando, por exemplo, as populações de roedores generalistas
e dos gambás Didelphis spp., taxocenoses que tem se beneficiado e aumentado exponencialmente
suas populações na Mata Atlântica em decorrência da antropização e degradação florestal de seus
remanescentes (Umetsu & Pardini, 2007). O catetoPecari tajacu, por outro lado, é considerado por
alguns autores como “engenheiro da floreta” sua dieta onívora e extenso deslocamento sobre a
paisagem lhe permite atuar de forma direta e indireta em amplo aspecto ecológico (Desbiezet al., 2009)
e, essa extensa interação no ambiente auxilia a manutenção e restauração dos processos
ecossistêmicos da Mata Atlântica.

7.4.4.3

Exóticas

Durante o estudo realizado na APA Serra do Timóteo foi confirmado, através de fotos recentes e relatos
atuais sobre a ocorrência do saguí-de-tufo-preto Callithrix penicillata, sobretudo associada as
proximidades da zona urbana e rural na APAST. Esse primata é natural dos limites do Cerrado, mas hoje
tem expandido sua distribuição fora desse domínio fitogeográfico (Gutiérrez & Marinho-Filho, 2017). Sua
presença na APA é também corroborada por estudos realizados no PERD que confirmam sua invasão
no parque (Fonseca, 2001). Esse primata causa pressões sobre as populações das espécies
congenéricas endêmicas da Mata Atlântica – saguí-da-serra-escuro Callithrix aurita; saguí-de-carabranca Callithrix geoffroyi. Além do saguí-de-tufo-preto Callithrix penicillata competir por recursos
também utilizados pelas espécies endêmicas, podem em alguns casos compartilhar doenças antes não
associadas as espécies nativas. Ademais, a hibridização entre essa espécie invasora com os
callitriquídeos endêmicos da Mata Atlântica, tem sido relatada e vem trazendo danos genéticos as
populações nativas levando inclusive a exclusão local como já ocorrente em outros locais distribuídos
na Mata Atlântica (Mendes & Melo, 2007).
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Mamíferos advindos de outros biomas associados a fitofisionomias campestres, como os roedores Calomys expulsus; Necromys lasiurus - e carnívoros - Chrysocyon brachyurus; Lycalopex vetulus têm se
beneficiado com a transformação dos remanescentes de Mata Atlântica em áreas de uso antrópico,
similares aos ambientes abertos em que esses mamíferos alóctones evoluíram. Tais espécies, têm
substituído os mamíferos florestais e endêmicos do domínio Atlântico (ver Cáceres et al., 2007; Umestsu
& Pardini, 2007; Fernandes & Costa, 2013; Bereta et al., 2017; Dalponte et al., 2018), e , por sua vez, podem
estar associadas as áreas de uso antrópico que se distribuem nos limites da APA Serra do Timóteo.
Outras espécies exóticas que também têm impactado a fauna nativa e ocorrem na área de estudo são
relacionadas as espécies domésticas, como os bovinos, equinos e cães domésticos. Os bovinos e
equinos competem por recursos com espécies taxonomicamente próximas (i.e. os artiodáctilos,
representados pelos cervídeos e o cateto, são pertencentes à mesma ordem dos bovinos, bem como a
anta, pertencente a ordem Perissodactyla grupo que também abrange os equinos domésticos), e
podem compartilhar parasitos com essas espécies nativas. O cão-doméstico, além de competir com
os mesopredadores nativos (e.g. jaguatirica; Leopardus pardalis)(Massara et al., 2018), pode impactar a
fauna nativa, através da predação dos mamíferos nativos, como já relatado no estudo de Galetti &
Sazima (2006).

7.5

CARACTERIZAÇÃO DA HERPETOFAUNA

7.5.1

MATERIAIS E MÉTODOS

7.5.1.1

Obtenção de Dados Secundários

Para compor a lista de dados secundários foram usados dados museológicos (PUC-Minas e Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG); artigos científicos (FEIO et al, 1998, GUIMARÃES et al, 2019; RIEVERS et
al, 2010; LEITE et al, 2008; SANTOS, 2013; BARBOSA; BERNILS, 2015) e dados de licenciamento ambiental
(BRANDT 2008). A partir dos dados secundáriosfoi registrada a ocorrência potencial de 43 espécies de
anfíbios e 38 de répteis, conforme está apresentado no Anexo D.

7.5.1.2

Obtenção de Dados Primários

Para a realização de inventário herpetofaunístico deve-se levar em consideração alguns fatores como,
por exemplo, os diferentes períodos de atividade das espécies de hábitos noturnos e diurnos (ETEROVICK
et al., 2005). Alguns anfíbios e répteis possuem estreita fidelidade aos seus habitats, dependendo
diretamente de condições favoráveis para atividades de forrageio e reprodução (ETEROVICK et al.,
2005). Fatores como esses são importantes e foram considerados para a definição dos pontos amostrais
dentro dos sítios selecionados para a realização do estudo.
Durante as atividades de campo procurou-se evidenciar áreas de maior relevância biológica, tais como
ambientes úmidos e com vegetação bem preservada que podem corresponder a importantes refúgios
e rotas de deslocamento, bem como, alguns locais com notória antropização (margem de estradas
secundárias, eucaliptais, pastagens, entre outros) para o registro de espécies que possam ocorrer
também nesses ambientes.
A relação dos pontos amostrados durante o estudo de inventário da herpetofauna encontra-se com
descrições sucintas sobre os ambientes e coordenadas em UTM (WGS 84), expressas no Quadro 7.18.
Quadro 7.18 Localização e caracterização dos pontos amostrais de inventário de herpetofauna na
região da APAST.
PONTO

COORDENADAS
(X e Y, FUSO 22J)

SÍTIO

DESCRIÇÃO BÁSICA

SI01HE01

751663

7837774

AER 01

Drenagem seca em fragmento de FESD em estágio médio de
sucessão secundária.

SI01HE02

751647

7837731

AER 01

Trilha no interior de fragmento de FESD em estágio médio de
sucessão secundária.

SI01HE03

751623

7837646

AER 01

Trilha no interior de fragmento de FESD em estágio médio de
sucessão secundária.

SI02HE01

753885

7836082

AER 02

Poço permanente em área antropizada limítrofe a fragmento de
FESD.

SI02HE02

754030

7836111

AER 02

Drenagem intermitente no interior de FESD com bastante
serapilheira no entorno da drenagem.

SI02HE03

754381

7836072

AER 02

Área de aceiro entre sítio amostral e o Parque Estadual do Rio
Doce
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PONTO

COORDENADAS
(X e Y, FUSO 22J)

SÍTIO

DESCRIÇÃO BÁSICA

SI03HE01

752578

7834972

AER 03

Trilhas no interior de FESD em estágio avançado de sucessão
secundária.

SI03HE02

752562

7834927

AER 03

Trilhas no interior de FESD em estágio avançado de sucessão
secundária.

SI03HE03

752434

7834908

AER 03

Trilhas no interior de FESD em estágio avançado de sucessão
secundária.

SI04HE01

753304

7831158

AER 04

Área brejosa próxima a estrada secundária.

SI04HE02

753414

7831157

AER 04

Área brejosa próxima a estrada secundária.

SI04HE01

753433

7831363

AER 04

Eucaliptal limítrofe a área de pastagem.

SI05HE01

750094

7831746

AER 05

Área limítrofe a pastagem e fragmento de FESD em estágio médio
de sucessão secundária.

SI05HE02

750043

7831773

AER 05

Área limítrofe a pastagem e fragmento de FESD em estágio médio
de sucessão secundária

SI05HE03

749883

7831855

AER 05

Área limítrofe a pastagem e fragmento de FESD em estágio médio
de sucessão secundária

SI06HE01

751134

7831721

AER 06

Fragmento de FESD em estágio médio de sucessão secundária
próximo a estrada secundária.

SI06HE02

751540

7831623

AER 06

Serapilheira no interior de fragmento de FESD em estágio médio de
sucessão secundária.

SI06HE03

751518

7831641

AER 06

Serapilheira no interior de fragmento de FESD em estágio médio de
sucessão secundária.

SI07HE01

748697

7833299

AER 07

Vegetação típica de FESD às margens de área de aceiro.

SI07HE02

748736

7833216

AER 07

Vegetação típica de FESD às margens de área de aceiro.

SI07HE03

748783

7833110

AER 07

Vegetação típica de FESD às margens de área de aceiro.

SI08HE01

747806

7834582

AER 08

Área com eucaliptal e porções de FESD.

SI08HE02

747824

7834633

AER 08

Área com eucaliptal e porções de FESD.

SI08HE03

747961

7834770

AER 08

Vegetação às margens de estrada secundária.

SI09HE01

749243

7835737

AER 09

Trilhas em áreas limítrofes a pastagens e pequenas porções de
FESD.

SI09HE02

749249

7835657

AER 09

Trilhas em áreas limítrofes a pastagens e pequenas porções de
FESD.

SI09HE03

749331

7835581

AER 09

Trilhas em áreas limítrofes a pastagens e pequenas porções de
FESD.
Leg.: FESD – Floresta Estacional Semidecidual. Obs.: Datum Horizontal: WGS 84, Fuso 23K. Fonte: elaborado pelo Autor,
2019.

O inventário foi realizado entre os dias 16 a 20 de julho de 2019 compreendendo o período seco.
A caracterização da composição herpetofaunística local foi realizada por meio de metodologia
sistemática (Busca Ativa Limitada por Tempo) visando a realização das análises estatísticas e métodos
complementares para composição qualitativa da taxocenose. A coleta dessas informações, para efeito
de inventariamento e diagnóstico, foram realizadas nos sítios amostrais pré-selecionados.
Conforme o método de contagem por encontros visuais, realizou-se uma busca por ninhos de espuma,
girinos, jovens e adultos em todos os microambientes potencialmente ocupados por animais
correspondentes ao grupo da herpetofauna. Tais procedimentos foram aplicados durante o período
diurno e noturno, nas áreas brejosas, córregos, poços e em trilhas que cortam as regiões de
pasto/eucaliptais, bem como nas proximidades aos fragmentos de matas existentes na área da APAST,
além de locais próximos às habitações humanas. As áreas de vegetação herbácea (ex. pastagens) que
não possuíam características para encontro de anuros foram percorridas aleatoriamente ao longo das
áreas compostas por esse tipo de formação vegetal alterada.
Para os répteis, as buscas ativas foram realizadas, sobretudo, no período diurno e noturno, por meio da
procura ativa nas áreas de amostragem (em terra e em corposd’água), visualizações ocasionais e,
adicionalmente, amostragens de estrada (roadsampling) (FITCH, 1987). Foram consideradas áreas
florestadas e de borda, sempre que possível, verificando-se locais passíveis de serem utilizados como
abrigo, tais como: frestas em acúmulos e aglomerados rochosos; troncos caídos e madeira empilhada;
vegetação marginal (borda) e camadas de folhiço acumuladas no chão nos ambientes averiguados.
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O registro da ocorrência de espécies de serpentes foi auxiliado pelo uso de gancho próprio para tal.
Salienta-se, ainda, que o inventário de répteis é dificultado pelos hábitos do grupo, por exemplo,
noturnos, fossoriais e a cripticidade, cujos representantes não formam aglomerados reprodutivos.
Qualquer oportunidade de registro por visualização foi quantificada, considerando-se os animais
encontrados e os indícios da ocorrência de espécies, como a presença de carcaças, girinos e/ou
desovas de anuros, assim como de mudas ou ovos de répteis.
Já em relação à classificação taxonômica da herpetofauna, em virtude das alterações recentes, optouse por relacionar as espécies constantes na lista de 2018 (para anfíbios) e 2019 (para répteis) da
Sociedade Brasileira de Herpetologia. Para auxílio nas identificações das espécies de répteis e anfíbios
registradas no presente estudo, foram utilizados guias de campo especializados (e.g. MARQUES et al.
2001; FEIO et al., 2008), além de arquivo pessoal de vocalizações de anuros e a experiência profissional
do técnico responsável pelo tema.
Dessa forma, os métodos aplicados neste estudo e suas especificações estão apresentados na
sequência.
A. Procura Ativa Limitada por Tempo
Esta técnica consiste em caminhar lentamente ao longo de trilhas, considerando ambos os lados da
mesma, onde uma área de 5 metros de cada lado da trilha é amostrada até um comprimento de 3 a 4
metros. Na área considerada, são vistoriados a serapilheira, os troncos, as cavidades, a vegetação e os
locais que podem servir de abrigo para a herpetofauna. As amostragens ocorrem durante o período
noturno e diurno (Figura 7.50). Para cada transecção, realizou-se 1 hora de procura ativa. Segundo
Martins (1993); Martins (1994); Martins e Oliveira (1998) e Bernarde (2004), é durante a noite que anuros,
serpentes (em atividade ou em repouso) e lagartos (em repouso prolongado), por seus
comportamentos, possibilitam maior probabilidade de encontro.
Procurou-se amostrar o maior número de ambientes possíveis, dentre eles, conforme mencionado
anteriormente, áreas de brejos, riachos/córregos e poças, nos períodos crepuscular e noturno. As áreas
amostradas foram caracterizadas quanto aos aspectos de vegetação, observando o estado de
conservação e a presença de corposd’água, sendo esses considerados permanentes ou temporários.
Os ambientes, também, foram considerados como abertos ou fechados, de acordo com o porte da
vegetação.
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Figura 7.50

Métodos empregados durante as amostragens de herpetofauna na região da APAST.

A

B

C

D

Leg.: A – Georreferenciamento dos pontos de amostragem; B – Registro fotográfico dos ambientes e busca por corpos
d´água com auxílio de drone; C – Busca ativa noturna em serapilheira; D – Busca ativa noturna em drenagens no
interior de fragmento de mata (FESD). Fonte: Registros do Autor, 2019.

B.

Audio Strip Transect

Este método é exclusivamente utilizado para anuros, em que se trata do registro por meio de gravação
da vocalização emitida pelos machos em atividade reprodutiva. Como a maioria dos anuros tem sua
atividade de vocalização concentrada nas primeiras horas da noite, este foi o período utilizado (sempre
observando o fotoperíodo). Os exemplares foram registrados por meio de zoofonia (machos em
atividade de vocalização) e de visualização direta. Foi utilizado um gravador digital Olympus VN-4100®,
com o intuito de registrar essas vocalizações, bem como auxiliar na identificação das espécies.
C. Road Sampling
O método Road Sampling (amostragem em estradas) (FITCH, 1987) é eficiente para todos os grupos,
mas especialmente para a detecção de serpentes. Consiste em percorrer as estradas em baixa
velocidade procurando espécimes que estejam parados ou deslocando-se por elas, assim como
espécimes mortas por atropelamento são frequentemente registrados por esse método. Os resultados
podem ser incluídos como observações fortuitas ou sistematizados, registrando-se a distância percorrida
e os tipos de ambientes amostrados.
Para a amostragem foram considerados os caminhos percorridos diariamente (estradas principais,
secundárias e vias de acesso aos sítios de amostragem). Todos os anfíbios e répteis encontrados foram
identificados e, quando possível, fotografados.
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Figura 7.51

Métodos empregados durante as amostragens de herpetofauna na região da APAST.
B

A

Legenda: A – Busca ativa diurna em margem de aceiro; B – Busca ativa diurna em trilhas no interior de FESD. Fonte:
registros do Autor, 2019.

D.

Encontro Ocasionais

Trata-se do encontro de animais durante o deslocamento entre os vários pontos de amostragem (Figura
7.52). Segundo Zanella e Cechin (2006) é indicado que esse tipo de amostragem seja utilizado sempre
em conjunto com outros métodos visto que inclui amostragens em outros substratos que não são
amostrados (SAWAYA; MARQUES; MARTINS, 2008). Os dados obtidos com o encontro ocasional também
foram inseridos no presente estudo.
Figura 7.52

Registros das espécies (listas de espécies) e fotográfico durante as amostragens da
herpetofauna na região da APAST.

A

B

Legenda: A – Lista das espécies registradas; B – Registro fotográfico das espécies durante as amostragens. Fonte:
registros do Autor, 2019.

E.

Entrevistas

Ao longo de toda a área amostrada, quando possível, foram realizadas entrevistas com moradores e
pessoas que transitavam pela área da APAST (Figura 7.53) com intuito de complementar o presente
estudo herpetofaunístico. As entrevistas foram realizadas enfocando espécies que são mais
frequentemente visualizadas pela população local.
Guias de identificação com fotografias das espécies de provável ocorrência na região foram utilizados
para um direcionamento das entrevistas de forma a confirmar, por meio da identificação visual, os
relatos fornecidos pelos entrevistados.
As espécies registradas por entrevistas foram rigorosamente avaliadas e só consideradas aquelas
citadas que não apresentavam dúvidas quanto à sua identificação taxonômica.
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Figura 7.53

Registros de Entrevistas com moradores locais, para composição da herpetofauna de
potencial ocorrência na área da APAST.

Fonte: registros do Autor, 2019.

F.

Esforço Amostral

Em estudos herpetofaunísticos o esforço amostral pode ser medido de diversas formas: número de
unidades amostrais, número de indivíduos amostrados, horas de observação, etc. Para esse estudo
optou-se pelo número de horas de amostragem sistemática. Neste caso, o cálculo do esforço da
campanha foi baseado no número total de horas de procura ativa limitada por tempo e amostragem
em estradas multiplicado pelo número de biólogos que realizou a amostragem. Dessa maneira, cada
biólogo empregou durante as amostragens um total de 60 horas para os dois métodos, totalizando um
esforço de 120 horas de amostragens sistemáticas (60hs x 2 biólogos).
G. Categorização das Espécies
Para a avaliação do status de conservação das espécies registradas, frente às listas estadual, nacional
e internacional de espécies ameaçadas, foram utilizados, respectivamente, como referências: a lista
oficial de espécies ameaçadas no Brasil (ICMBIO, 2018), a Deliberação Normativa COPAM 147 (COPAM,
2010) e a IUCN Red List (IUCN, 2019). Para a avaliação do endemismo para o bioma Mata Atlântica
utilizou-se Rossa-Feres et., al (2017).
H.

Análise dos Dados

Para padronização das análises estatísticas, bem como o cumprimento das premissas básicas das
mesmas, as buscas ativas foram restritas por tempo (uma hora de busca noturna e uma hora de busca
diurna em pontos determinados). Essa padronização permite uma amostragem homogênea.
Com o intuito de avaliar a diversidade de anfíbios e répteis, foi utilizado o índice de diversidade de
Shannon-Wiener (H’). Esse índice é a medida de diversidade mais utilizada em monitoramentos (ROSSO,
1996). Para Wihlm (1972), esta equação é a mais satisfatória dentre as desenvolvidas para diversidade
específica e de dominância, uma vez que expressa a importância relativa de cada espécie e não
apenas a proporção entre espécies e indivíduos. Segundo Odum (1988), esse é o índice que atribui um
maior peso às espécies raras, prevalecendo, dessa forma, o componente de riqueza de espécies (PEET,
1974).
O índice de Shannon assume, também, que os indivíduos são amostrados ao acaso de uma população
indefinidamente grande (PIELOU, 1984) e que todas as espécies estão representadas na amostra
coletada, sendo relativamente independente do tamanho da amostra. A base de cálculo é:

𝐻 ′ = 𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑛 − ∑ 𝑓ⅈ 𝑙𝑜𝑔 𝑓ⅈ ∕ 𝑛
Onde:
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H’

=

índice de diversidade de espécies;

n

=

número de indivíduos amostrados;

fi

=

número de indivíduos da espécie i.
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Dessa forma, o índice de Shannon-Wiener mede o grau de incerteza em prever que a espécie
pertencerá um indivíduo escolhido ao acaso, numa amostra de “S” espécies e “N” indivíduos. Quanto
maior o valor do índice maior será a diversidade da área considerada.
A dominância foi determinada pelo índice de Simpson (D), usado para determinar a abundância das
espécies mais comuns ao invés de fornecer, simplesmente, uma medida de riqueza de espécies
(MAGURRAN, 1988). Para o cálculo dos índices de diversidade supracitados foram considerados apenas
registros de espécies por métodos sistematizadas (busca ativa).
Outro meio de validação estatística consiste na confecção das chamadas curvas de acumulação de
espécies (ou curvas do coletor), onde são formas simples de avaliar como a riqueza de espécies varia
de acordo com o esforço amostral, onde o número de taxa geralmente cresce até conferir crescimento
assintótico, com o aumento no número de amostras (SANTOS, 2003). Quando a curva atinge a
estabilização (ponto assintótico) e não é observado incremento na riqueza com o aumento do esforço
amostral, todas as espécies, teoricamente, terão sido amostradas. Dessa forma, essas curvas permitem
estimar o número esperado de espécies em um conjunto de amostras e estimar o mínimo necessário de
amostras para caracterização de uma comunidade. Outros índices biológicos podem ser usados em
investigações sobre comunidades como, por exemplo, as curvas de rarefação de Sanders (1968).
O método de rarefação foi proposto por Sanders (1968) e, posteriormente, revisto por Hurlbert (1971) e
Simberloff (1972), representando uma ferramenta que possibilita comparações acerca da diversidade
em áreas distintas e ainda responder à questão de qual o número de espécies esperado em uma
segunda amostra independente com “n” indivíduos, a partir de uma amostra conhecida de “n”
indivíduos (KREBS, 1989). Entretanto, para a aplicação das curvas de rarefação, premissas devem ser
consideradas incluindo a padronização das amostragens. Para isso, utilizou-se métodos estimadores de
riqueza de espécies Jackknife 1ª ordem e o Bootstrap.
A estimativa de espécies pelo método Bootstrap é calculada somando-se a riqueza observada à soma
do inverso da proporção de amostras em que ocorre cada espécie. As equações de estimativas foram
desenvolvidas por Smith e van Belle (1984), que também fornecem uma equação para cálculo de
variância da estimativa. Esse método difere dos demais estimadores por utilizar dados de todas as
espécies encontradas para estimar a riqueza total, não se restringindo apenas às espécies raras. Os
métodos Jackknife e Bootstrap diferem na maneira como eles obtêm a amostra. O método
Jackknifecomputa n subconjuntos (n = tamanho da amostra) pela eliminação sequencial de um caso
de cada amostra. Assim, cada amostra tem um tamanho de n – 1 e difere apenas pelo caso omitido
em cada amostra.
Apesar do método Jackknife ter sido ultrapassado pelo Bootstrap como um eficiente estimador de
intervalos de confiança e cálculos de significâncias, esse continua como uma medida viável de
observações influentes (uma observação que exerce uma influência desproporcional sobre um ou mais
aspectos das estimativas e essa influência pode ser baseada em valores extremos das variáveis) e uma
opção para muitos pacotes estatísticos (Softwares).
O método Bootstrap obtém sua amostra via amostragem com reposição da amostra original. A chave
é a substituição das observações após a amostragem que permite ao pesquisador criar tantas amostras
quanto necessárias e pouco se preocupar quanto à duplicação de amostras. Cada amostra pode ser
analisada independentemente e os resultados compilados ao longo da amostra. Por exemplo, a melhor
estimativa da média é exatamente a média de todas as médias estimadas ao longo das amostras
analisadas.
Utilizando estes estimadores é possível analisar a diferença de espécies estimada para a área e realizar
comparações no que se refere aos resultados obtidos da riqueza observada. Em nenhuma análise
estatística foram utilizados dados de amostragens de estrada e visualizações ocasionais. Logo, para as
análises estatísticas feitas neste estudo foram realizadas pelo uso de dois softwares estatísticos: Systat
11™ e Estimates Win 9.1™, objetivando o alcance dos parâmetros acima citados.
Com relação à equitabilidade, esta refere-se ao padrão de distribuição de indivíduos entre as espécies,
sendo proporcional à diversidade, exceto se houver codominância de espécies. A equitabilidade é mais
comumente expressada pelo Índice de equitabilidade de Pielou:

𝐽′ = 𝐻 ′ (𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜)⁄𝐻 ′ (𝑚𝑎𝑥)
Onde:
H'max =
abundância.

É a diversidade máxima possível que pode ser observada se todas as espécies apresentarem igual

O H' máximo é calculado pela seguinte equação:
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𝐻 ′ (𝑚á𝑥ⅈ𝑚𝑜) = ln 𝑆
Onde:
S

=

número total de espécies.

Esse índice pode se apresentar proporcional à diversidade, exceto se houver codominância de espécie.
Os dados de abundância encontrados nos levantamentos foram usados para cálculo desse índice.

7.5.2

HABITAT DA HERPETOFAUNA

A área onde foi realizado o inventário apresenta-se como um mosaico de condições ambientais onde
se observafragmentos de Floresta Estacional Semidecidual em diversos estágios de sucessão, bem como
locais antropizados compostos por áreas de pastagens, monoculturas de eucalipto e estradas
secundárias que cortam parte da APAST e que dão acessos a bairros que circundam e fazem limite com
a UC. Alguns fragmentos de FESD possuem parte alterada com presença de eucaliptos que,
possivelmente, tratam-se de monoculturas antigas uma vez que essas áreas já apresentam a formação
de um sub-bosque. A Figura 7.54 mostra as imagens aéreas obtidas com auxílio de drone onde é possível
observar o acima exposto.
Figura 7.54

Registros aéreos obtidos com auxílio de drone mostrando a visão geral da paisagem nas
estações amostrais da APA Serra do Timóteo.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Leg.: A – Visão geral da AER01; B – Visão geral da AER02; C – Visão geral da AER03; D – Visão geral da AER04; E – Visão
geral da AER05; F – Visão geral da AER06; G – Visão geral da AER07; H – Visão geral da AER08; I - Visão geral da AER09.
Fonte: registros do autor, 2019.

Dentro de cada estação amostral procurou-se por locais que tivessem condições de abrigar uma
comunidade herpetofaunística rica e diversa para a realização do inventário. Com isso, foram
amostradas margens de córregos, drenagens, poços permanentes, áreas brejosas, trilhas no interior de
fragmentos de mata (FESD), serapilheira e áreas limítrofes entre mata e locais destinados à monocultura
de eucalipto e pastagens.
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Figura 7.55
A

Registros dos principais ambientes amostrados para realização dos estudos da
herpetofauna na região da APAST.
B

D
C

E

F
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G

H

I

J

Leg.: A – Fragmento de FESD; B – Áreas brejosas; C – trilhas no interior de FESD; D – Poços permanentes; E – Drenagens;
F – Serapilheira; G – Eucaliptais; H – Aceiro; I –Nascentes; J – Estradas secundárias. Fonte: registros do Autor, 2019.

7.5.3

RIQUEZA DE ESPÉCIES

Os resultados obtidos por meio de dados primários nos 9 sítios amostrais mostram uma comunidade
herpetofaunística composta por 28 espécies sendo que 12 são de répteis e 16 são de anfíbios anuros.
Conforme se pode observar no Apêndice D e no Apêndice E, a anurofauna está distribuída em 5 famílias
(Bufonidae, Craugastoridae, Phyllomedusidae, Hylidae e Leptodactylidae) e, os répteis, em 10
(Amphisbaenidae, Gymnophtalmidae, Anguidae, Tropiduridae, Leiosauridae, Dipsadidae, Viperidae,
Colubridae, Boidae e Teiidae). Esses resultados são importantes uma vez que a amostragem ocorreu
durante o período seco em que muitos répteis e anfíbios diminuem suas atividades de forrageio e
vocalização (no caso da anurofauna,) uma vez que não é a estação reprodutiva para a maioria das
espécies. Não foram registradas na área, durante a campanha de inventário, espécies de quelônios e
crocodilianos.
Sobre os resultados obtidos por meio de entrevistas, o lagarto teiú Salvator merianae foi considerado,
uma vez que não gerou dúvidas taxonômicas entre as características avaliadas. Além disso, essa
espécie foi registrada durante as coletas de dados primários. As demais espécies citadas não foram
consideradas em virtude de que a nomenclatura popular mencionada pelos entrevistados remetia a
espécies diferentes (ex.: jararaca e cobra-coral). Com isso, o diagnóstico por esse método torna-se mais
fidedigno.
As espécies lagartinho de folhiço H. imbricatus e a caninana Spilotes pullatus foram registradas por outras
equipes temáticas durante seus deslocamentos entre as estações amostrais.
Conforme pode ser observado na Tabela 7.1, referente às famílias de anfíbios anuros, Hylidae foi a mais
representativa com 56 % das espécies de anuros. Esse padrão de dominância é comumente observado
em estudos na região Neotropical (DUELLMAN, 1986; FEIO et al., 2008, AZEVEDO-RAMOS; GALATTI, 2002).
A adaptação do grupo ao hábito arborícola permite a ocupação, com sucesso, de ambientes com
grande heterogeneidade estrutural (HADDAD; SAWAYA, 2000; FEIO et al., 2008). Os hilídeos são
extremamente variáveis no tamanho e aparência externa, porém, possuem discos adesivos
arredondados nas pontas dos dedos, presentes na maioria das espécies, que os diferencia das outras
famílias. Normalmente são os mais abundantes em todos os biomas brasileiros.
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Tabela 7.1

Percentual e número de espécies de anfíbios por família, amostradas na região da APAST.
FAMÍLIAS

VARIÁVEIS
NÚMERO DE ESPÉCIES

REPRESENTATIVIDADE

Hylidae

9

56%

Leptodactylidae

3

19%

Phyllomedusidae

2

13%

Bufonidae

1

6%

Craugastoridae

1

6%

16

100%

TOTAL
Fonte: elaboradopeloAutor, 2019.

Leptodactylidae foi a segunda mais representativa (19 %). Essa família é caracterizada, principalmente,
pela presença do dedo médio do membro posterior bastante alongado. O gênero Leptodactylus possui
espécies com ampla distribuição geográfica na América do Sul, abundantes e que carecem de revisão
taxonômica, pois, possivelmente, abrigam um grande complexo de espécies (ex.: rã-assobiadora L.
fuscus e rã-manteiga L. latrans) (RAMOS; GASPARINI, 2004). Em geral, essa família é composta por anuros
de pequeno e médio portes, insetívoros, terrestres ou semiaquáticos, e de atividade noturna (FROST,
2009). Normalmente, vivem associados à serapilheira de florestas tropicais úmidas ou próximos à água,
com exceção de algumas espécies que habitam ambientes áridos e cujos modos reprodutivos são
bastante variados. Algumas espécies do gênero Leptodactylus constroem ninhos de espuma no interior
de tocas subterrâneas, importantes para evitar a dessecação dos ovos e garantir a proteção das larvas
em desenvolvimento contra predadores, particularmente em ambientes onde a distribuição das chuvas
é irregular ao longo da estação reprodutiva.
A terceira mais representativa foi Phyllomedusidae (com 13%). Phyllomedusidae é composta por
pererecas com pupilas verticais que, ao contrário dos Hylidae, diﬁcilmentesaltam e se deslocam
vagarosamente pela vegetação. Espécies dessa família apresentam padrões de cores variáveis que
vão desde colorações mais forte a cores mais discretas que conferem camuﬂagem.
As demais famílias obtiveram um registro cada e, consequentemente, 6 % de representatividade cada.
Os Bufonídeos encontram-se distribuídos de modo cosmopolita em regiões temperadas e tropicais,
exceto na região da Austrália, Madagascar e Ilhas Oceânicas. Caracteriza-se, principalmente, pela pele
coberta de calosidades com ou sem glândulas. Algumas espécies possuem glândulas paratóides
localizadas na região póstero-dorsal da cabeça e outras têm glândulas nos membros (DEIQUES et al.,
2007). São muito comuns algumas espécies mais generalistas em ambientes rurais e até urbanos.
AfamíliaCraugastoridaepossuimaisde700espécies e ocorrem na América do Sul, América Central e
América do Norte. Uma particularidade dessa família é que as espécies possuem desenvolvimento
direto e a maioria habita em folhas no solo das matas.
Para répteis, a avaliação da representatividade de famílias mostrou que Leiosauridae e Teiidae foram
as mais ricas com 18 % cada do total de répteis registrados por dados primários.A família Leiosauridae
está representada por lagartos que são, em sua maioria, predominantemente terrestres, as outras
espécies possuem hábitos arborícolas (CEI, 1993). O gênero Enyalius apresenta ampla distribuição ao
longo da Floresta Atlântica e algumas encontradas em manchas isoladas da Caatinga e nas matas de
galeria do Cerrado. Teiidae é composta principalmente por lagartos de hábitos diurnos, forrageadores
ativos, com exceção dos semiaquáticos, considerados terrestres. A ecologia de teiídeos é conhecida,
particularmente, por trabalhos realizados com espécies da região tropical do Brasil. As demais famílias
obtiveram um registro cada e, com isso, 8% de representatividade cada uma.
Detalhes da composição de famílias de répteis na Tabela 7.2.
Tabela 7.2

Percentual e número de espécies de répteis por família, amostradas na região da APA Serra
do Timóteo.
FAMÍLIAS

VARIÁVEIS
NÚMERO DE ESPÉCIES

REPRESENTATIVIDADE

Leiosauridae

2

18%

Teiidae

2

18%

Tropiduridae

1

8%

Colubridae

1

8%

Boidae

1

8%
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FAMÍLIAS

VARIÁVEIS
NÚMERO DE ESPÉCIES

REPRESENTATIVIDADE

Gymnophthalmidae

1

8%

Viperidae

1

8%

Dipsadidae

1

8%

Anguidae

1

8%

Amphisbaenidae

1

8%

12

100%

TOTAL
Fonte: elaboradopeloAutor, 2019.

Dentre os répteis registrados, destacam-se as serpentes na área. O encontro de 4 espécies de serpentes
(caninana Spilotes pullatus, salamanta Epicrates cenchria, coral falsa Oxyrhopus clathratus, jararaca
Bothrops jararaca)é importante visto que se trata de répteis Squamata de difícil visualização e
demandam vários métodos e dias de amostragem para registrá-las em campo, sendo que, ao contrário
de outros répteis, normalmente ocorrem em baixa abundância e/ou são crípticas de difícil visualização.
Além disso, cabe ressaltar que a jararaca B. jararacaé peçonhenta e considerada de interesse médico
por causar acidentes letais.
Essas 4 espécies estão distribuídas em 4 famílias (Boidae, Dipsadidae, Colubridae e Viperidae).
Dipsadidae compreende o maior grupo de serpentes brasileiras e corresponde à aproximadamente
65 % das espécies de serpentes com ocorrência registrada para o território nacional. As espécies
pertencentes à essa família estavam até recentemente locadas em Colubridae, sendo que análises
filogenéticas moleculares ocasionaram na reclassificação das serpentes superiores. Visto a diversidade
de padrões morfológicos presentes no grupo, os dipsadídeos ocupam os mais variados tipos de habitat
e substratos.Viperidae é composta por serpentes de pequeno, médio e grande portes, peçonhentas,
detentoras de fossetas loreais e espécies encontradas nos mais diversos biomas brasileiros. Boidae possui
espécies de médio e grande portes com dentição áglifa e subjugam suas presas por constrição.
Somando-se os dois grupos, observa-se que os anfíbios foram mais representativos com 57 % da
comunidade herpetofaunística registrada, enquanto os répteis foram responsáveis por 43 % (Figura 7.56).
Figura 7.56

Percentual de espécies de répteis e anfíbios amostrados na APA Serra do Timóteo.

43%
57%

Répteis
Anfíbios

Fonte: elaboradopeloAutor, 2019.

Aspectos quantitativos de diversidade incluem não apenas a variedade como, também, uma medida
de abundância relativa e têm sido empregadas de maneira mais restrita, ao considerarem apenas um
determinado nível. Em termos de espécies, pode-se considerar a diversidade, que inclui a variedade e
a abundância relativa.
Primeiramente realizou-se a avaliação da abundância relativa acerca das espécies, a fim de gerar um
panorama sobre quais espécies são mais abundantes na área. A base para esse cálculo serviu, também,
para a realização das análises estatísticas de diversidade, dominância e equitabilidade. Entretanto,
cabe ressaltar que anfíbios e répteis possuem particularidades fisiológicas e comportamentais e, por isso,
algumas avaliações são realizadas separadamente para que se tenha base comparativa fidedigna e
não tendenciosa.
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Durante as amostragens foi registrado um número expressivo de anuros, com maior abundância e de
ampla distribuição geográfica que demonstram, na maioria, hábitos generalistas (por exemplo a
perereca de ampulheta D. minutus), com boa adaptabilidade a ambientes perturbados, podendo
ocorrer em diversos outros locais onde exista água disponível para reprodução. No entanto, houve
também a ocorrência de espécies consideradas como especialistas e típicos de ambientes mais
preservados (como a perereca limão S. prasinus e a perereca verde P. rhodei).
A perereca amarela D. branneri foi a que apresentou a maior abundância relativa com 17% do total de
espécimes visualizados. Trata-se de uma espécie de hábito noturno, encontrada sobre a vegetação
arbustiva e herbácea de áreas abertas. Os machos vocalizam durante todo o ano na vegetação
marginal de lagoas e brejos, permanentes ou temporários. Os ovos são depositados diretamente na
superfície da água. Detalhes sobre a abundância das demais espécies encontram-se no Quadro 7.19.
Quadro 7.19 Abundância relativa de anfíbios amostrados na APAST.
ESPÉCIES

PERCENTUAL

Dendropsophus branneri (Cochran, 1948)

17%

Scinax fuscomarginatus (A. Lutz, 1925)

14%

Dendropsophus elegans (Wied, 1824)

12%

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)

12%

Dendropsophus minutus (Peters, 1872)

11%

Dendropsophus anceps (A. Lutz, 1929)

6%

Rhinella crucifer (Wied, 1821)

5%

Boana albopunctata (Spix, 1824)

5%

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)

4%

Boana faber (Wied, 1821)

3%

Sphaenorhynchus prasinus (Bokermann, 1973)

3%

Haddadus binotatus (Spix, 1824)

2%

Phyllomedusa burmeisteri (Boulenger, 1882)

2%

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)

2%

Pithecopus rohdei (Mertens, 1926)

1%

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824)

1%

Fonte: elaboradopeloAutor, 2019.

Para os répteis, a abundância relativa foi maior para o lagarto Tropidurus sp com 39 % de
representatividade. Várias espécies de lagartos pertencentes ao gênero Tropidurus possuem ampla
distribuição geográfica e podem, em determinada localidade, ocorrer em simpatria. A identificação
das espécies é realizada, principalmente, por meio da visualização de bolsas acarinas localizadas em
regiões como o pescoço, axilas e região inguinal. Com isso, face à ausência de licença de coleta,
registrou-se o gênero uma vez que na região pode ocorrer mais de uma espécie vivendo em simpatria.
Como as serpentes tiveram somente um registro cada, as mesmas obtiveram os menores percentuais
de abundância relativa. Mais informações sobre a abundância relativa de répteis estão presentes no
Quadro 7.20.
Quadro 7.20 Abundância relativa de répteis amostrados na APAST.
ESPÉCIES

PERCENTUAL

Tropidurus sp

39%

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)

18%

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839)

7%

Heterodactylus imbricatus (Spix, 1825)

4%

Enyalius bilineatus (Duméril & Bibron, 183)

4%

Urostrophus vautieri (Duméril & Bibron, 1837)

4%

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)

4%

Bothrops jararaca (Wied, 1824)

4%

Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758)

4%

Oxyrhopus clathratus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)

4%

Ophiodes striatus (Spix, 1825)

4%
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ESPÉCIES

PERCENTUAL

Amphisbaena alba (Linnaeus, 1758)

4%

Fonte: elaboradopelo Autor, 2019.

As estações amostrais com disponibilidade de recursos hídricos, bem como fragmentos de mata com
presença de serapilheira densa, foram as que tiveram a maior taxa de registro. Ambientes formados por
poços no entorno da APAST também foram importantes. Isso se deve ao fato de que parte da
anurofauna (em especial espécies que vocalizam durante o ano todo) estava em atividade de
vocalização nesses locais. Atributos morfológicos e comportamentais das espécies (CRUMP, 1974; TOFT,
1985) também podem influenciar na taxocenose de locais com maior heterogeneidade ambiental.
Na vegetação às margens das drenagens e nas áreas brejosas houve uma maior diversidade de
espécies. A heterogeneidade desses ambientes associada a diferentes nichos ecológicos contribui para
a riqueza de espécies (MACARTHUR, 1968), conforme observado em pontos próximos às áreas com
vegetação mais densa. Além de modificações nos ambientes naturais, fatores ecológicos,
comportamentais e históricos podem influenciar nos padrões de distribuição de comunidades
herpetofaunísticas (ETEROVICK; SAZIMA, 2005; CRUMP, 1971).
Com dados coletados sobre a abundância das espécies realizaram-se as avaliações estatísticas de
diversidade. A Diversidade, Dominância e Equitabilidade local foram calculadas com base em três
índices (Shannon, Simpson e Equitabilidade J) que geram diferentes valores. Os valores obtidos para o
índice de Shannon, Simpson e Equitabilidade J durante o inventário estão apresentados na Tabela 7.3.
Tabela 7.3

Índices de Diversidade, Dominância e Equitabilidade para a herpetofauna da APAST.
ÍNDICES ANALISADOS

Taxa_S
Indivíduos
Dominance_D

RESULTADOS
28
121
0,06987

Shannon_H

2,908

Equitability_J

0,8726

Fonte: elaborado peloAutor, 2019.

O índice de diversidade de Shannon assume valores que podem variar de 0 a 5 (MAGURRAN, 2004),
onde os mais elevados indicam uma maior diversidade. O índice de diversidade de Shannon obtido foi
de: H’ = 2,908 e apresentou aumento gradual entre os dias de amostragem. Esse resultado é importante
uma vez que as amostragens ocorreram durante a estação seca (menor atividade de répteis e anfíbios)
e, além disso, estudos conduzidos por Santos (2013) apresentaram valores médios de H´= 1,72 nos
fragmentos de mata atlântica avaliados do corredor Sossego-Caratinga.
O índice de dominância de Simpson mostra a probabilidade de dois indivíduos escolhidos ao acaso na
comunidade pertencerem à mesma espécie, variando de 0 a 1 e, quanto mais alto esse valor, maior a
probabilidade de os indivíduos serem da mesma espécie, ou seja, maior a dominância e menor a
diversidade. Para o índice de Simpson o valor obtido foi de D = 0,06 mostrando que a dominância foi
baixa e expressa por poucas espécies. Esse fato corrobora com os dados apresentados pela
abundância relativa de répteis e anfíbios. A Equitabilidade J (0,87) mostrou que a maioria das espécies
(cerca de 87%) estava equitativamente distribuída na área.
Para avaliar a suficiência amostral foram elaboradas as curvas de rarefação ou curva do coletor. Essas
curvas de espécies são utilizadas para verificar se a amostra foi suficiente para diagnosticar as espécies
presentes na área.
Quanto maior o tamanho da amostra, maior o número de espécies que será encontrado na área
estudada, porém, decrescente em espécies novas até o ponto em que a curva do coletor apresenta
uma “tendência” à estabilização (ponto assintótico). Esse ponto seria a área mínima necessária para
representar grande parte da comunidade herpetofaunística local. Entretanto, répteis e anfíbios são
grupos distintos com características comportamentais e fisiológicas diferentes que influenciam na taxa
de detectabilidade e, consequentemente, nas análises estatísticas.
Foram elaboradas curvas do coletor separadamente (uma para répteis e outra para anfíbios), bem
como total para melhor avaliar o resultado do estudo. Para sua confecção foram utilizados os dados de
métodos sistematizados (procura ativa e amostragem de estradas), enquanto as amostragens (duas por
dia, sendo uma diurna e outra noturna) foram utilizadas como escala amostral.
Para a anurofauna nota-se que a curva do coletor não mostrou tendência de estabilização indicando
que, com o aumento da amostragem, novas espécies seriam adicionadas à lista (Figura 7.57). Esse fato
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já era esperado uma vez que os trabalhos de campo foram realizados na estação seca e, com isso,
muitas espécies já haviam cessado suas atividades de vocalização (no caso dos anuros) e reprodutivas.
Figura 7.57

Curva do coletor contendo o número cumulativo de espécies de anfíbios amostradas e a
curva de rarefação na região da APAST.
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Fonte: elaboradopeloAutor, 2019.

Para répteis, as curvas também não mostraram tendência de estabilização (Figura 7.58). Essa diferença
entre a riqueza observada e estimada é compreensível uma vez que, conforme anteriormente
mencionado, há probabilidade da existência de répteis fossoriais como, por exemplo, amphisbaenídeos
e lagartos gymnophitalmídeos que são répteis de difícil visualização, principalmente em inventários
curtos.
Figura 7.58

Curva do coletor, contendo o número cumulativo de espécies de répteis amostradas e a
curva de rarefação na região da APAST.
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Fonte: elaboradopeloAutor, 2019.

Para avaliar a comunidade herpetofaunística total, construiu-se, então, a curva com os dados totais
(Figura 7.57), que também não mostrou tendência de estabilização, indicando que, mesmo que o
estudo tenha sido eficiente para o diagnóstico de uma parcela significativa da herpetofauna local,
ainda há a probabilidade de novos registros (Figura 7.59). A possibilidade de novos registros é
compreensível uma vez que na área podem ocorrer espécies de difícil visualização, como espécies
fossoriais. Além disso, segundo Santos (2003), raramente as curvas se estabilizam na região tropical e
neotropical com o aumento das amostragens face à grande diversidade faunística desses locais.

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

299

Figura 7.59

Curva do coletor contendo o número cumulativo de espécies da herpetofauna amostradas
e a curva de rarefação na região da APAST.
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Fonte: elaboradopeloAutor, 2019.

O registro fotográfico de algumas espécies registradas durante o inventariamento estão apresentadas
na Figura 7.60 para a anurofauna e na Figura 7.61 para répteis.
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Figura 7.60

Espécies de anfíbios fotografadas durante o levantamento de herpetofauna na região da
APAST.

A

B
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D

E

F

G

H

I

J
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Legenda: A – Dendropsophus elegans; B – Dendropsophus branneri; C – Dendropsophus anceps; D – Leptodactylus
labyrinthicus; E – Boana albopunctata; F – Boana faber; G – Sphaenorhynchus prasinus; H – Phyllomedusa burmeisteri;
I – Pithecopus rohdei; J – Scinax fuscovarius; K – Rhinella crucifer; L - Scinax fuscomarginatus. Fonte: A e B – Ramos,
2019; demais registros do Autor, 2019.
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Figura 7.61

Espécies de répteis fotografadas durante o levantamento de herpetofauna na região da
APAST.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Leg.: A – Urostrophus vautieri; B – Oxyrhopus clathratus; C – Ophiodes striatus; D – Epicrates cenchria; E – Enyalius
bilineatus; F – Bothrops jararaca; G – Amphisbaena alba; H – Ameiva ameiva; I - Heterodactylus imbricatus;J - Spilotes
pullatus . Fonte: G – Ramos, 2019;J – Campos, 2019; A, B, C, D, E, F, H, I, registros do Autor, 2019.
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7.5.4

ESPÉCIES RELEVANTES

A combinação de várias características morfofisiológicas, ciclo de vida com estágio aquático e
terrestre, capacidade de dispersão limitada e padrões de distribuição geográfica restritos, torna os
anfíbios um grupo extremamente suscetível às alterações ambientais, constituindo-se de potenciais
indicadores da qualidade de inúmeros ambientes.
Os anfíbios têm sido o foco das atenções de inúmeros estudos sobre os efeitos de alterações ambientais
provocadas pelo homem (BORGES-MARTINS et. al, 2007). Todas as espécies de anfíbios registradas na
campanha de campo são indicadoras de qualidade ambiental em virtude dos diferentes graus de
sensibilidade das mesmas às alterações no ambiente. Mesmo espécies consideradas como generalistas,
a sua presença e abundância em determinado local indicam como está a qualidade do ambiente.
Com isso, os anuros registrados são considerados como relevantes e importantes para avaliação da
qualidade dos ambientes da APAST.

7.5.4.1

Endêmicas

Dentre os anfíbios anuros registrados durante a coleta de dados primários, Rhinella crucifer, Haddadus
binotatus, Dendropsophus anceps, Dendropsophus branneri, Dendropsophus elegans, Boana
albopunctata, Phyllomedusa burmeisteri, Pithecopus rhodei e Sphaenorhynchus prasinus são
consideradas como endêmicas da Mata Atlântica segundo classificação de Silva et al (2017).
Dentre os répteis, Epicrates cenchria possui duas populações sendo que uma ocorre na região
amazônica e, a outra, no bioma Mata Atlântica. Seu registro para o estado de Minas Gerais é
considerado raro uma vez que poucos exemplares estão depositados nas coleções herpetológicas.

7.5.4.2

Ameaçadas

Não foram registradas espécies de anfíbios e répteis considerados como ameaçados de extinção nas
listas de espécies estadual, nacional e global consultadas.

7.5.4.3

Exóticas

Durante as amostragens realizadas não se registrou a ocorrência de espécies exóticas.

7.5.4.4

Migratórias

Durante as amostragens realizadas não se registrou a ocorrência de espécies consideradas como
migratórias.

7.5.4.5

Cinegéticas e Xerimbabos

Em relação às espécies cinegéticas observadas nos sítios de amostragem, pelo menos três podem sofrer
pressão de caça, o lagarto teiú Salvator merianae, a rã-manteiga Leptodactylus latrans e a rã pimenta
Leptodactylus labyrinthicus. Em relação às espécies de interesse médico, destaca-se a serpente
jararaca Bothrops jararaca. Essa serpente é considerada de interesse médico veterinário, por ocasionar
acidentes ofídicos graves envolvendo humanos e animais de criação.
A rã-manteiga Leptodactylus latrans possui uma distribuição bastante ampla na América do Sul a leste
dos Andes. Os machos, na época reprodutiva, ficam com os membros anteriores bastante
desenvolvidos e com espinhos nas mãos. A época reprodutiva vai de setembro a março, quando os
casais constroem um ninho de espuma na forma de um “pudim” onde são colocados cerca de 1.000
ovos. Quando os ovos se tornam girinos as fêmeas passam a protegê-los. É comum serem observados
em corposd’água lênticos aglomerados de vários girinos de coloração escura, quase preta.
A rã-pimenta Leptodactylus labyrinthicus ocorre em formações abertas tropicais e subtropicais no Brasil
e leste do Paraguai, incluindo grande parte do Cerrado, além de áreas de transição com a Mata
Atlântica e enclaves de Cerrado na Amazônia. No Brasil, ocorre no centro-oeste, sudeste (exceto Espírito
Santo), sul e estados da Bahia, Tocantins e Amazonas.
A jararaca Bothrops jararaca é uma espécie relativamente delgada e que pode atingir até 160 cm de
comprimento total. Possui padrão de colorido bastante variável e os espécimes apresentam manchas
escuras em forma triangular distribuídas em ambos os lados do corpo, usualmente conferindo a espécie
um padrão críptico de coloração. Está distribuída verticalmente desde o nível do mar até elevações
próximas a 1.200 m, onde habita uma grande variedade de habitats que incluem ambientes florestados,
como a Mata Atlântica, florestas tropicais decíduas e remanescentes florestais circundados por campos
cultivados, até áreas abertas com elevada perturbação antrópica e alta densidade humana, como
grandes centros urbanos, onde habita pequenas manchas de mata.
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7.6

AVALIAÇÃO DE AMEAÇAS

7.6.1

IDENTIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS

7.6.1.1

Expansão Urbana Desordenada

Atualmente, a expansão desordenada das zonas urbanas, a previsão de obras de estruturação viária e
novos empreendimentos econômicos, e em especial na área de entorno da APA Serra do Timóteo, tem
sido um fator preocupante ao meio ambiente nesta região e na UC propriamente dita, afetando a flora,
a fauna e os recursos hídricos.
Conforme apontado no item 4.5.4, a tendência de crescimento da malha urbana de Timóteo se dá na
região leste do município, onde está localizada a APAST. Especificamente no entorno imediato desta
UC, em levantamento para o presente plano de manejo, foram apuradas as regiões dos bairros Novo
Horizonte, Chácaras Alphaville, Olaria II, Alegre e Primavera, sendo as porções de maior expansão e
pressão de ocupação do solo na região, além de todas as áreas de uso já consolidado no entorno da
UC, bem como áreas de pastagem no interior da APA. Destaca-se que a região do bairro Chácaras
Alphaville está compreendida na zona de amortecimento do PERD, exercendo pressão também sobre
esta UC.
Ainda, nas localidades com características rurais, há pressão para o parcelamento abaixo do módulo
mínimo rural, que é de 2 ha no município. Loteamentos nos moldes de chácaras, que avançam sobre a
cobertura florestal, estão sendo uma grande preocupação dos gestores municipais.
Atualmente, de acordo com a municipalidade, todos os processos de parcelamento do solo no
município estão situados no limite atual da APAST ou em seu limite anterior quando esta UC foi criada.
Há forte especulação e interesse na implantação de loteamentos na área da APAST, em áreas propicias
para tal uso, segundo os técnicos do órgão público municipal. Contudo, devido à dúvida quanto aos
limites oficiais da APAST, todos os processos estão paralisados, tendo o último parcelamento aprovado
com registro em cartório em 2006. Em 2016, foi aprovado um loteamento, mas havia dado entrada em
2003, localizado no bairro Eldorado.
Além dos processos de loteamento para fins urbanos na tipologia residencial, teve-se conhecimento de
que há intenção de se implantar um distrito industrial entre os bairros Alphaville e Macuco14, em área
suprimida da APAST quando da redelimitação da UC em 2015. Porém, segundo a gestão municipal, há
deliberações do CODEMA e do Conselho Gestor da APAST bloqueando a aprovação de loteamentos
na área da APAST até que seja realizado seu respectivo Plano de Manejo. Cabe ressaltar que esta região
está compreendida na zona de amortecimento do PERD também.
Por fim, a presença de forte pressão à ocupação urbana próximo ao perímetro da UC, principalmente
em seu limite leste-oeste, representa um fator de risco, pois possibilita a expansão e ocupação
desordenada para fins residenciais, industriais e comerciais, decorrente da existência de eixos viários
estruturantes (Avenida Acesita, Avenida dos Rodoviários e Avenida Pinheiro), distritos industriais
(existentes e previstos), transformando-se em polos atrativos, o que induz ao adensamento rumo à UC,
podendo gerar impactos negativos sobre o meio natural ali existente. Os impactos nesse caso podem
ser resumidos na abertura de trilhas, retirada seletiva de madeira para diferentes finalidades, dentre
outros.
A proximidade a alguns bairros de Timóteo (e.g. macuco), geram conflitos diretos com a perda de
habitat para a fauna da UC, uma vez que pode ser observado a invasão irregular sobre a APA. A
conversão de ambientes nativos em áreas de uso antrópico tende a excluir boa parte das espécies de
mamíferos associadas ao domínio da Mata Atlântica. Essa mudança favorece a entrada de espécies
generalistas, e mesmo de táxons exóticos e invasores (e.g. sejam de espécies ocorrentes em
fitofisionomias de formações abertas ou de animais domésticos que se tornam invasores) que tendem a
substituir os animais endêmicos e especialistas florestais, modificando assim os serviços ecológicos antes
prestados (Bereta et al., 2017; Massara et al., 2015).
A presença da população no entorno em que a APA está delimitada, também facilita a entrada, por
exemplo, de apreciadores da natureza, sejam estes caminhantes, ciclistas e motociclistas, por exemplo.
Apesar dessas atividades serem vistas em geral como esportes sustentáveis para o meio ambiente, se
não for restritiva pode ter efeito contrário do que é conceituado. Mesmo o tracking e o ciclismo, quando
é intenso nas trilhas inseridas na vegetação nativa, pode favorecer o afastamento de animais crípticos
(i.e. animais que evitam o contato com o homem) e ainda promover o contato direto com a fauna
nativa, interação que muitas vezes são negativas e podem alterar o comportamento natural das
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espécies (GAYNOR et al., 2018), e até mesmo possibilitar o compartilhamento de zoonoses entre a
mastofauna nativa e o homem. O motocross, atividade que foi diretamente visualizada na área da APA
é em geral negativa para a fauna. Essa atividade altera a sonoridade natural de onde está presente, e
certamente deve impactar a presença de mamíferos nas áreas. Essa pressão é diretamente negativa
aos primatas, pois essas espécies utilizam de vocalizações para demarcar territórios e comunicarem
entre si, portanto, a alteração do ruído pelo motocross pode interferir diretamente a atividade
comportamental dos primatas nativos (ver Duarte et al., 2016).
Outro tipo de pressão com riscos à vegetação nativa é a abertura de novas áreas para a conversão do
solo para uso agropecuário e ocupação humana, provocando impactos diversos à flora local.
Estresses – supressão e fragmentação de habitats, diminuição na diversidade de espécies, poluição,
assoreamento de rios, afugentamento da fauna, introdução de espécies exóticas.
Fontes de estresse – Áreas urbanizadas e áreas de expansão urbana.
Incêndios
A mortalidade ou injúria provocada pelas altas temperaturas é um problema imensurável, nos termos
da biodiversidade potencialmente perdida, em especial para espécies de distribuição ou mobilidade
limitada ou espécies com hábitos reprodutivos especializados (SMITH; FISCHER, 1997), uma vez que são
facilmente mortos pela passagem do fogo quando ocorre.
A ocorrência de fogo inicia no começo da estação seca (maio-junho), com menor intensidade devido
à umidade advinda da estação chuvosa. A incidência aumenta no decorrer da estação, atingindo o
seu máximo em agosto e indo até setembro. Nesse período, as condições meteorológicas são favoráveis
à propagação do fogo, uma vez que a umidade relativa do ar nas horas mais quentes do dia pode
atingir 20% ou menos, aliado à intensidade dos ventos nas áreas abertas (VERDI et al., 2015).
Estes incêndios de origem antrópica podem inviabilizar a reprodução, crescimento e manutenção de
muitas espécies, alterando a dinâmicas populacional, abundância, distribuição e história de vida das
espécies atingidas, colocando em risco de extinção populações ou até mesmo espécies, já que vários
componentes da flora e da fauna da Mata Atlântica são endêmicos e há presença de espécies raras
(VERDI et al.,2015).
No caso das queimadas, embora não tenham sido observadas em campo, há indícios de sua
ocorrência em vários locais, além disso, os relatos de moradores são de que tal prática ainda é comum.
Os incêndios em áreas naturais constituem uma das maiores ameaças para a conservação da
biodiversidade, tanto dentro como fora de UC (MEDEIROS e FIEDLER 2004, RIBEIRO et al.,2006). Apesarde
o fogo sernatural em diversos biomas, observa-se queatualmente,grande parte das queimadas tem
origem antrópica. As principais razões para o ateamento do fogo são a renovação dos pastos,auxílio
na remoção da cobertura vegetal nativa para atividades agrícolas (PIVELLO, 2011) e ainda a ocorrência
de incêndios criminosos ou causados por incendiários (MEDEIROS e FIEDLER 2004). As queimadas se
tornam mais frequentes no auge da estação seca, quando a vegetação e o ar estão secos,os ventos
são fortes e as chuvas são escassas (RAMOS-NETO e PIVELLO 2000).Para a avifauna as queimadas
descontroladas e frequentes, que ocasionam incêndios, são danosas uma vez que reduzem a oferta de
alimentos, sítios de reprodução, além de suprimir ninhos e jovens, caso ocorram durante o período
reprodutivo (PETRY et al., 2007).
A variedade de efeitos de incêndios sobre a herpetofauna pode ser quase infinita (LYON et al., 2000). A
mortalidade ou injúria provocada pelas altas temperaturas pode ser um problema, principalmente em
espécies com distribuição ou mobilidade limitada ou espécies com hábitos reprodutivos especializados
(SMITH; FISCHER, 1997).
Na proximidade de algumas áreas com pastagens e nas margens de algumas estradas secundárias foi
possível registrar indícios do uso de fogo para limpeza do terreno conformeFigura 7.62. Isso evidencia
que essa prática é usada por moradores e que, em um cenário de seca, incêndios provocados pela
ação antrópica possam atingir os fragmentos de mata ocasionando danos à flora e fauna.
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Figura 7.62

Áreas queimadas no entorno da APAST.

Fonte: registros do Autor, 2019.

Ressalta-se que o efeito do fogo no ambiente influencia muito mais dramaticamente populações
animais do que simplesmente por meio da mortalidade direta (LYON et al., 2000). Esses efeitos podem
ser variados dependendo da intensidade do incêndio e do ambiente. Pode haver, por exemplo, uma
diminuição na disponibilidade de alimento devido à simplificação do habitat, bem como diminuição
da quantidade de abrigo e sítios de reprodução.O problema maior é a extinção local de populações
ou comunidades de répteis e anfíbios isolados em pequenos fragmentos de mata.
Estresses – supressão e fragmentação de habitats, diminuição na diversidade de espécies,
afugentamento da fauna, destruição de sítios reprodutivos.
Fontes de estresse – Proprietários de terra que manejam as pastagens utilizando-se de fogo e pessoas
que ateiam fogo acidentalmente.

7.6.1.2

Agropecuária e Silvicultura

A plantação de eucalipto é uma cultura bem difundida na paisagem e por isso merece destaque. A
produção de eucaliptos apresenta uma relação histórica com o município de Timóteo. A instalação da
siderurgia na região promoveu o estudo tecnológico da planta, bem como a sua plantação para
abastecer essa indústria. Nesse sentido, várias são as áreas naturais substituídas por eucaliptais. Essa
alteração na paisagem também reflete de maneira pretérita na composição da mastofauna.
Certamente, a monocultura de eucalipto levou a extinções locais de espécies mais exigentes;
especialistas florestais e endêmicas a Mata Atlântica. Mesmo que a produção de eucalipto possibilite o
uso da mastofauna silvícola, na busca de recurso ou como passagem para outros fragmentos de
vegetação nativa, por ser uma monocultura essa atividade tende a diminuir a diversidade biológica em
comparação a mata original, afetando assim a sobrevivência dos mamíferos que se inserem sobre essa
paisagem. Ainda a dinâmica de corte e plantio deste tipo de cultura dificulta o estabelecimento de
populações de espécies florestais, e promove assim a substituição dessa taxocenose por mamíferos
generalistas que usam o ambiente aberto e florestal.
Diversas áreas da APAST têm sido ocupadas pela silvicultura de eucalipto Eucaliptus spp. (Figura 7.63).
Esta cultura causa danos severos à flora heliófita da região, uma vez que extingue as plantas campestres
na área diretamente afetada e pode criar uma barreira ao fluxo gênico destas espécies.
Outro aspecto que deve ser considerado nas adjacências da APA é a inserção de zonas rurais que
modificam a paisagem natural por culturas antrópicas, sejam estas de horticulturas, pastagens ou
eucaliptais. A alteração provocada por tais atividades também diminui a disponibilidade de habitats
nativos, especificamente em relação a agropecuária, que por sua conformação fisionômica distinta da
vegetação florestal original é extremamente negativa para a ocorrência dos mamíferos especialistas
florestais e endêmicos da Mata Atlântica. A pecuária também facilita a entrada de animais domésticos
exóticos nas matas nativas e podem compartilhar parasitos; como o carrapato, e consequentemente
doenças com mamíferos aparentados como já indicado no item de espécies exóticas.
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Figura 7.63

Realidade observada em vários pontos da APAST: zonas silviculturais abandonados onde
vegetação florestal inicia seu desenvolvimento sucessional por sob o copado de eucalipto.

Fonte: Registro do autor, 2019.

Figura 7.64

Atividades agropecuárias realizadas na APAST e seu entorno.

A

B

Leg.: A –Pastagem exótica no sítio AER04. B – Presença de animais domésticos soltos no sítio AER04. Fonte: Registro do
Autor, 2019.

Estresses – supressão e fragmentação de habitats, diminuição na diversidade de espécies, introdução
de espécies invasoras, afugentamento da fauna, destruição de sítios reprodutivos, compactação do
solo e aumento de processos erosivos.
Fontes de estresse –Proprietários rurais.

7.6.1.3

Caça e Utilização dos Recursos Naturais

Apesar de proibida em todo o território nacional (Código da fauna, Lei nº 5.197/67), a caça e a captura
de animais silvestres ainda persistem em muitas regiões (CULLEN JR et al., 2001).
Não foram observados indícios de caça ou apanha de espécimes na APAST durante os trabalhos de
campo, mas moradores também relataram que esta prática ainda é bastante comum na região. Este
impacto tem maior importância devido à ocorrência de aves xerimbabos e cinegéticas consideradas
raras e ameaçadas de extinção na região, como o jaó-do-sul Crypturellus noctivagus, o macuco
Tinamus solitarius (não registrado por dados primários, mas com ocorrência na região do PERD), o
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papagaio-moleiro Amazona farinosa, o papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea e o tucano-de-bicopreto Ramphastos vitellinus.
A proximidade da população tradicional a APA facilita a presença da caça, processo que parece ser
culturalmente histórico na região. Sabidamente a caça é hoje uma das ameaças que mais atingem os
mamíferos cinegéticos (i.e. espécies que são comumente caçadas como alimentação ou retaliação),
sendo que muitas dessas espécies são ameaçadas de extinção (e.g. anta; Tapirus terrestris, cateto;
Pecari tajacu; onça-parda; Puma concolor).
Os desmatamentos na região são bastante pontuais, principalmente para retirada de lenha e corte
seletivo de madeira. Ainda assim, este estresse representa redução e fragmentação de habitat para a
avifauna, causando também o seu afugentamento de determinados locais que sofram com essas
pressões. Indivíduos afugentados eventualmente buscam abrigo em fragmentos similares no entorno,
causando também aumento da competição intra e interespecífica.
Estresses – diminuição de populações e diversidade de espécies.
Fontes de estresse –população do entorno

7.6.1.4

Espécies Exóticas Invasoras e Animais Domésticos

Segundo o MMA (2006), “as espécies exóticas invasoras são organismos que, introduzidos fora da sua
área de distribuição natural, ameaçam ecossistemas, habitats ou outras espécies. São consideradas a
segunda maior causa de extinção de espécies no planeta, afetando diretamente a biodiversidade, a
economia e a saúde humana”.
Invasões biológicas são indicativos de degradação de habitat em comunidades vegetais e podem
impedir o (re)estabelecimento de espécies nativas de maneira direta e indireta, através da inibição da
chegada de sementes ao solo, do bloqueio da germinação e do estabelecimento pela formação de
manchas densas, pela produção de compostos alelopáticos, pelo sombreamento (HOFFMANN;
HARIDASAN, 2008; GRISCOM, 2009) pela competição por nutrientes e umidade com as espécies nativas
(HOFFMANN; HARIDASAN, 2008) ou ainda pela alteração das propriedades físicas e funcionais do
ambiente (FLORENTINE; WESTBROOKE, 2004; ).
Figura 7.65
A

Espécies exóticas invasoras em diferentes locais da APAST.
B

Legenda: A – Contaminação biológica pela espécie Ricinus communis, especificamente em área do sítio 2,
entretanto espécies exóticas estão espalhadas por toda a área da APAST. B – Ambientes florestais bastante
descaracterizados em função da superabundância de trepadeiras é elemento comum na APAST.Fonte: Registro do
autor, 2019.

A presença de cães e gatos domésticos impacta diretamente várias espécies de aves, tanto adultos
como ninhegos. A falta de qualquer controle populacional favorece a formação de matilhas
semisselvagens. Em escala mais ampla, a ausência de vacinação dos animais domésticos pode
comprometer populações selvagens de predadores e o equilíbrio ecológico da região.
Animais silvestres são comumente afetados por infecções de micro ou macroparasitas; no entanto,
quando espécies silvestres mantêm contato com outras espécies com as quais raramente ou jamais
teriam contato no meio selvagem, essas infecções podem se espalhar de uma espécie para a outra
podendo afetar inclusive a espécie humana (PRIMACK e RODRIGUES 2002).
Informações a respeito de animais domésticos invadindo áreas naturais são importantes para direcionar
ações adequadas de manejo, garantindo assim não somente a preservação da saúde humana, mas
também a sanidade dos animais domésticos e a conservação das populações de mamíferos silvestres
(MORNER et al., 2002). Um exemplo de como as doenças podem afetar animais silvestres é apresentado
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por Morell (1994), no Parque Nacional do Serengueti da Tanzânia, onde cerca de 25 % dos leões foram
mortos pela cinomose canina, provavelmente contraída por cães domésticos que moravam nas
proximidades do Parque.
Estresses – competição com espécies nativas diminuindo a diversidade de espécies, diminuição das
populações de espécies nativas da fauna, vetores de doenças.
Fontes de estresse – população local

7.6.1.5

Estradas

O trânsito de veículos para acesso à APAST ocasiona atropelamentos, notadamente nas vias de acesso
com consequente redução no número de indivíduos da taxocenose diagnosticada e, juntamente com
os impactos citados anteriormente, prejudica a dinâmica populacional de répteis e anfíbios.
Durante as amostragens no período noturno foram visualizados, nas estradas, anfíbios, répteis (serpentes)
e algumas espécies de mamíferos cruzando as vias de acesso (principalmente na proximidade de áreas
com disponibilidade de água). Possivelmente, esse deslocamento ocorre em virtude da busca de
porções de habitat correspondentes a sítios reprodutivos, alimentação, abrigo, ou mesmo,
simplesmente, um processo migratório.
No caso específico de serpentes e lagartos, nota-se que esses animais podem ser observados expostos
em solo aquecido após as chuvas. Consequentemente espera-se que, com a intensificação do tráfego,
abertura e readequação de estradas, ocorra um aumento da mortalidade de anfíbios e répteis ao
longo dessas vias.
Os atropelamentos também representam risco sobre a mastofauna. Tal ameaça deve ser alertada,
tendo em vista que é considerada dentre as ameaças que mais afetam as populações mastofaunísticas
no Brasil e, de forma similar para a Mata Atlântica essa pressão é responsável pela morte de um número
relevante de espécies de mamíferos (GONZÁLEZ-SUÁREZ et al., 2018; GRILO et al., 2018).
Figura 7.66

Registro de espécies silvestres atropeladas.

Fonte: registro do Autor, 2019.

A ecologia de estradas vem se destacando por meio das pesquisas a respeito do impacto delas sobre
o ambiente terrestre. Existem diversos estudos acerca da influência da mortalidade de animais em vias
de tráfego de porte e fluidez distintos, com a grande maioria apontando para uma relação significativa
entre o aumento da taxa de mortalidade devido a atropelamentos e reduções populacionais,
principalmente para espécies diurnas e de maior mobilidade (CARR; FAHRIG, 2001). Porém, vale ressaltar
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que todos esses estudos apontam para a necessidade de outros, mais aprofundados, no intuito de se
compreender melhor a importância e a gravidade desses efeitos. Segundo Pinowski (2005), um trabalho
realizado na Venezuela constatou maior incidência de atropelamentos de serpentes e lagartos (entre
outros grupos animais). Esse índice maior de atropelamentos pode ser explicado, além de fatores
culturais, pelo fato de que esses animais são frequentemente atraídos para áreas abertas onde o solo
encontra-se mais quente, especialmente após a chuva, aumentando assim o risco de morte
(BERNARDINO; DALRYMPLE, 1992).
Estresses – diminuição de populações e diversidade de espécies, afugentamento da fauna.
Fontes de estresse – pecuaristas, turistas e usuários de estradas.

7.6.1.6

Mudanças Climáticas e Eventos Extremos

Vários componentes das mudanças climáticas poderão afetar todos os níveis da biodiversidade, desde
organismo a biomas. O calendário de eventos do ciclo de vida das espécies poderá ser alterado, a
distribuição das espécies poderá mudar radicalmente, as redes tróficas poderão ser afetadas e o
funcionamento do ecossistema poderá ser severamente prejudicado, levando no pior dos casos para
extinções de espécies (BELLARD et al., 2012).
As mudanças climáticas também poderão afetar o número de incêndios ocorridos anualmente,
aumentando a duração da estação de incêndios, a área queimada por incêndios e a intensidade do
fogo (IPCC, 2007 apud BATISTA et al., 2014).
Segundo Siqueira, Padial e Bini (2009), a atividade de pesquisa relacionada com os efeitos das
mudanças climáticas sobre a biodiversidade tem aumentado rapidamente. A despeito desta tendência
a porcentagem total de artigos abordando o tema é baixa. Em geral, a maior atenção das pesquisas
em biologia da conservação ainda é dada a outras ameaças (conversão de habitat, fragmentação,
introdução de espécies exóticas).
Embora exista pouca informação sobre o efeito das mudanças climáticas nas espécies e ecossistemas,
o atual cenário das mudanças climáticas sugere a necessidade de se encontrar formas de mitigação e
adaptação aos efeitos negativos provocados por estas mudanças. Dentre elas, adaptação baseada
em ecossistemas (AbE), partindo do princípio que ecossistemas bem manejados têm potencial maior de
adaptação, resistindo e recuperando-se mais facilmente dos impactos de eventos climáticos extremos,
além de proverem uma maior gama de serviços ecossistêmicos (FGBPN E ICLEI, 2015).
Segundo Paglia et al. (2012b), “o primeiro passo para a identificação das ações de AbE é a execução
de uma análise de vulnerabilidade às mudanças climáticas em uma dada região, através da qual são
identificados os principais impactos das mudanças climáticas sobre populações humanas e sobre a
biodiversidade. Muitas das análises dos impactos das mudanças climáticas para a conservação da
biodiversidade são focadas na distribuição das espécies, uma vez que o clima constitui parte importante
do conjunto de condições abióticas que delimitam a área de ocorrência de uma determinada
espécie”.
Uma das características das mudanças climáticas é a ocorrência de eventos extremos, principalmente
em relação a precipitações, que podem ocorrer em grande quantidade em pequenos períodos,
podendo causar deslizamentos, aumento de processos erosivos e enxurradas, afetando diversos
habitats, tanto nos ambientes antrópicos, como nos florestais.
Estresses: modificação na área e distribuição de habitats e diminuição na diversidade de espécies.
Fontes de estresse: Alterações naturais e causadas pelo homem que alteram os padrões climáticos.

7.6.2

QUALIFICAÇÃO DAS AMEAÇAS

Segundo CMP (2007), é importante priorizar as ameaças que afetam seus alvos de conservação para
que se possa concentrar ações de manejo onde elas sejam mais necessárias. Existe uma variedade de
ferramentas para valorar e hierarquizar ameaças. A maioria avalia a abrangência ou a extensão da
ameaça e a severidade de seu impacto sobre os alvos de conservação. Em conjunto, estes dois critérios
avaliam a magnitude da ameaça. Outros critérios comumente utilizados incluem a
permanência/irreversibilidade do dano e a urgência para se tratar o impacto.
Os alvos de conservação podem ser espécies, tipos de vegetação, habitats ou processos ecológicos
específicos, selecionados para representar e abranger o conjunto da biodiversidade de uma área e
devem considerar aspectos espaciais nesta avaliação (GRANIZO et al., 2006; CMP, 2007).
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Nesta avaliação serão considerados como alvos de conservação as tipologias vegetais agrupadas em
campos e florestas, e os diferentes grupos da fauna analisados na AER: aves, mamíferos, répteis, anfíbios
e peixes.
O Quadro 7.21 representa uma matriz qualitativa de avaliação de ameaças, onde os alvos são as
colunas e as ameaças são registrados nas linhas horizontais. Os valores das células são determinados
pela classificação dos estresses originados das ameaças, cujos valores são ou muito altos (o estresse tem
um impacto significativo sobre o alvo), altos, médios ou baixos (o estresse não causa um impacto
significativo sobre o alvo). Os critérios para a classificação dos estresses devem incluir considerações
sobre a severidade e a abrangência. (SAYRE et al., 2003).
Na hierarquização das ameaças foram dados valores de 1 a 4 (baixo a muito alto) e na coluna total foi
realizada a somatória, definindo qual das ameaças é a mais representativa.
Quadro 7.21 Matriz de avaliação das ameaças a biodiversidade na APAST.
AMEAÇAS

FLORESTAS

AVES

MAMÍFEROS

RÉPTEIS

ANFÍBIOS

TOTAL

Incêndios

Muito Alta

Muito Alta

Muito Alta

Muito Alta

Muito Alta

20

Expansão Urbana

Muito Alta

Muito Alta

Muito Alta

Muito Alta

Muito Alta

20

Agropecuária e
Silvicultura

Alta

Média

Alta

Alta

Alta

14

Exóticas e anim.
domésticos

Alta

Alta

Alta

Média

Média

13

Estradas

Média

Média

Alto

Alta

Alta

13

Extrativismo
Vegetal

Alto

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

7

Caça

Baixo

Média

Média

Baixa

Baixo

7

Mudanças
Climáticas

Média

Baixo

Baixo

Baixo

Média

7

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.

As duas principais ameaças, que afetam a fauna e flora da APAST, são os incêndios e a expansão
urbana, sendo que estas podem ter uma relação entre si.
A expansão urbana é uma ameaça com forte tendência de crescimento e vem se ampliando devido
a intensa especulação imobiliária no município, promovendo o maior uso da terra causando supressão
e fragmentação de habitats, diminuição na diversidade de espécies, poluição, assoreamento de rios,
afugentamento da fauna, introdução de espécies exóticas.
Os incêndios apresentam uma grande severidade aos recursos naturais da UC, causando diversos
estresses, como a supressão e fragmentação de habitats, diminuição na diversidade de espécies,
afugentamento da fauna, destruição de sítios reprodutivos. O programa de prevenção e combate a
incêndios é fundamental para minimizar o impacto desta ameaça.

7.7

INTEGRAÇÃO E SÍNTESE DO CONHECIMENTO

A Área de Proteção Ambiental Municipal Serra do Timóteo traduz a essência das matas mineiras: ricas
em espécies, heterogêneas e plurais, porém também fragmentadas, degradadas e altamente
impactadas pela presença do homem.
Foram listadas 231 espécies de plantas, considerando árvores, arbustos, ervas, trepadeiras e epífitas. Esse
número se apresenta dentro dos padrões de biodiversidade regionais e sugere que a APAST é abrigo
para muitas espécies, algumas delas ameaçadas de extinção.
Dois são os tipos florestais dentro da unidade de conservação, àquela que ocorre em áreas mais altas
das morrarias, chamada Floresta Estacional Semidecidual Montana, e àquela que ocorre nas partes
mais baixas dos morros, chamada Floresta Estacional Semidecidual Submontana. Esses dois tipos de
floresta ocorrem colados e misturados um ao outro e por vezes é difícil separar qual é qual. Nessas matas
vivem desde grandes árvores como o jequitibá-branco Cariniana estrellensis e a gomeleira Ficus
gomelleira até arvoretas de sub-bosque, como a panacéia Solanum cernuum e pequenas ervas, como
as avencas Adiantum spp. e as begônias Begonia spp.. A diversidade desses ambientes é sua melhor
qualidade, fornecendo recursos para a fauna e para o homem, cuidando da fertilidade da terra,
melhorando a qualidade do ar, ajudando na regulação de clima favorável, etc. Os benefícios são
tantos, mas só funcionam com a mata de pé.
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Também existe dentro da APAST um tipo especial de vegetação, chamado Formação Pioneira de
Influência Fluvial, os conhecidos brejos. Estes ambientes são muito importantes para a conservação das
águas na região, pois ajudam na sua produção e armazenamento.
Embora a riqueza vegetal da APA seja grande, diversos são os riscos que ela corre: poluição, queimadas,
retirada de madeira em grande quantidade, assoreamento de córregos de água e lagoas,
superabundância de trepadeiras e soltura de animais domésticos em áreas florestais são apenas alguns
dos riscos, muitos deles provocados pelo homem e que se não forem impedidos podem prejudicar toda
a biodiversidade da região, bem como a vida de todos os seres vivos.
Os dados apontam a existência de uma avifauna rica, diversificada e condizente com o tamanho e
estado de conservação da UC. Embora a riqueza obtida não seja tão expressiva em termos regionais,
especialmente se comparada com a do PERD, diversos táxons silvícolas mais especializados foram
registrados, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Destaque também para a presença de 27
espécies endêmicas da Mata Atlântica, além de aves raras e de distribuição mais restrita.
Quase a metade das aves registradas na APAST (n = 48,4%) são consideradas dependentes de habitat
florestais para sua sobrevivência. Embora a maior parte das espécies catalogadas na área seja
considerada de baixa sensibilidade a alterações ambientais (n = 56,1%), ou seja, aves que se adaptam
mais facilmente em ambientes alterados, destaca-se que oito espécies registradas são altamente
sensíveis a alterações. Estas aves indicam um ambiente preservado e sua presença é bom indicativo da
saúde ambiental da área. Entre as aves mais sensíveis registradas figuram o cuspidor-de-máscara-preta
Conopophaga melanops, o vissiá Rhytipterna simplex, o murucututu-de-barriga-amarela Pulsatrix
koeniswaldiana, o tiê-de-bando Habia rubica, o tucano-de-bico-preto Ramphastos vitellinus ariel e o
arapaçu-rajado Xiphorhynchus fuscus.
Em termos conservacionistas, foram registradas oito aves ameaçadas de extinção, além de cinco
consideradas quase ameaçadas. Entre as aves de interesse para a conservação observadas na área
destaca-se a presença de frugívoros especializados e táxons florestais raros, como o jaó-do-sul
Crypturellus noctivagus noctivagus¸ o tucano-de-bico-preto Ramphastos vitellinus ariel, o pavó Pyroderus
scutatus¸ o vissiá Rhytipterna simplex, o papagaio-moleiro Amazona farinosa e o papagaio-de-peitoroxo Amazona vinacea. Faz-se importante ressaltar também a presença do gavião-pombo Pseudastur
polionotus e do gavião-pato Spizaetus melanoleucus, grandes rapinantes florestais que ocupam o topo
da cadeia alimentar. Estes táxons geralmente necessitam de grandes extensões de florestas preservadas
para manutenção de suas populações, sendo bons bioindicadores ambientais.
Conforme argumentado ao longo do texto, a estrutura da vegetação da APAST é boa e destoa da
maioria das APAs de Minas Gerais. Há potencial para o estabelecimento de corredores ecológicos na
Zona de Amortecimento do PERD e entorno, o que poderia contribuir para a manutenção de
populações saudáveis de táxons florestais. Os ambientes de Floresta Estacional Semidecidual da área
se entremeiam com extensos eucaliptais, alguns dos quais com sub-bosque nativo em regeneração,
criando um contínuo florestal altamente permeável para aves silvícolas.
Além de sua importância para a conservação da avifauna regional, deve-se destacar o grande
potencialda APAST para a realização de pesquisas ecológicas e práticas de ecoturismo, especialmente
a observação de aves (birdwatching), tendo em vista que esta já é uma região bastante procurada
para esta atividade em função da presença do PERD.
Para a herpetofauna a estação seca é considerada de baixa atividade para répteis e anfíbios devido
à ectotermia dos grupos. Amostragens durante o período chuvoso apresentam uma riqueza mais
elevada quando comparado com os estudos realizados durante a estação seca, em virtude da maioria
das espécies de anuros dependerem do regime de chuvas para suas atividades reprodutivas.
Entretanto, registrou-se um número considerável de espécies somando-se os resultados obtidos das
estações amostrais. Para a anurofauna, por exemplo, 38% das espécies registradas no PERD (algumas
consideradas como endêmicas da Mata Atlântica) foram diagnosticadas na área da APAST. Para os
répteis, registrou-se um número considerável de serpentes com espécies de difícil visualização como,
por exemplo, a salamanta da mata atlântica E, cenchria. A ofiofauna é de difícil amostragem visto que
o encontro com serpentes é considerado ocasional devido à sua baixa abundância nos ambientes que
ocorrem. Além disso, houve o encontro de espécies de lagartos que dependem de áreas florestadas
para a manutenção de suas populações (ex. E. bilineatus, U. vautieri e H. imbricatus). Essa comunidade
herpetofaunística reforça a importância de se manter preservados os remanescentes florestais na APAST
visto que são extremamente importantes para a manutenção dessa taxocenose.
As análises estatísticas mostraram que essa comunidade herpetofaunística é rica e diversa e, além disso,
os resultados mostraram que há possibilidade de se registrar mais espécies de répteis e anfíbios na área
com o aumento do esforço amostral, corroborando com a lista de dados secundários que aponta para
uma riqueza maior para a região.
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Em relação à mastofauna, houve a representação de 31 espécies de mamíferos terrestres, valor que
representa quase 16% da mastofauna ocorrente na Mata Atlântica e cerca de 60% das espécies que
têm registros para a escala local do Vale do Rio Doce, mastofauna que é conhecida quase que
exclusivamente para o interior do Parque Estadual do Rio Doce (PERD).
A riqueza de mamíferos é composta por espécies generalistas de habitat e que se distribuem em
diferentes domínios morfoclimáticos (biomas), mas também de espécies associadas as regiões florestais
do Cerrado e da Mata Atlântica, bem como elementos mastofaunísticos que ocorrem atrelados as
formações vegetacionais inseridas na Amazônia e Mata Atlântica. Mamíferos endêmicos a Mata
Atlântica também estiveram representados nos limites da APA. A maior afinidade dos mamíferos as
tipologias florestais distribuídas na Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica, corroboram a maior
representatividade de espécies que dependem de ambientes florestais para sobreviverem (61% das
espécies elencadas), sejam estas semi-florestais ou especialistas silvícolas.
Das espécies confirmadas, destacam-se os mamíferos de interesse para conservação, como
relacionado as espécies ameaçadas de extinção (i.e. dentre os mamíferos levantados, seis estão
inseridos dentre as listas vermelhas de Minas Gerais, do Brasil e em nível mundial) e aquelas consideradas
deficientes de dados (i.e. foram indicadas duas espécies nessa categoria) , ou seja, mamíferos que
apresentam conhecimento ainda insuficiente sobre sua distribuição, história natural e ecologia, e por
isso, não são categorizadas dentre as classificações dispostas nas listas de espécies ameaçadas de
extinção.
Os mamíferos se encontram ameaçados a diferentes pressões antrópicas que podem ser encontradas
nas extensões da APAST. O desenvolvimento urbano e rural nas adjacências da APA traz transtornos
como perda e alteração do habitat nativo, favorece a entrada de espécies exóticas, de atividades de
caça e de focos de incêndios. Ameaças que invariavelmente se mostram negativas a mastofauna
autóctone, especialmente aos mamíferos sensíveis a alterações no habitat e que dependem da
manutenção dos remanescentes florestais para sobreviverem. A caça é uma pressão expressiva na
área, já que afeta um número considerável de mamíferos cinegéticos que sofrem diretamente com essa
ameaça (i.e. cerca de 48% dos mamíferos sofrem comumente com essa pressão). Por fim, o uso
indiscriminado das áreas nativas presentes na APA, sejam por trilheiros (ciclistas ou motocross) ou
caminhantes também deve ser considerado, mesmo que essas ameaças tenham menor impacto sobre
a mastofauna nativa.
Desta forma, no contexto geral, foram representadas espécies de relevância para a conservação, bem
como a indicação de ambientes fundamentais a sobrevivência dos mamíferos residentes na paisagem
que perfaz a APAST e seu entorno. A preservação dos remanescentes florestais distribuídos na APA é
indispensável para que a maioria das espécies de maior preocupação para conservação se
mantenham na paisagem. Essas áreas naturais, mesmo que de forma pontual, formam corredores
florestais com o PERD facilitando o intercâmbio mastofaunístico entre essas duas áreas. Esse
compartilhamento de espécies favorece a manutenção da variabilidade genética na APA, diminuindo
os efeitos deletérios de populações pequenas, e assim evitando o desencadeamento dos processos
inerentes a extinções locais (Soulé, 1987). O funcionamento da APAST como zona tampão ao PERD é
outra característica expressiva, função que auxilia a preservação dos mamíferos exclusivos desta
província geográfica e das demais espécies que são compartilhadas entre essas duas unidades de
conservação.

7.8

CONCLUSÕES DA AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA

Os resultados levantados para o meio biótico se mostraram satisfatórios. Os sítios amostrais selecionados
aparentemente abrangem todas as tipologias vegetacionais da UC e, frente a isso, considera-se que a
amostragem tenha coberto toda a flora regional, relacionando as espécies mais características de
cada tipologia vegetal.
Embora o período de campo tenha sido curto, foi suficiente para a realização da amostragem rápida,
apresentando características superficiais das diferentes tipologias e que podem ser extrapoladas para
todo o contexto da APAST.
Os resultados obtidos durante os estudos de avifauna da AER podem ser considerados satisfatórios e
suficientes para as análises apresentadas.A riqueza obtida durante o levantamento (n = 155 espécies)
supera, por exemplo, o estudo de Machado & Lamas (1996), que registraram 126 espécies de aves em
uma área no município de Antônio Dias, cujas características são similares às estudadas na APAST.
No contexto regionalobserva-se que a riqueza encontrada ainda se encontra aquém do potencial da
região, mas há que se considerar que o PERD possui quase 36 mil hectares e um longo histórico de
estudos ornitológicos que remontam à década de 1940. Ainda assim, a riqueza obtida representou
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quase 42% do potencial apontado pelos dados secundários (n = 373 espécies), um resultado formidável
para a AER. Ademais, sete novos táxons foram adicionados à listagem regional, não sendo registrados
nos dados secundários consultados. Estas espécies foram o papagaio-de-peito-roxo Amazona vinacea,
o papa-moscas-cinzento Contopus cinereus, o canário-do-mato Myiothlypis flaveola, o tucanuçu
Ramphastos toco, o petrim Synallaxis frontalis, o bico-chato-amarelo Tolmomyias flaviventris e o
piolhinho-chiador Tyranniscus burmeisteri.
Foram obtidos resultados relevantes, como o registro de oito espécies ameaçadas de extinção,
incluindo dois grandes rapinantes florestais, o gavião-pombo Pseudastur polionotus e o gavião-pato
Spizaetus melanoleucus. Estes táxons geralmente necessitam de grandes extensões de florestas
preservadas para manutenção de suas populações, sendo bons bioindicadores da saúde do ambiente.
Ressalta-se também a presença de frugívoros especializados e táxons florestais raros, como o jaó-do-sul
Crypturellus noctivagus noctivagus¸ o tucano-de-bico-preto Ramphastos vitellinus ariel, o pavó Pyroderus
scutatus¸ o vissiá Rhytipterna simplex, o papagaio-moleiro Amazona farinosa e o papagaio-de-peitoroxo Amazona vinacea. Destaca-se também o registro de 27 táxons considerados endêmicos da Mata
Atlântica.
Em termos de conservação, pode-se considerar que a APAST destoa do padrão encontrado para outras
APAs de Minas Gerais, apresentando uma boa quantidade de ambientes preservados, destacando-se
que quase um terço da unidade fica em área particular da Aperam South America, além de coincidir
em parte com a Zona de Amortecimento do PERD. Estas características tornam a APAST um importante
refúgio para a fauna da região, além de funcionar como corredor para a avifauna do PERD.
O número de espécies de anfíbios (n=16) e répteis (n=12) registrados foi importante, uma vez que as
amostragens da avaliação ecológica rápida ocorreram durante a estação seca e, nesse período,
muitas espécies de anfíbios e répteis diminuem drasticamente suas atividades de forrageio e
reprodução tornando-as, dessa forma, menos detectáveis durante a busca ativa. A riqueza de anfíbios
registrada na APAST corresponde a 38% do total de espécies (n=42) registradas nas amostragens
realizadas no Parque Estadual do Rio Doce (GUIMARÃES et al., 2019) e, além disso, cabe ressaltar que os
estudos no PERD foram realizados abordando a sazonalidade com um esforço amostral muito maior do
empregado na AER. Dessa forma, pode-se considerar que a comunidade herpetofaunística da APAST
é rica e diversa. Essa riqueza pode estar relacionada, provavelmente, ao número de ambientes
amostrados, à diferença na composição da paisagem e à heterogeneidade ambiental entre esses
ambientes.
A comunidade herpetofaunística apresentou anfíbios e répteis considerados como especialistas de
habitat no interior dos fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual. Além dessas, registrou-se
também espécies consideradas como tolerantes a ambientes alterados e típicas de áreas abertas nas
estações amostrais com notória antropização (áreas limítrofes a estradas, pastagens, eucaliptais e
propriedades rurais).
As espécies típicas de áreas abertas foram mais abundantes na área inventariada. Em áreas pouco
alteradas, as distribuições de abundâncias das espécies seguem um padrão nas comunidades
biológicas, no qual poucas espécies apresentam uma dominância numérica. Essa relação da
abundância das espécies dominantes reflete como essas espécies partilham os recursos do ambiente.
Essa informação corrobora com o que foi observado em campo onde as áreas com paisagem
modificada favoreceram a maior abundância das espécies generalistas.
Apesar de não ter sido registrado espécies ameaçadas de extinção, houve o encontro de anfíbios
considerados como endêmicos do bioma Mata Atlântica. A presença de espécies típicas dessebioma
é importante, visto que devido à intensa destruição da Mata Atlântica e à grande pressão antrópica
exercida sobre seus últimos remanescentes florestais, sua biota está sujeita a declínios populacionais e
alto risco de extinção (MORELLATO & HADDAD, 2000), incluindo répteis e anfíbios, visto que a alteração
e a destruição de seus habitat são atualmente os maiores fatores responsáveis pela diminuição de suas
populações (POUGH et al., 2008).
Considerando a importância do ambiente para os anuros, as diferenças requeridas pelas espécies entre
as regiões (VASCONCELOS et al., 2009) e a redução de habitat tem afetado diretamente as populações
de anfíbios, portanto, preservar áreas com vegetação natural é de notável importância para fornecer
requisitos básicos à manutenção de diferentes taxocenoses e, desta maneira, gerar informações úteis
para a conservação. Com isso, a conservação e a manutenção dos fragmentos de FESD são
extremamente importantes para as comunidades herpetofaunísticas registradas nesse inventário.
O levantamento de 31 espécies de mamíferos para APA Serra do Timóteo representa uma parcela
considerável da comunidade de mamíferos potencialmente ocorrentes na região mineira da Bacia do
Rio Doce (representa cerca de 43% da mastofauna) e de certa forma alcança um valor expressivo na
escala local (cerca de 60% dos mamíferos). A presença de espécies ameaçadas e endêmicas da Mata
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Atlântica chama atenção para a importância da APA, no intuito de que seus remanescentes propiciem
a manutenção dessas espécies a longo prazo. Ainda, a ausência de algumas espécies mais vulneráveis
que se encontram distribuídas no Parque Estadual do Rio Doce (PERD), mas hoje extintas localmente na
APAST, traz um alento para que novas extinções não ocorram no futuro, fortalecendo assim a
necessidade de medidas que propiciem o retorno dessas espécies, que hoje se encontram apenas
distribuídas no PERD.
Os resultados encontrados, apesar de serem importantes e relevantes para região, trazem um
conhecimento ainda incipiente para APA Serra do Timóteo. A inclusão de novos estudos que abrangem
sobretudo a estação chuvosa, aqui não representada, e que eleve os esforços dos métodos de
amostragens aqui utilizados são certamente fatores cruciais para alcançar uma melhor representação
da mastofauna da APA. A exemplo, disso foram a ausência de espécies tidas comuns e generalistas que
não estiveram elencadas na listagem de dados primários, como de roedores de pequeno porte que
não foram capturadas durante o levantamento, evidenciando assim a baixa representatividade da
ordem Rodentia no estudo. Corroborando essa ideia é provável também que a continuidade de novos
levantamentos confirme a ocorrência de espécies de relevância para a mastofauna, como táxons
especialistas, ameaçados e endêmicos da Mata Atlântica apontados pelos dados secundários e que
muito provavelmente também devem ser encontrados na APAST.
Neste contexto, é fundamental dar prosseguimento em novos estudos de coletas de campo, sobretudo,
de espécies de pequenos mamíferos, fauna que certamente foi subestimada em virtude da sua difícil
amostragem, para que assim, resultados mais satisfatórios da riqueza mastofaunística sejam alcançados
para APA. Ademais, esforços que promovam o inventariamento da mastofauna em ambientes distintos
daqueles encontrados no PERD, como relacionados as áreas de uso antrópico e de locais específicos
nas porções mais elevadas encontradas sobre as vertentes da Serra do Timóteo podem trazer novos
achados de espécies de mamíferos ainda não catalogadas nos estudos históricos realizados no PERD,
de forma a elevar o entendimento biogeográfico dos mamíferos do Vale do Rio Doce e,
consequentemente, da APAST.
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ASPECTOS INSTITUCIONAIS

8.1.1

PESSOAL, INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

Atualmente, a APAST não conta com funcionários diretos servindo especificamente a UC. Portanto, não
há um chefe, gerente ou responsável direto. O quadro de pessoal da Subsecretaria de Meio Ambiente,
da Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente é o responsável pelo
atendimento das demandas da UC, como pareceres de licenciamento ambiental, representação no
CODEMA e Conselho Gestor, acionamento da brigada de incêndios, acompanhamento da
elaboração do Plano de Manejo e, posteriormente, implementação das ações previstas,
monitoramento e avaliação do Plano.
Assim como a UC não conta atualmente com funcionários diretos e exclusivos, a APAST não possui
nenhuma infraestrutura própria. Não há uma sede da UC ou espaços específicos para realização de
atividades de gestão. Da mesma forma, não há veículos para uso da UC.
Quando necessárias, as atividades de gestão da UC são realizadas utilizando a infraestrutura e
equipamentos da Subsecretaria de Meio Ambiente, localizada na Rua Gardênia, Nº 41, bairro Primavera.
Para a manutenção das atividades de meio ambiente a Prefeitura Municipal de Timóteo conta
atualmente com 12 servidores (Figura 8.1).
Figura 8.1

Quantidade de servidores por unidades da Prefeitura Municipal de Timóteo, em setembro
de 2019.

Fonte: Transparência Timóteo, 2019.

Em relação aos recursos financeiros, a APAST não possui orçamento próprio. Para manutenção das
atividades de meio ambiente, o valor empenhado para despesas orçamentárias para o ano de 2019 foi
de R$ 524.098,63, sendo que dados atualizados do Portal Transparência em 10/10/2019 demonstram que
R$ 282.387,22 foram liquidados e R$ 234.718,02 foram pagos (Figura 8.2).
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Figura 8.2

Despesas orçamentárias para manutenção das atividades de meio ambiente da PMT, em
2019.

Fonte: Transparência Timóteo, 201915.

8.1.2

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente é órgão diretivo e de assessoramento ao
Prefeito no planejamento, execução, coordenação e controle das atividades relacionadas com o
planejamento urbano, elaboração dos instrumentos de orçamento público, legislação e políticas
urbanas, bem como do desenvolvimento econômico sustentável do Município concernentes às políticas
econômicas, industriais, comerciais, de serviços, turismo e agricultura, competindo-lhe em especial:

15
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I.

Elaborar os instrumentos de gestão orçamentária, tais como o Plano Plurianual (PPA), Leis
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Leis de Orçamento Anual (LOA);

II.

Estimular a participação popular na elaboração dos instrumentos orçamentários, com
critérios e definições;

III.

Coordenar as atividades de elaboração de projetos voltados à necessidade e demandas
das secretarias e órgãos de governo;

IV.

Manter o cadastro técnico municipal voltado à base de dados e informações tributárias,
econômico-sociais, e para as diversas políticas públicas;

V.

Manter atualizado o banco de dados com geoprocessamento referenciado;

VI.

Elaborar e revisar todos os instrumentos legais e marcos regulamentários de controle das
políticas públicas, tais como: Código de Obras, Código de Posturas, Lei de Perímetro, Plano
Diretor da Cidade, Plano Diretor de Saneamento, Plano Diretor de Drenagem e outros
Planos Diretores Urbanísticos;

VII.

Gerenciar o processo de regularização fundiária;

VIII.

Analisar, criticar e aprovar os projetos de construção de obras;

IX.

Elaborar e propor ao Prefeito, em articulação com os demais órgãos, a estratégia e as
diretrizes de desenvolvimento do Município e o plano de ação da Administração Municipal,
bem como acompanhar a sua implementação;

X.

Coordenar a elaboração de planos, programas e projetos setoriais para o desenvolvimento
do Município, acompanhando e avaliando a sua execução;

XI.

Realizar e elaborar estudos e pesquisas sobre a realidade local, nos seus aspectos físicos e
socioeconômicos, que visem à obtenção de recursos e iniciativas que promovam o
desenvolvimento do Município;

XII.

Apoiar políticas de Ecoturismo;

XIII.

Implementar ações de governo voltadas para geração de empregos e rendas;

XIV.

Difundir informações socioeconômicas do município com o objetivo de atrair investimentos
e instalações de empresas nas áreas do comércio, indústria e serviços;

Atualizado em 10/10/2019.
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XV.

Estimular a Agência Municipal de Desenvolvimento com a participação das demais
secretarias e da sociedade civil organizada.

8.1.3

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

8.1.3.1

Potencialidades de Cooperação e Apoio Institucional

Visando o estabelecimento de parcerias em ações conjuntas ou paralelas, faz-se necessário o
levantamento de entidades que possam apresentar alguma facilitação no processo de gestão da
APAST, servindo de apoio para a consolidação das funções preservacionistas e sustentáveis da UC.
Dessa forma, na sequência segue relação de entidades com potencialidades de cooperação e apoio
institucional:


Prefeitura Municipal de Timóteo: em razão da UC ser uma APA municipal, a função da prefeitura
detém maior peso para a gestão da APAST, tendo inclusive instituído o Conselho de Gestão
Colegiada. Por meio de suas secretarias, porém, seu potencial pode ser intensificado
principalmente pela Secretaria de Planejamento , Urbanismo e Meio Ambientee Secretaria de
Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Habitação, cujas atividades vinculadas ao
monitoramento da expansão urbana, dos impactos ambientais, das pressões sobre a UC, entre
outros, são de fundamental importância para acompanhamento e proteção da área. Além
disso, a atuação da Secretaria de Educação e Cultura (SED) pode ser relacionada tanto a
programas de educação ambiental, quanto à valorização cultural da APAST.



Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG): sendo o órgão responsável pelo
saneamento básico do município, indiretamente a COPASA MG detém a tarefa garantir a
qualidade dos recursos naturais provenientes da Serra do Timóteo, por meio da expansão e
manutenção das redes de abastecimento de água e coleta e tratamento de efluentes.
Também é responsável pela contratação e supervisão do presente Plano de Manejo, que
deverá orientar as formas racionais de manutenção da APAST.



Parque Estadual do Rio Doce (PERD): em função da contiguidade que o PERD detém com a
porção leste da APAST, ambas as UCs compartilham aspectos relacionados a preservação,
como o monitoramento de incêndios, e a própria criação da APAST vincula-se com o controle
da expansão urbana do município de Timóteo sobre a área do PERD. Dessa forma, tanto
atividades relacionadas a educação ambiental, fiscalização de caça, controle e
monitoramento de incêndios, são ações de potencial cooperação entre as duas UCs.



Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Timóteo (CODEMA): órgão consultivo,
deliberativo, normativo, fiscalizador e autônomo para atuação e assessoramento do Município
na área de proteção, conservação, melhoria do meio ambiente e qualidade de vida. Foi criado
em 1991, sendo definido como órgão autônomo. O mandato dos conselheiros é de 2 (dois) anos
e são realizadas reuniões ordinárias mensais.



Centro de Educação Ambiental Oikós: de propriedade da Fundação Aperam Acesita, o local
trata-se de um espaço com significativas áreas verdes inseridas dentro da APA Serra do Timóteo.
Conforme descrito anteriormente, o Centro de Educação Ambiental Oikós abriga centro de
visitantes, minhocário, biodigestor, área para treinamentos, circuito de arvorismo, fontes de
água, viveiro de mudas, mirante, além de trilhas e visitas escolares monitoradas.



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG): no contexto da APAST,
o CEFET-MG tem muito potencial como instrumento de viabilização de projetos de Ensino,
Pesquisa e Extensão, sempre entendendo que os conhecimentos produzidos nas universidades
são para uso e bem-estar da comunidade onde essa universidade está inserida.



Rede Ambiental Verde Vida (RAVV): foi criada em 2011 com o objetivo de desenvolver ações
de conscientização e educação ambiental na região do Vale do Aço tendo, assim, potencial
para exercer ações na APAST. Foi fundada por um grupo composto por instituições com
representações da sociedade civil organizada, lideranças comunitárias, terceiro setor, iniciativa
privada e órgão públicas. A RAVV não tem fins lucrativos, e todos os seus participantes são
voluntários. No ano de 2017, lançou o Plano de Educação Ambiental, com objetivos de
desenvolver a educação ambiental por meio da cultura de cooperação de forma
participativa.



Corpo de Bombeiros: tendo em vista a suscetibilidade à incêndios que a APAST detém nas
estações secas, a atuação do corpo de bombeiros é fundamental para o controle das
ocorrências.
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Fundação Relictos: entidade não governamental, sem fins lucrativos, preocupada com as
questões ambientais, cuja manutenção e direção acontece pelos associados compostos de
profissionais de várias áreas desde educadores, funcionários públicos, estudantes e funcionários
de empresas particulares. Possui sede em Ipatinga, e detém como principais objetivos a
promoção de estudos sobre a fauna e flora; difusão de conhecimentos de ecologia;
colaboração com entidades oficiais e particulares para a preservação da fauna e flora;
promoção de pesquisas e desenvolvimento de ações que fomentem a conservação da
diversidade biológica; e estímulo à criação de associações e núcleos de preservação da
natureza.



Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço (ARPAVA): trata-se de uma
organização sem fins lucrativos com atuação relacionada a preservação do meio ambiente na
região do Vale do Aço-MG. Foi fundada em 31 de agosto de 2004, por representantes de
entidades privadas, membros da Polícia Militar Ambiental, além de membros da sociedade civil.
Exerce suas atividades em parcerias com o Ministério Público, Polícia Ambiental, entidades
públicas e privadas, dentre outras.



Universidade de Uberaba (UNIUBE): O Polo Timóteo-MG conta com uma infraestrutura
educacional, projetos pedagógicos e corpo docente qualificado para a oferta de Graduação
e Pós-Graduação na modalidade EAD. Detém uma parceria com a Broadway Language
Center e, no contexto da APAST, a UNIUBE tem potencial como instrumento de viabilização de
projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, sempre entendendo que os conhecimentos produzidos
nas universidades são para uso e bem-estar da comunidade onde essa universidade está
inserida.



Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG): O Ministério Público é uma instituição
responsável pela defesa de direitos dos cidadãos e dos interesses da sociedade. A finalidade
de sua existência se concentra em três pilares: na defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Como atribuição constitucional,
o Ministério Público detém a tutela do meio ambiente, de forma a defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações. Por meio de instrumentos jurídicos, o MPMG exerce suas funções
de forma a concretizar o princípio do desenvolvimento sustentável, promovendo a
compatibilização da preservação dos recursos naturais com as necessidades do
desenvolvimento econômico.

8.1.3.2

Ações Ambientais Exercidas por Outras Instituições

Durante a pesquisa de campo, identificou-se que existem tensões e disputas no campo político sobre os
interesses referentes à APAST. Há uma forte articulação dos setores que buscam o desenvolvimento
econômico do município e que pautam dentro disso suas agendas, visando a geração de emprego,
fortalecimento da economia local e geração de renda.
No entanto, avalia-se como problemático a redesignação de áreas da APAST para loteamento e
especulação imobiliária, sem que o município tenha fortalecido as políticas de seguridade social.
Percebe-se como contrassensual o investimento na ampliação do território urbano e qualificação das
áreas hoje preservadas como áreas de ocupação do solo sem que a gestão pública tenha um
planejamento de curto, médio e longo prazo que percorra o objetivo de atender às demandas. Caso
contrário, serão mais regiões ocupadas por e com uma população produzindo mais resíduos, gerando
mais recursos, demandando mais saúde e exigindo para si mais educação.
Apesar da forte arborização presente em toda a cidade, existe uma queixa encontrada entre a
população sobre a poluição da cidade. Tal evidência, obtida nos questionários e entrevistas, alertam
para que as medidas sobre gestão de resíduo das indústrias possam ser programadas de forma
colegiada.
Como um fator positivo, porém, tem-se a atuação do Centro de Educação Ambiental Aperam - Oikós,
inserido dentro da APAST, abrigando centro de visitantes, minhocário, biodigestor, área para
treinamentos, circuito de arvorismo, fontes de água, viveiro de mudas, mirante, além de trilhas e visitas
escolares monitoradas.
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DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA

O Brasil é reconhecido mundialmente como um dos maiores detentores de biodiversidade, abrigando,
em seus diversos biomas e ecossistemas, número expressivo de espécies de flora e fauna. O domínio
Mata Atlântica, do qual a APAST faz parte, abrange 15% do total do território brasileiro, incluindo 17
estados. Todavia, atualmente resta apenas 12,4% da sua cobertura original, devido à ocupação e
atividades antrópicas na região (SOSMATAATLANTICA, 2012; RBMA, 2004).
Um elemento importante a ser considerado para a APAST, aliado às práticas conservacionistas, é a
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), também inserida nesse movimento de gestão de áreas
verdes, pela UNESCO, através do Programa Intergovernamental “O Homem e a Biosfera (MaB)”. Esse
modelo de proteção propõe a gestão integrada participativa e sustentáveldos recursos naturais, com
a missão de contribuir com a conservação e preservação da natureza com o desenvolvimento humano
nas áreas do bioma (RBMA, 2004).
Segundo as áreas prioritárias para conservação do Brasil, atualizadas pelo MMA, a APAST tem a maior
parte de sua área classificada em importância biológica e prioridade para a conservação como “muito
alta” para ambos os quesitos. Isso se deve ao grande valor de biodiversidade presente na região, que
está sujeito às ameaças pelas atividades de agropecuária, pecuária, agricultura e principalmente
expansão urbana.
Entre as áreas prioritárias para conservação de Minas Gerais, a regiãoda APAST é classificada como
áreas de “Importância Biológica Especial”, demonstrando mais uma vez sua importância para
biodiversidade local. Para a área é recomendada a definição de diretrizes e ações de conservação em
“curtíssimo prazo”, com o sentido de minimizar ou eliminar as pressões vigentes sobre a flora
(DRUMMOND, et al., 2005).A flora de Timóteo regionalmente é extremamente rica, principalmente pela
presença do PERD, cujo maciço florestal é reconhecido como um dos maiores do Brasil, quando
observada as formações de FESD.
A diversidade de ambientes florestais da APAST é sua melhor qualidade, fornecendo recursos para a
fauna e para o homem, contribuindo para a fertilidade da terra, melhorando a qualidade do ar,
ajudando na regulação de clima favorável, entre outros serviços ecossistêmicos. Os benefícios são
tantos, mas só funcionam com a mata de pé. Nessas matas vivem desde grandes árvores como o
jequitibá-branco Cariniana estrellensis e a gomeleira Ficus gomelleira,até arvoretas de sub-bosque,
como a panacéia Solanum cernuum e pequenas ervas, como as avencas Adiantum spp. e as begônias
Begonia spp.. Também existe dentro da APAST um tipo especial de vegetação, chamado Formação
Pioneira de Influência Fluvial, os conhecidos brejos. Estes ambientes são muito importantes para a
conservação das águas na região, pois ajudam na sua produção e armazenamento.
Os dados também apontam a existência de uma fauna rica, diversificada e condizente com o tamanho
e estado de conservação da UC. Embora a riqueza obtida não seja tão expressiva em termos regionais,
especialmente se comparada com a do PERD, diversos táxons silvícolas mais especializados foram
registrados, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Destaque também para a presença de animais
endêmicos da Mata Atlântica, além de espécies raras e de distribuição mais restrita.
A estrutura da vegetação da APAST é boa e destoa da maioria das APAs de Minas Gerais. Portanto o
verdadeiro significado de existência da APAST é o potencial para o estabelecimento de corredores
ecológicos na Zona de Amortecimento do PERD e entorno, o que poderia contribuir para a manutenção
de populações saudáveis de espécies de fauna com hábitos florestais. Como outro fator de relevância,
as peculiaridades da UC permitem explorar sobremaneira o uso público e ações de educação
ambiental voltada aos visitantes e às comunidades do entorno, promovendo a conscientização deste
público sobre a importância das características naturais e da necessidade de protegê-las a partir da
existência da UC. Os fatores da APAST que podem ser explorados para educação ambiental se referem
à preservação da água, da flora e da fauna, sua importância para o contexto local, entre outros fatores
cujos conceitos podem ser explorados em atividades de ecoturismo e aulas práticas das Ciências da
Natureza e Educação Ambiental.
Além da conservação da biodiversidade, a APAST presta uma infinidade de serviços ecossistêmicos à
sociedade, tendo um papel de extrema importância na conservação de nascentes da bacia do Rio
Doce e área de recarga do aquífero, que abastece milhões de usuários de água, incluindo a própria
população de Timóteo.
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VISÃO GERAL SOBRE O PROCESSO DE PLANEJAMENTO

A sociedade brasileira, nos últimos tempos, vem se posicionando sobre a falta de eficiência
administrativa do Estado e demanda uma aplicação mais eficiente dos escassos recursos disponíveis.
Assim, no caso de gestão de unidades de conservação, a busca pela excelência torna-se indispensável
para dar sustentação, efetividade e, consequentemente, credibilidade e apoio da sociedade ao
Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
Outra constatação refere-se às tradicionais abordagens contidas em planos de manejo de UCs federais
e estaduais, sendo a grande maioria caracterizada pela falta de praticidade do ponto de vista da
gestão estratégica e operacional. Muitas vezes, os planos estabelecem maior foco em longos e
completos levantamentos e diagnósticos relativos aos meios físico, biológico e antrópico, porém
tratando de maneira incompleta ou insatisfatória os planejamentos estratégicos e operacionais,
provocando que os documentos resultantes tenham mais caráter de bibliografia do que de orientação
gerencial e operacional.
Entende-se que o plano de manejo deve ser concebido, prioritariamente, para orientar os gestores
quanto às medidas necessárias a serem implementadas na unidade de conservação ao longo do
tempo, com foco no seu correto e pleno funcionamento visando o cumprimento de seus objetivos de
existência. A concepção do planejamento é claramente dependente de diagnose ampla dos atributos
da unidade de conservação e do entorno imediato.
Sob este enfoque e a partir da análise e do cruzamento dos dados levantados na etapa de diagnose,
foi possível estabelecer o planejamento da APAST levando-se em consideração alguns fatores influentes
no processo de elaboração do planejamento, tais como: observação e respeito às manifestações da
sociedade relacionada, tanto nos procedimentos participativos quanto em elementos estratégicos para
o estabelecimento de zonas e normas da UC; e observação e foco na gestão da UC, mantendo-se o
cuidado para o estabelecimento de ações viáveis e que de fato proporcionem a proteção e o bom
uso da UC, garantindo o benefício mútuo Unidade-Sociedade.
O planejamento da APAST, aqui apresentado, tem sua concepção metodológica compatível com o
preconizado pelos Padrões Abertos para a Prática da Conservação (CMP, 2013) e com o Roteiro
Metodológico para Elaboração e Revisão de Planos de Manejo de Unidades de Conservação (ICMBio,
2018). Foram também considerados os preceitos contidos no Termo de Referência emitido pela COPASA
MG, vinculado ao processo de contratação do Plano de Manejo, bem como a agregação de
procedimentos e métodos oriundos das experiências anteriores da Detzel Gestão Ambiental, obtidas nas
execuções de projetos de Cooperação Financeira Bilateral focados na proteção da floresta atlântica
brasileira.
Dessa forma, destaca-se o sentido de primar pela qualidade e garantia da aplicabilidade deste
planejamento como um documento gerencial à gestão da APAST, propiciando ferramentas de gestão
fortes e aptas à conservação dos ecossistemas encontrados na UC, considerando sua localização em
região pressionada por diversos vetores que incluem expansão urbana e ocorrência de incêndios
florestais, entre outros que estabelecerão outras pressões de uso e ocupação ao longo do tempo futuro.
Destaca-se ainda o acompanhamento de todo o processo de elaboração do Plano de Manejo pela
Equipe de Supervisão, participando diretamente da construção dessa versão do planejamento da
APAST, através de reuniões e eventos participativos realizados com essa finalidade.

10.1

PROCESSOS PARTICIPATIVOS

Projetos ambientais, especialmente relacionados à Unidades de Conservação, carecem de uma
intrínseca relação e cooperação com as comunidades afetas a elas. Deste modo e de acordo com as
diretrizes que regem o SNUC, a elaboração do Plano de Manejo da APAST assegurou a participação
efetiva da sociedade através de processos participativos que oportunizaram diversos momentos de
interação e integração por meio da participação de representantes dos diversos segmentos das
comunidades envolvidas com a UC, fazendo-se uso de métodos e técnicas específicas para garantir a
participação social abrangente, integrada e colaboradora neste processo.
A construção participativa deve estar presente nas organizações e processos de maneira não só a
oportunizar a coleta de contribuições dos atores, essas relacionadas a conhecimentos locais e
experiências específicas, como também de estabelecer compartilhamento de metas, criar relações de
acompanhamento e responsabilização, promoção de mudança de atitudes e posturas, assim como a
busca por sinergias em detrimento das imposições, fracionamentos e competições (PALOMO et al, 2011;
RAMOS et al, 2018).
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A APAST dispõe de Conselho Gestor, portanto os processos participativos desenvolvidos no escopo do
trabalho de elaboração do Plano de Manejo buscaram assegurar a participação dos conselheiros. A
participação dos conselheiros e de representantes da comunidade se deu em três momentos especiais,
além das interações realizadas por ocasião dos trabalhos de campo, quais sejam:


Reuniões de Integração;



Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP); e



Oficina de Planejamento Participativo (OPP).

Ainda, as interações da equipe técnica da Detzel Gestão Ambiental com a comunidade envolvida com
a APAST se deu não só por meio dos processos participativos, mas também por meio de entrevistas com
os moradores do interior e entorno da UC e do município de Timóteo, durante as campanhas de campo
para os levantamentos de dados primários.

10.1.1

REUNIÕES DE INTEGRAÇÃO

São reuniões abertas, sem limitação de participantes, para apresentação da empresa executora no
Plano de Manejo, sua equipe e informações sobre o trabalho a ser desenvolvido na região, com
esclarecimentos à população e destaque à importância de sua participação no processo.
A Reunião de Integração foi realizada no dia 22 de julho de 2019, no auditório da Prefeitura Municipal
de Timóteo, com a presença de representantes das comunidades, proprietários de terras na UC,
representantes das prefeituras e pesquisadores, entre outros. Como parte da integração com as
comunidades, também foram distribuídos folders com conteúdo informativo sobre o Plano de Manejo,
com o intuito de apresentar as principais informações acerca do trabalho para as comunidades(Figura
10.1).
Durante as reuniões buscou-se a exposição sobre o Plano de Manejo em linguagem simples e adequada
a todos os participantes. As informações contidas na apresentação foram explanadas pausadamente
e, quando necessário, foram repetidas para garantir a atenção dos presentes. Dúvidas, sugestões e
comentários foram ouvidos durante e após as apresentações da equipe executora do Plano de Manejo,
sendo que muitos esclarecimentos foram realizados para sanar as dúvidas manifestadas pelos
comunitários.
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Figura 10.1

Folder informativo do Plano de Manejo da APAST.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2019.

10.1.2

OFICINA DE DIAGNÓSTICO RÁPIDO PARTICIPATIVO

Oficina que objetiva a coleta de informações da comunidade, seus anseios, pontos de vista, formas de
vida e relação com as UCs. As informações coletadas nesta oficina contribuem para formação do
acervo à elaboração do diagnóstico da UC. Em suma, objetiva apreender a visão da comunidade
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sobre a UC. É realizada com cerca de 35 representantes dos mais diversos segmentos da comunidade
e proprietários de terras nas UCs, além de um moderador para conduzir a oficina, com aplicação de
métodos e técnicas adequadas de visualização e procedimentos participativos.
Foram realizadas duas Oficinas de DRP em locais estratégicos para abranger todas as comunidades
envolvidas com a UC. As Oficinas DRP foram realizadas nos dias 11 e 12 de setembro de 2019, nos bairros
Alphaville e Bromélias, respectivamente, com os grupos de interesse da UC. A Oficina no Alphaville
aconteceu na sede da Igreja Crista Maranata – Manaim Vale do Aço, enquanto a Oficinano Bromélias
ocorreu na Broadway Uniube.
A Oficina DRP compreende um conjunto de técnicas que obedece a um método, permitindo o
envolvimento dos participantes no processo de diagnóstico da UC, em que se identificam os problemas
e oportunidades de solução destas, avaliando-se aspectos que podem colaborar para a melhoria de
gestão e que tem como foco a complementação das informações provenientes de diferentes fontes,
favorecendo o cruzamento de dados e a precisão das análises necessárias ao Plano de Manejo.
Figura 10.2

Registros fotográficos de alguns momentos das oficinas de DRP

Fonte: Detzel, 2019.

10.1.3

OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

É uma oficina que objetiva a participação da comunidade na construção do planejamento e
zoneamento das UCs, ou seja, as informações coletadas nesta oficina formam acervo para a
elaboração do planejamento das UCs. Assim como na DRP, a comunidade é representada por cerca
de 35 participantes que tenham forte relação com a UC e, neste caso, algum conhecimento técnico
conforme suas áreas de atuação.
A Oficina de Planejamento Participativo (OPP) da APAST foi realizada nas dependências da Igreja Cristã
Maranata – Manaim Vale do Aço, nos dias 09 e 10 de dezembro de 2019. A Oficina contou com a
participação de representantes do setor público, privado, sociedade civil organizada, comunidade
acadêmica, conselheiros e a equipe técnica da Detzel e da Prefeitura, todos interessados em contribuir
com a elaboração do Plano de Manejo e com a consolidação da APAST (Figura 10.4).
O principal objetivo da OPP foi o de oportunizar a coleta de contribuições e a participação da
sociedade à elaboração do plano de manejo da APAST com ênfase na organização do seu
planejamento. Como objetivos específicos, focou-se em:
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Atualizar os participantes sobre o andamento e resultados preliminares do processo de
elaboração do plano de manejo da UC.



Reunir impressões e informações sobre o contexto da UC - pontos fortes, pontos fracos,
oportunidades e ameaças à Unidade;



Estabelecer propostas de ação para o interior da UC e para a Região do Entorno;
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Identificar as áreas estratégicas internas à UC.

A OPP fundamenta-se nos princípios do enfoque participativo / construção conjunta, com ênfase no
intercâmbio de experiências, tendo como ferramenta metodológica a visualização, a problematização,
trabalhos em grupo, sessões plenárias, documentação e apresentações de conteúdos, contando com
o apoio de um moderador / facilitador encarregado de garantir objetividade e foco nas discussões,
atuando de forma imparcial. Este enfoque melhora a dinâmica, devendo também, tornar mais
transparente e democrático os processos de reflexão, decisão, ação e avaliação, contribuindo para
aumentar a capacitação, a organização e a responsabilização dos envolvidos. O resultado do enfoque
participativo depende da postura de quem vai desenvolvê-lo, que é o moderador.
Foi construído durante a OPP, ou seja, a partir de um entendimento comum, a missão, a visão de futuro
e os objetivos específicos da APAST, a partir de um amplo debate sobre a vocação natural da UC e
como as comunidades querem ver a UC no futuro.
Na OPP os participantes definiram os recursos e valores estratégicos para a APAST e, divididos em grupos,
os participantes indicaram dentro de cada recurso, listados abaixo, os objetivos e as ações estratégicas
necessárias para que as finalidades da UC possam ser plenamente atendidas:


Desenvolvimento econômico e social.



Atividades turísticas.



Educação ambiental.



Conhecimento científico.



Proteção ambiental.



Desenvolvimento urbano.



Gestão da UC.

O segundo dia da OPP foi dedicado a definição de zonas e áreas estratégicas da UC. Esta atividade foi
apoiada por grupos de trabalho que definiram as zonas de uso interno da APAST e seus usos permitidos.
Em seguida os participantes apontaram os diretrizes e sugestões de normas para cada uma das zonas.
O debate foi realizado em plenária, coordenada pelo moderador da oficina.
Figura 10.3

Grupos de trabalho durante a OPP da APAST.

Fonte: Detzel, 2019.
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Figura 10.4

Apresentações dos trabalhos em plenária da OPP da APAST.

Fonte: Detzel, 2019.

10.2

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA APAST

A avaliação estratégica integra os trabalhos de elaboração do Plano de Manejo e tem por propósito
estabelecer análises dos recursos ou potenciais relacionados à UC associados à identificação de
fragilidades, considerando abrangências de seus ambientes interno e externo. Os elementos
identificados de forma livre e espontânea pelos participantes das Oficinas DRP e OPP, são adicionados
às avaliações realizadas individualmente pelos profissionais especialistas de cada área temática. Deste
conjunto de dados e informações resultaa definição do cenário atual, em termos de êxitos e
deficiências, e a projeção de cenário futuro da UC, concebido em termos de potencialidades e
obstáculos.
A avaliação estratégica parte da análise da situação geral da UC face aos fatores internos (endógenos)
e externos (exógenos), que impulsionam ou dificultam a consecução de seus objetivos. Os fatores
endógenos são caracterizados como pontos fortes e pontos fracos que condicionam o manejo da UC.
O cenário externo é caracterizado por fatores que constituem oportunidades e ameaças que auxiliam
ou dificultam o cumprimento de seus objetivos.
A avaliação integrada desses fatores permite dimensionar as Forças Restritivas, resultantes da interação
entre os Pontos Fracos e Ameaças identificadas. De mesma forma, as Forças Impulsoras são
dimensionadas a partir da interação entre os Pontos Fortes e Oportunidades identificados. O Quadro
10.1 apresenta, de forma objetiva, os critérios adotados para a elaboração da avaliação estratégica
da APAST.
Quadro 10.1 Cenários condicionantes para avaliação estratégica da APA Serra do Timóteo.
FATORES

FORÇAS IMPULSORAS

FORÇAS RESTRITIVAS

Internos
(endógenos)

Pontos fortes: fenômenos ou condições
inerentes à UC que contribuem ou favorecem
seu manejo.

Pontos fracos: fenômenos ou condições
inerentes à UC que comprometem ou
dificultam seu manejo.

Externos
(exógenos)

Oportunidades: fenômenos ou condições
Ameaças: fenômenos ou condições
externas à UC que contribuem ou favorecem o externas à UC que comprometem ou
alcance de seus objetivos.
dificultam o alcance de seus objetivos.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

10.2.1

PREENCHIMENTO DA MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICA

Os pontos fracos e fortes, assim como ameaças e oportunidades identificados como relevantes, de
gravidade e urgência de superação, são verificados, reavaliados e sistematizados na Matriz de Análise
Estratégica (Quadro 10.2 e Quadro 10.3), em gradação numérica (1 para maior gravidade e relevância,
e assim sucessivamente).
As propostas de ações elaboradas na DRP e na OPP são analisadas quanto à viabilidade técnica e
institucional de implementação e efetividade, de modo a compor premissas defensivas ou de
recuperação e premissas ofensivas ou de avanços, com complementações por parte da equipe
técnica, considerando as seguintes áreas temáticas:
 Ambiente Físico;
 Fauna/Flora;
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 Infraestrutura e Recursos humanos;
 Relação com a comunidade e Uso Público.
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Quadro 10.2 Matriz de Análise Estratégica da APA Serra do Timóteo: Forças Restritivas
FORÇAS
RESTRITIVAS
Ambiente
Físico

1.
2.

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

PREMISSAS

Pontos Fracos

Ameaças

Defensivas ou de Recuperação

Erosões causadas pela ausência da
cobertura vegetal original
Recursos Hídricos com baixa quantidade
e qualidade da água

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Fauna /
Flora

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
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Identificação de áreas degradadas,
principalmente em encostas;
Existência de atividades de caça;
Desmatamentos pontuais na região,
principalmente para retirada de lenha e
corte seletivo de madeira
Indícios do uso de fogo para limpeza de
terreno, na proximidade de áreas com
pastagens e nas margens de estradas
secundárias, influenciando
drasticamente as populações da fauna e
a vegetação;
Presença de espécies exóticas de fauna
(animais domésticos) e flora;
Agropecuária existente na área da UC;
Atividades de motocross em estradas
vicinais, altera a sonoridade natural do
ambiente, gerando impacto na

1.

2.

3.

4.
5.

6.
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Forte pressão à ocupação urbana
desordenada próximo ao perímetro
da UC
Empreendimentos irregulares na
região da UC;
Implantação de distrito industrial
entre os bairros Alphaville e Macuco
e em área suprimida da APAST
(região compreendida na zona de
amortecimento do PERD);
Ausência política para o uso de
áreas passíveis de implantação de
núcleos habitacionais;
Forte especulação e interesse na
implantação de loteamentos na
área da APAST, em áreas propicias
para tal uso;
Pressão em áreas rurais para o
parcelamento abaixo do módulo
mínimo rural (2 ha no município).

1.

Presença de estradas secundárias
cujo tráfego pode causar
atropelamento de espécies da
fauna nativa (animais silvestres);
Abertura de novas áreas (conversão
do uso do solo) para uso
agropecuário e ocupação humana,
provocando impactos diversos à
flora e à fauna local;
Abertura de trilhas, retirada seletiva
de madeira para diferentes
finalidades;
Incêndios criminosos;
Geração de conflitos diretos com a
fauna, propiciando a perda de
habitat, devido à proximidade com
alguns bairros de Timóteo (e.g.
macuco);
Proximidade da população
facilitando a prática da caça,

1.

2.

3.
4.

Fomentar a regularização urbanística/fundiária das ocupaçõess e
estabelecientos próximos a UC;
Diagnosticar e mapear as áreas de uso da UC, a fim de
estabelecer regras e normas para o desenvolvimento de
atividades;
Controlar o uso imobiliário ao redor da UC.
Promover a recuperação da vegetação em áreas íngremes.

Fomentar ações de recuperação de áreas degradadas e realizar
contenção de encostas com risco de deslizamento;
2. Erradicar e controlar as espécies exóticas;
3. Implantar programa de fiscalização na área da UC e entorno;
4. Implantar sinalização nas estradas secundárias do entorno,
específicas para alerta de circulação de animais silvestres;
5. Planejar e implantar programa de educação ambiental orientado
para a comunidade local e rede escolar do entorno da UC;
6. Estabelecer campanhas de sensibilização e conscientização
contra as atividades de caça;
7. Fomentar parcerias com instituições de pesquisa e universidades
da região;
8. Incentivar a instalação do centro de pesquisa dentro da UC em
parceria com instituições de ensino;
9. Implantar plano integrado de incêndios e fortalecer parceria com
o Corpo de Bombeiros e proprietários da região da UC;
10. Articular a aquisição de equipamentos e estrutura para o
combate a incêndios;
11. Organizar brigada de combate à incêndios;

AMBIENTE INTERNO

FORÇAS
RESTRITIVAS

AMBIENTE EXTERNO

Pontos Fracos

8.

9.

Infraestrutura 1.
e Recursos
humanos
2.

presença de mamíferos, como os
primatas.
Ausência de infraestrutura para
atendimento/desenvolvimento de
atividades voltadas à interpretação
ambiental e pesquisa da flora e da
fauna;
Carência de programas de educação
ambiental.

PREMISSAS

Ameaças

Defensivas ou de Recuperação

processo culturalmente histórico na
região;
7. Existência de espécies de fauna e
flora exóticas;
8. Afugentamento da fauna e
alteração do comportamento
natural das espécies devido à
proximidade de populações no
entorno da APAST;
9. Alteração dos níveis de
biodiversidade, desde organismos a
biomas, devido aos componentes
das mudanças climáticas;
10. Pouca interação com a área
educacional do município sobre a
APAST, sua vegetação e fauna.

12. Ampliar o controle e a fiscalização para a construção de aceiros
nas propriedades estabelecidas dentro da APAST.

Quadro de funcionários insuficiente para 1.
o desempenho pleno das funções
mínimas de gestão e manejo da UC;
Falta de pessoal capacitado para
2.
exercer ações de fiscalização na UC;
3. Ausência de gestão da Subsecretaria de
Meio Ambiente (UC sem chefe direto);
4. Ausência de funcionários diretos e
exclusivos;
5. Ausência de infraestrutura própria e sede
administrativa para o desenvolvimento
de atividades de gestão e visitação;
6. Sinalização inadequada: pouca ou
nenhuma sinalização interna para fins
informativos, orientativos, interpretativos e
educacionais;
7. Ausência de orçamento próprio para
investimentos na UC;
8. Ausência de veículo para uso da UC;
9. Limitada assiduidade da equipe da UC;
10. Pouca transparência dos dados da UC
para a comunidade, inclusive sobre os
limites;

Alto potencial de descontinuidade
de gestão pública municipal e
estadual;
Falta de comunicação e integração
interinstitucional.

1.
2.
3.

Ampliar e qualificar a equipe técnica da APAST;
Designar um chefe para a gestão da UC;
Implantar placas informativas e interpretativas nas trilhas (pontos
importantes, interações ecológicas, destaque para formações
vegetacionais e espécies endêmicas, raras, ameaçadas,
formações geológicas, entre outras informações importantes sobre
aspectos ambientais relevantes da UC);
4. Estabelecer parcerias entre a Prefeitura de Timóteo, universidades
da região, ONGs que atuam na área ambiental e empresas
(especialmente ligadas ao turismo) para custear projetos, bem
como, financiar materiais audiovisuais e impressos;
5. Estabelecer parcerias para captação de recursos para a
manutenção e gestão da APAST;
6. Articular parcerias com proprietários que possuem áreas na APAST;
7. Desenvolver canal direto para todos os níveis de comunicação;
8. Investir na implantação de infraestrutura relativa à melhoria da
sinalização para uso público;
9. Divulgar ou expor nas áreas da UC e para toda a comunidade no
entorno resultados de estudos desenvolvidos na área;
10. Cadastrar e capacitar Guias de Turismo locais para atuarem
como monitores nas trilhas da UC;
11. Terceirizar estabelecimentos comerciais de alimentação na UC,
com orientação para servir, principalmente, produtos da região;
12. Desenvolver concurso para criação da logomarca da APAST.
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FORÇAS
RESTRITIVAS

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

PREMISSAS

Pontos Fracos

Ameaças

Defensivas ou de Recuperação

11. Falta de estabelecimento comercial de
alimentação na UC.
1.
Relação
com a
2.
comunidade
e Uso
3.
Público
4.
5.
6.

Falta de diretrizes para a UC;
Falta de sinalização para visitação
orientada;
Inexistência de rotas e pontos de apoio;
Pouco material de divulgação específico
da APAST à comunidade do entorno;
Pouca participação de moradores no
auxílio da gestão da UC;
Inexistência de calendário turístico na
região.

1. Falta de integração da UC com a
rede pública e privada de ensino do
entorno;
2. Falta de interação/integração da UC
com a comunidade do entorno;
3. Articulação e cooperação
insuficientes com representantes
locais da sociedade civil;
4. Articulação política deficiente;
5. Falta de sinalização e comunicação
sobre a UC junto à comunidade;
6. Desconhecimento da comunidade
sobre a importância da UC e seus
objetivos;
7. Ausência de divulgação de
informações e dados da UC;
8. Presença de empresas instaladas em
áreas da UC com interesses
conflitantes.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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Capacitar equipe de gestão da UC em educação e
interpretação ambiental;
Fomentar parcerias com o corpo de bombeiro e com o grupo de
escoteiros, como forma de auxílio as atividades de educação
ambiental;
Celebrar termo de cooperação com o CBMMG e a Polícia Militar
Ambiental;
Criar agenda de visitação com temas específicos pré-definidos,
para turmas do ensino fundamental e médio;
Estabelecer processos de entendimento entre gestores da UC e
moradores do entorno;
Estabelecer canais de comunicação e participação social;
Criar pontos de apoio para informações;
Fiscalizar e monitorar as atividades econômicas e sociais
desenvolvidas na APAST;
Desenvolver Programa de Voluntariado;
Promover a criação do dia da APAST e incentivar o
desenvolvimento de atividades (oficinas e eventos) sobre a UC e o
meio ambiente em escolas da região;
Desenvolver material de sensibilização e conscientização
ambiental;
Realizar divulgação da UC voltada à comunidade local e regional
para ampliar sentimento de pertencimento e valorização do
patrimônio ambiental, fortalecendo a marca da UC;
Capacitar empreendedores sociais e econômicos para
aproveitamento das oportunidades que a APAST poderá propiciar
Fomentar programas para o desenvolvimento ecológico e
agroflorestal;
Mapear o potencial turístico;
Fomentar a instalação da sede dos escoteiros na APAST;
Integrar o Conselho da APAST com o de turismo.

Quadro 10.3 Matriz de Análise Estratégica da APA Serra do Timóteo: Forças Impulsoras.
FORÇAS
IMPULSORAS
Ambiente
Físico

1.
2.
3.
4.

5.

6.
Flora / Fauna 1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Infraestrutura 1.
e Recursos
2.
humanos
3.
4.

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

PREMISSAS

Pontos Fortes

Oportunidades

Ofensivas ou de Avanço

Paisagem peculiar e exuberante;
Abundância de recursos hídricos e
nascentes;
Predomínio de aquífero fissural, com
poços de produtividade alta;
Proximidade com o PERD e área
interna compartilhada com o Centro
de Educação Ambiental OIKÓS;
Ausência de contaminação por
compostos tóxicos das águas do Rio
Piracicaba, próximo ao limite norte da
APAST;
Possui área delimitada por lei.

1.
2.

Serviços ecossistêmicos prestados pela
UC;
Relativo potencial para pesquisa e
controle de espécies exóticas;
Novas espécies de avifauna
adicionadas à listagem de espécies da
região;
Avifauna rica e diversificada;
Presença de anfíbios considerados
como endêmicos do bioma Mata
Atlântica;
Mamíferos de grande porte utilizando a
área da APAST;
Ambientes bem preservados,
resultando em importante refúgio para
a fauna da região e funcionando
como corredor para o PERD.

1.

Interesses em pesquisas científicas;
Exploração da paisagem para
educação e interpretação
ambiental;

1.
2.
3.
4.
5.

2.
3.

4.

Existência de Conselho Gestor;
1.
Estabelecimento de discussões
organizadas e participativas com os
órgãos ambientais;
Fácil acesso a UC;
Desenvolvimento do Plano de Manejo.

Potencial estabelecimento de
parcerias com universidades e outras
UCs da região;
Realização de pesquisas;
Estabelecimento de corredores
ecológicos na Zona de
Amortecimento do PERD;
Alto potencial para o Turismo de
Observação de Aves em virtude do
ótimo campo de visão do horizonte
natural e urbano.

1.

Potencial para parcerias entre a
Prefeitura Municipal de Timóteo e
demais órgãos públicos; empresas
locais especialmente ligadas ao
turismo; associações diversas;
universidades da região; ONGs da
região; e moradores do entorno;

1.
2.

2.
3.
4.

3.

4.

Estabelecer programas de controle, monitoramento e preservação
de mananciais, nascentes e APPs;
Planejar atividades relativas à visitação (turística, educativa e
interpretativa);
Reconhecimento por parte da gestão da UC dos potenciais de uso
da área;
Realocar moradores em área adequadas para habitação;
Valorizar a criação de ambientes planejados, ecológicos e
sustentáveis nos bairros no entorno da UC.

Fomentar parcerias com instituições de pesquisa e universidades da
região;
Estabelecer mais corredores ecológicos;
Explorar aspectos da flora e fauna locais para desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental;
Fomentar ações de sensibilização no município com foco em escolas
e igrejas, voltada para a compreensão da razão de existência da
APAST.

Capacitar equipe de gestão e instituir um chefe para a UC;
Estruturar programa de cooperação para capacitação de equipe de
apoio de uso público para a UC;
Estabelecer parcerias e cooperações, principalmente do CTMAM, IEF
e da Associação de Guias e Observadores de Aves (ainda não
formalizado);
Desenvolver Programa de Voluntariado em parceria com o PERD;
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FORÇAS
IMPULSORAS

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

Pontos Fortes

Oportunidades
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Estabelecimento de compensações
ambientais e utilização de recursos
sobre estas fontes;
Compartilhamento do Centro de
Educação Ambiental OIKÓS;
Cooperação potencial entre as duas
UCs (APAST e PERD) através de
atividades relacionadas a
educação ambiental, fiscalização
de caça, controle e monitoramento
de incêndios;
Participação de entidades locais
como CREA, CRBio, OAB, entre
outras;
Valorização dos atributos ambientais
da UC, através de projetos e
atividades de educação ambiental
e ecoturismo, incentivando ações
de preservação da APAST e seu
ativo ambiental, e a promoção da
conscientização de visitantes e
comunidades do entorno;
Centro de Visitantes IEF/PERD do
Macuco e Trilha da Juquita;
Criação de parques e unidades de
conservação na região para
atração de turistas;
Expansão hoteleira com atrativos
turísticos.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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Ofensivas ou de Avanço
5.

6.

7.
8.
9.

Otimizar estruturas já existentes para o funcionamento da sede da
APAST, como o uso compartilhado das Casas Ambientais do PERD nos
Bairros Primavera, Limoeiro e Macuco;
Incluir no Conselho Gestor da APAST moradores que adquiriram áreas
no entorno da UC, antecedente a Lei nº 3.430 (criação da UC) e ao
plano de manejo, bem como, suplentes e demais representantes do
entorno da APAST;
Desenvolver o segmento do Ecoturismo baseado na promoção das
modalidades de observação de aves e o cicloturismo;
Incentivar o empreendedorismo sustentável na região da UC;
Desenvolver estratégias para implementação do plano de manejo.

10.2.2

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICA

Na Matriz de Análise Estratégica, a relação entre as forças e fraquezas internas, mais as oportunidades
e ameaças externas que condicionam o manejo da UC, estabelecem condições que podem influenciar
no cumprimento dos objetivos de gestão da UC. Na estruturação da Matriz foram considerados os
aspectos mais pontuados nas oficinas (DRP e OPP), refletindo a análise dos técnicos que fizeram os
levantamentos e estudos na região da APAST, bem como o engajamento, conhecimento e a
percepção dos diferentes atores sociais envolvidos com a UC.
A Oficina de Planejamento Participativo abordou a missão e visão de futuro da UC; pontos fortes, pontos
fracos, oportunidades e ameaças; e principais temas como uso público, pesquisa, gestão da UC, entre
outros, além de zoneamento e proposição de diretrizes. Os principais problemas identificados pelos
participantes da OPP como ameaças à UC correspondem à presença de áreas degradadas
principalmente em encostas, além de atividades agropecuárias existentes na área da UC. Ainda, como
aspectos negativos, indicaram a ausência de um gerente da UC; a falta de infraestrutura própria e sede
administrativa para o desenvolvimento de atividades de gestão, visitação, pesquisa e interpretação
ambiental; a carência de programas ambientais; a limitada interação e articulação com a área
educacional do município e comunidades do entorno; e a deficiência na transparência de dados e
informações da UC para a comunidade. Os maiores desafios identificados como ameaças dizem
respeito: a forte pressão à ocupação urbana desordenada próximo ao perímetro da UC; o alto
potencial de descontinuidade de gestão pública municipal e estadual; e a falta de comunicação e
integração interinstitucional.
Os aspectos positivos identificados dizem respeito: à importância da UC para a conservação da
biodiversidade; à abundância dos recursos hídricos, nascentes e a sua proteção; à possibilidade de
realização de pesquisa científica, educação e interpretação ambiental; à facilidade de acesso; o
potencial no estabelecimento de parcerias com a Prefeitura, universidades, ONGs, empresas,
moradores e outras unidades de conservação da região; e à proximidade com o PERD e a área interna
compartilhada com o Centro de Educação Ambiental OIKÓS. No contexto regional, garante a
preservação das áreas ambientais, tendo alto potencial para estabelecimento de corredores
ecológicos.
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MISSÃO E VISÃO DE FUTURO

A criação da APAST, pela Lei nº 3.430, de 07 de julho de 2015, não apresentou os objetivos de criação
da UC, trazendo apenas algumas considerações sobre assegurar a proteção da Zona de Vida Silvestre
e o uso racional do solo, além de necessidade de adoção de medidas de incentivo à melhoria da
qualidade de vida da população local (Art. 3º). A Lei de criação da APAST também considera algumas
restrições a fim de proteger a qualidade do ar, as condições ecológicas locais, as condições hídricas e
a biota regional (Art. 4º) (TIMÓTEO, 2015).
O enfoque estratégico do Plano de Manejo baseia-se na definição de um alinhamento orientativo para
o planejamento, o que possibilita a elaboração de análises e a formulação de cenários futuros,
reduzindo as incertezas do processo e ampliando a capacidade de formulação de estratégias
adequadas para o enfrentamento dos problemas e a consolidação da missão da UC.
O Plano de Manejo deve incorporar o aspecto integrador por meio da construção da missão e da visão
de futuro, procurando ser mais abrangente e priorizando a região onde se insere. A missão deve definir
o propósito de conservação e, por sua vez, a visão de futuro deve se basear no objeto e nos principais
atributos de conservação da UC para estabelecer onde se quer chegar. A visão é, portanto, o objetivo
de longo prazo e o mais importante deles, a partir do entendimento comum do gestor da UC, sendo
comumente descrito através de um enunciado ousado e desafiador, porém tangível.

11.1

MISSÃO DA APAST

Tendo sido definida por consenso em construção conjunta, por ocasião da Oficina de Planejamento
Participativo, a missão da APAST foi assim estabelecida:
“Proteger a fauna, flora e os recursos hídricos, orientando o uso, proteção,
conservação e ocupação do solo, integrando o mosaico de unidades de
conservação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida”.

11.2

VISÃO DE FUTURO DA APAST

Por sua vez a visão de futuro da APAST foi estabelecida também em trabalho conjunto na OPP
“A Unidade de Conservação ser reconhecida pelos seus recursos e
ordenamento do seu território”.
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NORMAS GERAIS DA APAST

As normas gerais propostas e aplicadas para a APAST objetivam estabelecer parâmetros de gestão,
orientando a tomada de decisões sobre as atividades passíveis de realização no território da UC,
estando relacionadas a seguir. Destaque-se, que os gestores da UC detêm o poder discricionário sobre
casos omissos.
i.

As solicitações de utilização dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, deverão
obedecer às normas e legislação vigente relativas a licenciamento e outorga de usos de
recursos hídricos, sendo obrigatório o encaminhamento para ciência prévia da Prefeitura
Municipal de Timóteo, através da Subsecretaria de Meio Ambiente;

ii.

A prevenção e o combate aos incêndios florestais na APAST serão realizados mediante
ação permanente e integrada do poder público e da iniciativa privada, sob a
coordenação geral da Subsecretaria de Meio Ambiente, observado o Plano Integrado de
Prevenção, Controle e Combate a Incêndios Florestais

iii.

O proprietário ou possuidor de área rural com florestas ou outras coberturas vegetais nativas
ou plantadas é obrigado a adotar medidas de prevenção contra incêndio florestal, na
forma do determinado no Plano Integrado de Prevenção, Controle e Combate a Incêndios
Florestais e na forma da legislação estadual e Federal que trata a matéria;

iv.

A construção, pavimentação e manutenção de estradas deverão levar em consideração
as características da drenagem natural dos corpos d’água, adotando técnicas que
permitam o escoamento de águas pluviais para locais adequados, bem como a adoção
de medidas mitigadoras para a salvaguarda do livre trânsito de animais silvestres
(barreira/lombada eletrônica, quebra-molas, sinalização intensa, zoopassagens e outras);

v.

É proibido o despejo de efluentes líquidos que estejam fora dos parâmetros estabelecidos
pela legislação vigente e de resíduos sólidosnos trechos dos cursos d’água localizados
dentro da APAST;

vi.

Todo resíduo sólido reciclável e não reciclável, não orgânico, gerado na UC deverá ser
destinado para local e tratamento adequados. Os resíduos orgânicos poderão ser
descartados adequadamente ou processados na propriedade priorizando-se processo de
compostagem;

vii.

Nas propriedades com atividades rurais, os resíduos sólidos inertes poderão sofrer
acondicionamento, tratamento (exceto queima) e armazenagem adequada no próprio
local, por tempo indeterminado, até sua destinação final. Resíduos sólidos com potencial
impacto de contaminantes deverão sofrer destinação adequada e de imediato;

viii.

Qualquer estrutura montada para atender aos eventos autorizados deverá ser retirada ao
final das atividades e reconstituído o ambiente utilizado, exceto quando sua
permanênciafor de interesse da UC;

ix.

São proibidos o abastecimento e a lavagem de equipamentos de pulverização e
embalagens de agrotóxicos diretamente nos corpos hídricos, devendo ser obedecidas as
normas e legislação vigente correlata ao tema;

x.

O parcelamento do solo para fins urbanos deverá seguir os parâmetros normativos e legais
vigentes, sendo proibida a comercialização de áreas abaixo da Fração Mínima de
Parcelamento estabelecida para cada zona;

xi.

Os planos diretores, e leis de zoneamento, uso e ocupação do solo do município a serem
elaborados ou revisados deverão ser compatibilizados com o Plano de Manejo da APAST;

xii.

Os plantios de organismos geneticamente modificados seguirão as orientações da
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CNTBio);

xiii.

As UCs de proteção integral e RPPNs, criadas posteriormente à publicação do Plano de
Manejo da APA Serra do Timóteo constituirão inclusões a serem tratadas por zoneamento
e normas específicas definidas em Planos de Manejo dedicados às UC criadas. Até a
elaboração e homologação dos Planos de Manejo dedicados, os territórios destas
unidades serão considerados Zonas de Uso Restrito;

xiv.

As pesquisas com caráter técnico, científico ou cultural desenvolvidas na UC que envolvam
flora, fauna ou patrimônios materiais notáveis, devem ter autorização prévia dos gestores
da UC, por registro explícito;
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xv.

Toda pessoa ou instituição que produzir material técnico, científico ou cultural que
consolide publicação sobre a UC, deverá entregar uma cópia à sua administração para
arquivamento no seu acervo;

xvi.

Os empreendimentos já existentes que representem potencial impacto ambiental, ou que
contrariem normas gerais ou específicas serão analisados individualmente e terão um prazo
para se adequar, quando pertinente, a ser definido em conjunto com o órgão gestor da
APAST;

xvii.

Independentemente da zona em que se localizam, nas áreas de preservação de que trata
o Art. 4º da Lei 12.651/2012, será observado o regime jurídico de uso e proteção
estabelecido;

xviii.

Não serão permitidas intervenções nas Áreas de Preservação Permanente, salvo em casos
declarados de utilidade pública ou relevante interesse social, bem como, quando oferecer
risco iminente à integridade física de pessoas, à fauna e à flora, conforme critério técnico;

xix.

Não será permitida a supresão de vegetação nativa considerada nos seus estágios
fitossociológicos médio e avançado de regeneração, salvo em casos declarados de
utilidade pública ou relevante interesse social, bem como, quando oferecer risco iminente
à integridade física de pessoas, à fauna e à flora, conforme critério técnico;

xx.

As atividades ou empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, bem como suas
renovações, deverão ser objeto de encaminhamento de seus pareceres pela
Subsecretaria de Meio Ambiente, para Anuencia do Conselho gestor da APA e posterior
Deliberação do CODEMA - Conselho de Defesa do Meio Ambiente, se for o caso;
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ZONEAMENTO DA APAST

Conforme indicado na Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2000), que institui o SNUC, zoneamento
é 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.
O propósito do zoneamento é estabelecer ordenamento territorial com uma subdivisão da UC em
porções homogêneas em termos de características e propósitos de conservação ou de usos. Desta
forma é possível formular zonas específicas acompanhadas de propostas de manejo e normas
individualizadas, levando em consideração graus diferenciados de proteção ou de intervenção
humana.
As zonas propostas pelo Roteiro Metodológico para Elaboração e Revisão de Planos de Manejo das
Unidades de Conservação (ICMBio, 2018) contendo a descrição de suas características, estão
apresentadas no Quadro 13.1. Ressalta-se que exceto a Zona de Uso Divergente, todas as demais zonas
são aplicáveis à categoria de Áreas de Proteção Ambiental. Além disso, conforme prevê o SNUC, as
APAs não contam com Zona de Amortecimento.
Quadro 13.1 Zoneamento proposto pelo ICMBio, no Roteiro Metodológico para Elaboração e Revisão de
Planos de Manejo de UCs, com a descrição de suas características.
ZONAS PROPOSTAS PELO ICMBio (2018)
Zona de Preservação: É a zona onde os ecossistemas existentes permanecem o mais preservado possível, não
sendo admitidos usos diretos de quaisquer naturezas. Deve abranger áreas sensíveis e aquelas onde os
ecossistemas se encontram sem ou com mínima alteração, nas quais se deseja manter o mais alto grau de
preservação, de forma a garantir a manutenção de espécies, os processos ecológicos e a evolução natural dos
ecossistemas.
Zona de Conservação: É a zona que contém ambientes naturais de relevante interesse ecológico, científico e
paisagístico, onde tenha ocorrido pequena intervenção humana, admitindo-se áreas em avançado grau de
regeneração, não sendo admitido uso direto dos recursos naturais. São admitidos ambientes em médio grau de
regeneração, quando se tratar de ecossistemas ameaçados, com poucos remanescentes conservados, pouco
representados ou que reúna características ecológicas especiais, como na Zona de Preservação.
Zona de Uso Restrito: É a zona que contém ambientes naturais de relevante interesse ecológico, científico e
paisagístico, onde tenha ocorrido pequena intervenção humana, admitindo-se áreas em médio e avançado grau
de regeneração, sendo admitido uso direto de baixo impacto (eventual ou de pequena escala) dos recursos
naturais, respeitando-se as especificidades de cada categoria. Zona exclusiva para UCs de uso sustentável,
monumento natural e refúgio de vida silvestre.
Zona de Uso Moderado: É a zona que contém ambientes naturais ou moderadamente antropizados, admitindo-se
áreas em médio e avançado grau de regeneração, sendo admitido uso direto dos recursos naturais nas UCs de
uso sustentável, monumento natural e refúgio de vida silvestre, desde que não descaracterizem a paisagem, os
processos ecológicos ou as espécies nativas e suas populações.
Zona de Uso Comunitário: É a zona que contém ambientes naturais, podendo apresentar alterações antrópicas,
onde os recursos naturais já são utilizados pelas comunidades ou que tenha potencial para o manejo comunitário
destes, incluindo usos florestais, pesqueiros e de fauna, quando possível. Zona exclusiva para reservas extrativistas,
florestas nacionais, reservas de desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental e área de relevante
interesse ecológico.
Zona de Manejo Florestal: É a zona composta por áreas de florestas nativas ou plantadas, com potencial
econômico para o manejo sustentável dos recursos florestais madeireiros e não madeireiros. Nas UCs constituídas
de grandes áreas de florestas nativas, esta zona é destinada ao manejo florestal empresarial, em conformidade
com a lei de gestão das florestas públicas. Zona exclusiva para florestas nacionais e áreas de proteção ambiental.
Zona de Infraestrutura: É a zona que pode ser constituída por ambientes naturais ou por áreas significativamente
antropizadas, onde é tolerado um alto grau de intervenção no ambiente, buscando sua integração com o
mesmo e concentrando espacialmente os impactos das atividades e infraestruturas em pequenas áreas. Nela
devem ser concentrados os serviços e instalações mais desenvolvidas da UC, comportando facilidades voltadas à
visitação, à administração da área e, no caso de UCs de uso sustentável, monumento natural e refúgio de vida
silvestre, ao suporte às atividades produtivas.
Zona Populacional: É a zona destinada a abrigar as concentrações de populações residentes nas UCs e suas
possíveis áreas de expansão, cuja presença seja compatível com a categoria, assim como as áreas destinadas às
infraestruturas comunitárias, de serviços e de suporte à produção. Zona exclusiva para UCs de uso sustentável e,
em situações excepcionais, para monumentos naturais e refúgios de vida silvestre.
Zona de Produção: É a zona que compreende áreas com ocupação humana de baixa densidade, onde o
processo de ocupação deverá ser disciplinado e serão admitidas a moradia, atividades de produção e de
suporte à produção, com o incentivo de adoção de boas práticas de conservação do solo e dos recursos hídricos
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ZONAS PROPOSTAS PELO ICMBio (2018)
e o uso sustentável dos recursos naturais. Zona exclusiva para áreas de proteção ambiental, e quando couber,
para áreas de relevante interesse ecológico, monumentos naturais e refúgios de vida silvestre
Zona Urbano-Industrial: É a zona que abrange regiões com alto nível de alteração do ambiente natural, onde se
localizam áreas já urbanizadas ou com condições favoráveis à expansão da urbanização e onde estão instalados
ou têm potencial para instalação de empreendimentos de mineração ou indústrias, buscando seu ordenamento.
Zona exclusiva de áreas de proteção ambiental, podendo ser utilizada em florestas nacionais quando a
mineração estiver prevista no decreto de criação
Zona de Sobreposição Territorial: É a zona que contém áreas nas quais há sobreposição do território da unidade
de conservação com outras áreas protegidas, tais como outras Unidades de Conservação, os territórios indígenas
declarados e terras quilombolas delimitados nos termos da legislação vigente. Nesta zona, o manejo e a gestão
serão regulados por acordos específicos estabelecidos de forma a conciliar os usos daquelas populações e a
conservação ambiental.
Zona de Diferentes Interesses Públicos: É a zona que contém áreas ocupadas por empreendimentos de interesse
social, necessidade pública, utilidade pública ou soberania nacional, cujos usos e finalidades são incompatíveis
com a categoria da Unidade de Conservação ou com os seus objetivos de criação.
Zona de Adequação Ambiental: É a zona que contém áreas consideravelmente antropizadas ou
empreendimentos que não são de interesse público, onde será necessária a adoção de ações de manejo para
deter a degradação dos recursos naturais e promover a recuperação do ambiente e onde as espécies exóticas
deverão ser erradicadas ou controladas. Zona provisória, uma vez recuperada será incorporada a uma das zonas
permanentes.
Zona de Uso Divergente: É a zona que contém ambientes naturais ou antropizados, onde ocorrem populações
humanas ou suas áreas de uso, cuja presença é incompatível com a categoria de manejo ou com os objetivos da
unidade de conservação, admitindo-se o estabelecimento de instrumento jurídico para compatibilização da
presença das populações com a conservação da área, lhes garantindo segurança jurídica enquanto presentes
no interior da unidade de conservação. Essas populações estarão sujeitas às ações de consolidação territorial
pertinentes a cada situação. Caso sejam populações tradicionais conforme definição do Decreto nº 6.040/2007,
deve-se observar o Art. 42 da Lei nº 9.985/2000. Zona não utilizada para Área de Proteção Ambiental. Zona
Provisória, uma vez realocada a população ou efetivada outra forma de consolidação territorial, esta será
incorporada a outra(s) zona(s) permanente(s).
Fonte: ICMBio, 2018.

13.1

CRITÉRIOS DE ZONEAMENTO

A definição de um determinado setor da UC em cada Zona específica depende de suas características
naturais e antrópicas, de suas potencialidades, fragilidades e necessidades de proteção face aos
diferentes tipos de uso, considerando suas vocações e objetivos.Sendo assim, a definição e análise de
critérios específicos e estratégicos que traduzam a relevância dos valores para conservação e das
vocações para uso é o ponto de partida para o estabelecimento do Zoneamento de uma UC.
Para a APAST, os critérios para definição das zonas, portanto, foram estabelecidos com base nas
informações obtidas nas oficinas participativas, nos estudos produzidos nas diversas áreas temáticas que
resultaram no diagnóstico da APAST e a partir da interpretação e classificação dos diferentes tipos de
uso com base nas imagens de satélite de alta resolução recobrindo a área da UC.Ressalta-se que ao
longo de todo o processo participativo, os critérios sofreram ajustes com vistas a adequar a realidade
local e ser o mais representativo possível facilitando o estabelecimento de cada uma das zonas.
Os critérios utilizados para a APAST incorporam suas singularidades, especialmente de sua categoria de
manejo e, por se tratarem de atributos bióticos e abióticos da UC, são mensuráveis e inseridos nos
diferentes mapas que compõem o estudo. Assim, uma vez organizados sobre bases de dados espaciais
(em ambiente de SIG), foram integrados e analisados, visando à identificação de áreas cujas
características indicam sua inclusão em zonas de manejo específicas.A seguir são apresentadas as
descrições dos critérios de zoneamento contextualizados no território da APAST.

13.1.1

CRITÉRIOS INDICATIVOS DE VALORES PARA A CONSERVAÇÃO

13.1.1.1

Diversidade de Espécies

Áreas com maiores índices de diversidade de espécies de fauna e flora devem integrar zonas de maior
proteção. Na APAST os índices de diversidade de espécies acompanham as formações vegetais
presentes na UC. As áreas de Formações Pioneiras (taboais) e FESD em estágios avançado e médio de
regeneração apresentam os maiores índices de diversidade, comparativamente à FESD em estágio
inicial de regeneração, às Pastagens e Eucaliptais que possuem índices menores. Este critério também
reflete, indiretamente, a ocorrência de ambientes críticos para fauna e a ocorrência de espécies alvo
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de conservação (endêmicas, raras, novas e ameaçadas de extinção), acompanhando nestes casos a
mesma ordem de relevância.

13.1.1.2

Suscetibilidade Ambiental

Devem estar contidas em zonas mais restritivas ao uso as áreas ambientalmente sensíveis, tais como:
solos suscetíveis à erosão; encostas íngremes; áreas úmidas como banhados e lagoas, entre outros. Para
o mapeamento das áreas mais suscetíveis da APAST foram cruzadas informações sobre as classes de
declividade, uso e cobertura do solo e tipos de solos, caracterizando cada classe de feição (também
identificada como plano de informação) com um valor de suscetibilidade à processos erosivos. O
mapeamento das áreas mais suscetíveis está apresentado no Encarte 1 do Plano de Manejo.

13.1.1.3

Presença de Recursos Hídricos e Áreas de Recarga

A proteção dos recursos hídricos e das áreas de recarga dos aquíferos é essencial para a manutenção
da biodiversidade na área da APAST e seu entorno e, também, para o abastecimento da população.
Sendo assim, torna-se importante considerar como critério para conservação a presença das nascentes
e cursos-d’água e de suas matas ciliares, que têm papel fundamental para o equilíbrio ecológico da
região e de todas as bacias cujas nascentes estão localizadas no interior da UC. As Áreas de
Preservação Permanente, consideradas como o raio de 50 metros no entorno das nascentes e 30 metros
para cada lado ao longo dos cursos d´água, desempenham os importantes papéis ecológicos de
proteger e manter os recursos hídricos, de conservar a diversidade de espécies de plantas e animais e
de controlar a erosão do solo e os consequentes assoreamento e poluição dos cursos-d’água.

13.1.2

CRITÉRIOS INDICATIVOS DE VOCAÇÃO PARA USO

13.1.2.1

Potencial para uso público

Na escolha das áreas para uso público deve-se levar em consideração as potencialidades e restrições
relativas ao ambiente natural, uma vez que as diferentes atividades podem causar impactos sobre os
ambientes. Embora os critérios que determinam cuidados ambientais devam prevalecer sobre o
potencial da área para o uso público, na medida do possível a conservação e o uso de determinada
área deverão ser compatibilizados. Os atrativos e suas trilhas de acesso devem ser condicionados aos
usos permitidos por sua categoria de manejo e, em função disso, serem incluídos em zonas de manejo
específicas.

13.1.2.2

Presença de população residente e Potencial para expansão urbana

Na APAST ocorrem populações residentes como é o caso das localidades Zé Izídio e do Bairro Celeste,
na divisa com o municípior de Marliéria, além de áreas visadas para a expansão urbana de Timóteo,
evidenciadas por alterações ambientais significativas (degradação ambiental) decorrentes da
presença de gado, ocorrência regular de incêndios, extração ilegal de recursos naturais renováveis e
não renováveis (caça, desmatamento, ou outras), o que condiciona adequações de uso do solo e a
inclusão das áreas em zonas com permissões para esse tipo de uso.

13.1.3

CRITÉRIOS DE AJUSTE

13.1.3.1

Resultados da OPP

A Oficina de Planejamento Participativo resultou na definição de um pré-zoneamento da APAST pelos
participantes, que puderam refletir sobre o mapa a melhor forma de subdividir a UC em zonas com
características similares, apontando os locais específicos para proteção, visitação, administração e
resolução de questões de expansão urbana. Dessa forma, as zonas apontadas na OPP foram
ponderadas e utilizadas como critério de ajuste do zoneamento, refletindo a visão das comunidades
para as zonas da APAST.

13.1.3.2

Limites Identificáveis na Paisagem

Na medida do possível, as zonas devem ser desenhadas tendo por limites marcos passíveis de serem
identificados na paisagem, como rios, estradas, pontos destacados do relevo, fragmentos florestais,
formações rochosas, entre outros.
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13.1.4

MAPEAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ZONEAMENTO

Para a aplicação dos critérios de zoneamento, os mesmos foram organizados em ambiente de SIG.
Dessa forma os critérios, organizados em camadas (layers) de informação, puderam ser analisados e
integrados através de rotinas de geoprocessamento, objetivando a identificação espacializada de
áreas com atributos específicos que justifiquem sua inclusão em diferentes zonas de manejo.
Em um primeiro momento, foram atribuídos valores relacionados à relevância de conservação para
cada um dos critérios de zoneamento da APAST, sendo espacializados em cinco classes (Muito Alto,
Alto, Médio, Baixo e Muito Baixo), de acordo com o interesse para conservação dessas classes, em toda
a área da UC (Quadro 13.2). Em seguida foi realizado o cruzamento dos critérios, resultando em um
mapa único de áreas na APAST com maior importância para a conservação. Estas áreas devem ser
alvos de maior proteção e incluídas nas zonas mais restritivas, ainda que possam ser incluídas, em menor
proporção, em outras zonas.
Quadro 13.2 Descrição dos critérios e classes utilizadas para cruzamento em ambiente SIG.
CRITÉRIO

CLASSES (potencial para conservação)

Áreas de Preservação Permanente
(recursos hídricos)

Muito alto: 50 metros no entorno de nascentes e 30 metros no entorno de
cursos d’água

Áreas de Reserva Legal
declaradas

Muito alto

Declividade

Muito baixo: Até 9%
Baixo: de 9 até 12%
Médio: de 12 a 25%
Alto: de 25 a 45%
Muito alto: Acima de 45%

Uso do solo e cobertura vegetal

Muito alto: Florestas em estágio avançado e Formações Pioneiras
Alto: Florestas em estágio médio e lagoas
Médio: Florestas em estágio inicial e Reflorestamentos de Eucalipto
Baixo: Pastagens/campos
Muito baixo: Estradas, áreas edificadas e urbanizadas

Fonte: Elaboração do Autor, 2019.

Após o mapeamento dos critérios integrados de zoneamento, foram ponderados os apontamentos dos
participantes das Oficinas de Planejamento Participativo, que indicaram zonas e áreas estratégicas,
com seus respectivos usos permitidos. Os limites das zonas foram ajustados tendo-se por base, na medida
do possível, marcos passíveis de serem identificados na paisagem como divisores de microbacias,
vegetação, margens de rios, estradas, pontos destacados do relevo, entre outros.

13.2

DEFINIÇÃO,CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÃO DOS USOS DO SOLO PARA
IMPLANTAÇÃO DO ZONEAMENTO

Para cada zona da APAST foram definidos os usos do solo, ou seja, as atividades permitidas, permissíveis
ou proibidas no seu território, objetivando a proteção ambiental e o controle do crescimento urbano.
Os usos do solo são definidos e estruturados da seguinte forma:
A. QUANTO AO GRAU DE ADEQUAÇÃO À ZONA:
Permitidas: Compreendem as atividades que apresentem clara compatibilidade com as finalidades da
zona correspondente;
Permissíveis: Compreendem as atividades cujo grau de adequação à zona dependerá da análise ou
regulamentação específica para cada caso;
Proibidas: Compreendem as atividades que, por sua categoria, porte ou natureza, são nocivas,
perigosas, incômodas e incompatíveis com as finalidades da zona correspondente.
B.

QUANTO A DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS USOS DO SOLO:

I – USO HABITACIONAL
Edificações destinadas à habitação permanente ou transitória subclassificando-se em:
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I.1

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR: edificação isolada destinada a servir de moradia a uma só família;

I.2
HABITAÇÃO DE USO INSTITUCIONAL: edificação destinada à assistência social, onde se abrigam
estudantes, crianças, idosos e necessitados, tais como:


Albergue



Alojamento Estudantil, Casa do Estudante



Asilo



Convento, Seminário



Internato



Orfanato

I.3
HABITAÇÃO TRANSITÓRIA: Edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso transitório,
onde se recebem hóspedes mediante remuneração, subclassificando-se em:
I.3.1 – HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 1


Apart-Hotel



Pensão

I.3.2 – HABITAÇÃO TRANSITÓRIA 2


Hotel, Pousada

II – USOS COMUNITÁRIOS
Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas à educação, lazer, cultura, saúde, assistência
social, cultos religiosos, com parâmetros de ocupação específicos, subclassificando-se em:
II.1
COMUNITÁRIO 1: atividades de atendimento direto, funcional ou especial ao uso residencial,
tais como:


Ambulatório, Unidade de Saúde



Assistência Social



Berçário, Creche, Hotel para Bebês



Biblioteca



Ensino Maternal, Pré-Escolar, Jardim de Infância



Escola Especial

II.2
COMUNITÁRIO 2: atividades que impliquem em concentração de pessoas ou veículos, níveis
altos de ruídos e padrões viários especiais, subclassificando-se em:
II.2.1 – COMUNITÁRIO 2 – LAZER E CULTURA


Auditório



Boliche



Casa de Espetáculos Artísticos



Cancha de Bocha, Cancha de Futebol



Ginásio de Esportes



Centro de Recreação



Centro de Convenções, Centro de Exposições



Cinema



Colônia de Férias



Museu



Piscina Pública



Ringue de Patinação



Sede Cultural, Esportiva e Recreativa
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Sociedade Cultural



Teatro

II.2.2 – COMUNITÁRIO 2 – ENSINO


Estabelecimentos de Ensino de 1º e 2º Graus

II.2.3 – COMUNITÁRIO 2 – CULTO RELIGIOSO


Casa de Culto



Templo Religioso

II.3
COMUNITÁRIO 3: atividades de grande porte, que impliquem em concentração de pessoas ou
veículos, não adequadas ao uso residencial sujeitas a controle específico, subclassificando-se em:
II.3.1 – COMUNITÁRIO 3 – ENSINO


Campus Universitário



Estabelecimento de Ensino de 3º Grau

II.4
COMUNITÁRIO 4: atividades sujeitas a controle específico visando a proteção do meio
ambiente.


Educação Ambiental16



Parques de Lazer



Pesquisa científica17



Parques ecológicos



Conservação e Recuperação



Atividades turísticas



Visitação



Monitoramento ambiental



Atividades de caminhada

III – USOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS
Atividades pelas quais fica definida uma relação de troca visando o lucro e estabelecendo-se a
circulação de mercadorias, ou atividades pelas quais fica caracterizado o préstimo de mão de obra ou
assistência de ordem intelectual ou espiritual.
III.1
COMÉRCIO VICINAL: Atividade comercial varejista de pequeno porte, disseminada no interior
das zonas, de utilização imediata e cotidiana, entendida comoum prolongamento do uso
residencial,subclassificando-se em:
III.1.1 – COMÉRCIO VICINAL 1
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Açougue



Armarinhos



Casa lotérica



Drogaria, Ervanário, Farmácia



Floricultura, Flores Ornamentais



Mercearia, hortifrutigranjeiros



Papelaria, Revistaria

16

Educação ambiental: conjunto de ações educativas voltadas à compreensão da dinâmica dos ecossistemas,
considerando efeitos da relação do homem com o meio, a determinação social e a variação/evolução histórica
dessa relação.

17

Pesquisa científica: realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo
com as normas da metodologia consagradas pela Ciência, permitindo elaborar um conjunto de conhecimentos
que auxiliem na compreensão da realidade e na orientação de ações.
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Posto de Venda de Pães

III.1.2 – COMÉRCIO VICINAL 2


Bar



Cafeteria, Cantina, Casa de Chá, Confeitaria



Comércio de Refeições Embaladas



Lanchonete



Leiteria



Livraria



Panificadora



Pastelaria



Posto de Venda de Gás Liquefeito



Relojoaria



Sorveteria



Pet-shops

III.2
SERVIÇO VICINAL: Atividades profissionais e serviços pessoais de pequeno porte não incômodas
ao uso residencial, subclassificando-se em:
III.2.1 – SERVIÇO VICINAL 1


Atelier de Profissionais Autônomos



Serviços de Datilografia, Digitação



Manicure



Montagem de Bijuterias

III.2.2 – SERVIÇO VICINAL 2


Agência de Serviços Postais



Consultórios



Instituto de Beleza, Salão de Beleza

III.3
COMÉRCIO E SERVIÇO DE BAIRRO: Atividades comerciais varejistas e de prestação de serviços
de médio porte destinadas a atendimento de determinado bairro ou zona, tais como:


Academias



Agência Bancária



Choparia, Churrascaria, Petiscaria, Pizzaria



Comércio de Material de Construção



Comércio de Veículos e Acessórios



Escritórios Administrativos



Estabelecimentos de Ensino de Cursos Livres



Estacionamento Comercial



Joalheria



Restaurante

IV – MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
É a administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais,
respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se,
cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e
subprodutos não-madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços florestais.
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V –USO AGROSSILVIPASTORIL
É a prática de combinar espécies florestais (árvores ou outras espécies perenes lenhosas) com culturas
agrícolas e/ou pecuária, com o objetivo de melhorar o aproveitamento dos recursos naturais e a
produção de alimentos. Seu correto manejo possibilita ao mesmo tempo a conservação ambiental, o
aumento da produtividade agrícola, o conforto e a maior produção animal.

VI – PISCICULTURA
Consiste na criação de peixes, principalmente os de água doce.

VII– AGROINDÚSTRIA FAMILIAR
Atividade de beneficiamento e/ou processamento de matérias-primas agropecuárias onde o destino
final da produção é a comercialização, visando aumentar o valor agregado do produto final. A mão
de obra deve ser preferencialmente da família e/ou famílias do entorno da agroindústria.

13.3

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO
DO ZONEAMENTO

Para cada zona da APAST foram estabelecidos coeficientes e taxas para os parâmetros urbanísticos a
fim de contemplar a distribuição da população em função das diretrizes estabelecidas, da infraestrutura
existente e projetada e, respeitando as condicionantes ambientais inerentes ao município e à UC. Os
parâmetros urbanísticos estruturados são os seguintes:

13.4



Lote mínimo e testada mínima: Lote mínimo é a área mínima permitida para um lote em
uma determinada zona. Testada mínima é a medida mínima permitida para o lote em sua
largura, no nível da rua.



Coeficiente máximo de aproveitamento: Determina o potencial construtivo do lote. É a
relação entre a área do lote e a área total construída. Exemplo: Se o Coeficiente de
Aproveitamento para determinado lote é 1, a área deste é 500m² e a área da base da
edificação é 250m², poderão ser construídos 2 pavimentos. Portanto, para esse caso, a
soma das áreas dos pavimentos é igual à área do lote.



Taxa de ocupação máxima: É a relação entre a área do lote e a ocupação da edificação
no terreno. Por exemplo, se a Taxa de Ocupação Máxima é de 50% e o lote possui 1000m²,
a área máxima de ocupação da edificação no terreno deverá ser de 500m².



Altura máxima (pavimentos): Corresponde à altura máxima permitida para a edificação
em uma determinada zona.



Recuo mínimo do alinhamento predial: É a distância mínima perpendicular entre a fachada
da edificação incluindo o subsolo e o alinhamento predial existente ou projetado.



Afastamento das divisas: São os afastamentos obrigatórios da edificação com as divisas do
lote (fundos e laterais). Distância, medida em projeção horizontal, entre o limite externo da
edificação e a divisa do lote.



Taxa mínima de permeabilidade: É a relação entre a área do lote e a área deste que possui
superfície permeável. Como, por exemplo, a Taxa de Permeabilidade Mínima é de 0,2
(20%) e o lote possui área de 600m², deverá ser destinada a área de no mínimo 120m² para
superfície permeável.

ZONAS DA APA SERRA DO TIMÓTEO

Tendo por base os critérios adotados e a proposta do ICMBio de zoneamento padronizado no Roteiro
Metodológico (ICMBio, 2018), conforme exposto anteriormente,a formulação do zoneamento da APAST
resultou na definição de 5 (cinco) zonas: Uso Restrito (ZUR), Uso Moderado (ZUM), de Manejo Florestal
(ZMF), de Produção (ZPROD) e Populacional (ZPOP), conforme a Figura 13.1 e a Tabela 13.1, que
apresentam a representação gráfica de cada uma, as áreas em hectares e suas proporcionalidades
percentuais em relação ao total da APAST.
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Tabela 13.1 Valores das áreas das zonas estabelecidas para a APAST.
ZONA
Uso Restrito (ZUR) / Zona de Vida Silvestre

ÁREA (ha)

% TOTAL

1.562,96

49,34

Uso Moderado (ZUM)

573,98

18,12

Manejo Florestal (ZMF)

404,27

12,76

Produção (ZPROD)

428,38

13,52

Populacional (ZPOP)
TOTAL

198,45

6,26

3.168,04

100,00

Fonte: Elaboração do Autor, 2020.
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Figura 13.1

Zoneamento da APAST.

Fonte: Elaboração do Autor, 2020.

Na sequência constam as descrições detalhadas de cada uma das zonas, com suasdescrições,
objetivos, critérios, diretrizes e normas específicas.
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13.4.1

ZONA DE USO RESTRITO (ZONA DE VIDA SILVESTRE)

A Zona de Uso Restrito (ZUR) possui área total de 1.562,96 hectares (49,34% da área total da APAST) e
corresponde, principalmente, à área central da UC, abrangida em parte pelo Centro de Educação
Ambiental Aperam - Oikós, e por áreas próximas ao limite do PERD, apresentando cobertura vegetal em
estágios médio ou avançado e melhor qualidade do ambiente em termos de biodiversidade e
condições naturais menos impactadas. Contempla os principais fragmentos florestais da UC. A ZUR
corresponde à Zona de Vida Silvestre da APAST.
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Figura 13.2

Zona de Uso Restrito da APAST.

Fonte: Elaboração do Autor, 2020.

Objetivo:Proteger os remanescentes de cobertura vegetal nativa garantindo a manutenção de recursos
hídricos, bem como de habitat e banco genético de flora e fauna visando a dispersão de espécies para
outros segmentos da APA.
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Critérios de definição: A ZUR da APAST inclui áreas bem conservadas com vegetação nos estágios médio
e avançado de regeneração natural e áreas com formações pioneiras consideradas prioritárias à
conservação; além de áreas de encostas com predominância de declividade acima de 45% e áreas
lindeiras contíguas ao PERD.
Diretrizes:


Garantir a manutenção dos ambientes naturais visando a conservação da flora, da fauna,
dos recursos hídricos, da biodiversidade e dos processos ecológicos;



Garantir a manutenção da vegetação nativa remanescente em sua forma natural ou
promover a sua recuperação;



Restringir a ampliação de edificações ou a instalação de novas, limitando-as ao mínimo
necessário para o funcionamento das propriedades;



Fomentar a aplicação de princípios de mínimo impacto e de sustentabilidade ambiental
nas atividades realizadas nas propriedades inseridas na zona;



Priorizar a implantação de projetos relacionados a serviços ambientais e ecossistêmicos,
tais como projetos de Pagamento por Serviços Ambientais - PSAs, Redução de
Desmatamento e outros relacionados a Mudanças Climáticas (REDD+, REM e similares),
Reservas Legais, áreas de Compensação Ambiental e outros de mesma índole;



Minimizar os impactos da presença de espécies exóticas invasoras, promovendo a
eliminação de exemplares existentes seguida de recuperação ambiental;



Promover o ordenamento de atividades turísticas de baixo impacto.



Promovera continuidade de áreas de Reserva Legal aumentando a área conectada de
fragmentos florestais na UC.

Normas específicas da ZUR:
i.

São atividades permitidas nesta zona: proteção, pesquisa, monitoramento ambiental,
visitação de baixo grau de intervenção e a recuperação ambiental (preferencialmente de
forma natural), de acordo com os parâmetros de uso e ocupação do solo constante no
Quadro 13.3;

ii.

A instalação de novas edificações ou ampliações nas edificações existentes, serão
permitidas somente em áreas consolidadas, desde que voltadas ao suporte das atividades
permitidas, condicionada a autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante
Anuência prévia do Conselho Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA;

iii.

As áreas territoriais desta zona não poderão sofrer parcelamento de solo para fins urbanos,
devendo respeitar o mínimo de 2 (dois) Módulos Mínimos Rurais do município;

iv.

É permitida a instalação de equipamentos facilitadores para segurança do visitante ou
proteção do ambiente da zona, sempre em harmonia com a paisagem;

v.

É permitida a instalação de sinalização orientativa e indicativa de segurança ao visitante;

vi.

Não é permitida a realização de empreendimentos baseados em plantios florestais com
espécies exóticas;

vii.

Não é permitida a realização de manejo florestal madeireiro de espécies nativas;

viii.

Não é permitida a introdução ou manutenção de espécies consideradas invasoras
biológicas contaminantes, da flora ou da fauna;

ix.

A supressão de vegetação nativa em qualquer estágio sucessional e a supressão de
exóticas são dependentes de autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante
Anuência prévia do Conselho Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA;

x.

A implantação e ampliação de redes de distribuição de energia elétrica, água e coleta
de esgotos, comunicação e outros elementos de infraestrutura, são dependentes de
autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante Anuência prévia do Conselho
Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA;

xi.

A aplicação de agrodefensivos em propriedades rurais é limitada ao uso de produtos de
Classe IV, observados os requisitos legais inerentes a atividade;

xii.

As propriedades existentes nesta zona deverão se adequar aos princípios de mínimo
impacto sobre o ambiente, estabelecendo procedimentos de saneamento, gestão de
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resíduos sólidos, tratos culturais e pecuários compatíveis com os princípios de
sustentabilidade e conservação ambiental.

13.4.2

ZONA DE USO MODERADO

A Zona de Uso Moderado (ZUM) possui área total de 573,98 hectares (representando 18,12% da área
total da APAST).
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Figura 13.3

Zona de Uso Moderado da APAST.

Fonte: Elaboração do Autor, 2020.

Objetivo:Manter um ambiente o mais próximo possível do natural, garantindo a transição entre a ZUR e
as zonas menos restritivas da UC e permitindo usos da terra em bases sustentáveis.
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Critérios de definição: A ZUM abrange as áreas de transição entre a ZUR e as zonas menos restritivas,
contemplando áreas de vegetação nativa em diversos estágios sucessionais, da fase inicial à média,
inclui áreas com plantios florestais de espécies exóticas, bem como áreas com pouca ocupação
consolidada em sua maioria distribuída de maneira esparsa ou pouco concentrada.
Diretrizes:


Manter o estado de conservação o mais próximo possível do natural e com maior
diversidade vegetal possível;



Conservar os recursos hídricos em quantidade e qualidade suficientes para a manutenção
da biodiversidade e demais processos ecológicos;



Manter a vegetação nativa o mais próximo possível do seu estado natural garantindo a
conectividade e biodiversidade;



Fomentar a recuperação e conservação das matas ciliares e áreas de recarga hídrica;



Fomentar a adequação das atividades econômicas e sociais desenvolvidas nas áreas que
integram a zona para modelos ambientalmente sustentáveis;



Estimular o ordenamento de atividades turísticas, privilegiando baixo impacto.

Normas específicas da ZUM:
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i.

São atividades permitidasnesta zona: proteção, pesquisa, monitoramento ambiental,
visitação de médio grau de intervenção, recuperação ambiental (preferencialmente
deforma natural), de acordo com os parâmetros de uso e ocupação do solo constante no
Quadro 13.3;

ii.

As áreas territoriais desta zona não poderão sofrer parcelamento de solo para fins urbanos
(constituição de loteamentos com características urbanas);

iii.

É permitida a instalação de equipamentos facilitadores para segurança do visitante ou
proteção do ambiente da zona, sempre em harmonia com a paisagem;

iv.

É permitida a instalação de sinalização orientativa e indicativa de segurança ao visitante;

v.

São passíveis de autorização as atividades econômicas rurais em bases ambientalmente
sustentáveis, condicionado a autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante
Anuência prévia do Conselho Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA;

vi.

São passíveis de autorização os parcelamentos de solo para constituição de chácaras,
desde que correspondam ao mínimo de 2 (dois) hectares, condicionado a autorização da
Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante Anuência prévia do Conselho Gestor e
Deliberação Final pelo CODEMA;

vii.

Serão passíveis de autorizaçãonovas edificações e ampliação ou reforma de construções
já existentes, somente em áreas consolidadas, medianteautorização da Prefeitura
Municipal de Timóteo, mediante Anuência prévia do Conselho Gestor e Deliberação Final
pelo CODEMA, e desde que compatíveis com os parâmetros de ocupação definidos para
a respectiva zona;

viii.

É passível de autorização o manejo florestal madeireiro nos locais onde outrora ocorreu o
plantio comercial com espécies de nativas ou exóticas, condicionado a promoção de
recuperação das áreas visando a reconstituição da cobertura vegetal nativa e
condicionado a autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante Anuência
prévia do Conselho Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA;

ix.

É permitida a instalação de infraestrutura para o manejo florestal madeireiro dos talhões
com espécies plantadas, quando aplicável a norma acima;

x.

A supressão de vegetação nativa em qualquer estágio sucessional e a supressão de
exóticas são dependentes de autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante
Anuência prévia do Conselho Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA;

xi.

A implantação e ampliação de redes de distribuição de energia elétrica, água e coleta
de esgotos, comunicação e outros elementos de infraestrutura, são dependentes de
autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante Anuência prévia do Conselho
Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA;

xii.

A aplicação de agrodefensivos em propriedades rurais é limitada ao uso de produtos de
Classe IV, observados os requisitos legais inerentes a atividade.
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13.4.3

ZONA DE MANEJO FLORESTAL

A Zona de Manejo Florestal (ZMF) da APAST possui 404,27 hectares (compreendendo 12,76% da área
total da UC) e localiza-se em área com predominância de plantios de eucalipto em estágio de
desenvolvimento avançado, entre a área central da APAST e o limite do PERD, correspondendo à uma
importante área de conectividade entre as UCs.
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Figura 13.4

Zona de Manejo Florestal da APAST.

Fonte: Elaboração do Autor, 2020.

Objetivo:Possibilitar o manejo florestal de forma a proporcionar a remoção dos ativos florestais de forma
escalonada, garantindo remanescentes suficientes para a manutenção de conectividade entre áreas
florestais nativas e para a proteção dos solos e recursos hídricos.
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Critérios de definição: A ZMF abrange as áreas de florestas plantadas com eucalipto, de domínio
privado, que representam ativos econômicos importantes.
Diretrizes:


Possibilitar a colheita florestal escalonada permitindo o retorno de investimentos realizados
na área;



Promover a recuperação florestal pós-colheita, visando a reconstituição de florestas
importantes à conectividade de fragmentos nativos relevantes à flora e à fauna;



Conservar os recursos hídricos em quantidade e qualidade suficientes para a manutenção
da biodiversidade e demais processos ecológicos;



Manter matas ciliares e áreas de recarga conservadas e promover/fomentar sua
restauração;



Fomentar atividades produtivas menos impactantes, priorizando técnicas alternativas de
produção agrossilvipastoril.

Normas específicas da ZMF:
i.

São atividades permitidas ou permissíveis nesta zona: proteção, pesquisa, educação
ambiental, monitoramento ambiental, recuperação ambiental e visitação de médio grau
de intervenção (a qual deve ser desenvolvida em compatibilidade com o manejo
florestal), de acordo com os parâmetros de uso e ocupação do solo constante no Quadro
13.3;

ii.

São permitidas atividades de colheita florestal obrigatoriamente escalonada em talhões
não contíguos, fazendo uso de técnicas de corte seletivo ou mesmo de corte raso sem
destoca e metodologia de mínimo impacto. O ordenamento da colheita florestal deverá
considerar a manutenção de remanescentes florestais íntegros e em área suficiente para
possibilitar corredores de conectividade com áreas vizinhas, até que a recuperação dos
talhões onde ocorreu a colheira se efetive no mínimo com a fase inicial de sucessão
florestal;

xiii.

São passíveis de autorização os parcelamentos de solo para constituição de chácaras,
desde que correspondam ao mínimo de 2 (dois) hectares (20.000 m²), condicionado a
autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante Anuência prévia do Conselho
Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA;

iii.

O uso alternativo do solo nas áreas parceladas será condicionado a autorização da
Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante Anuência prévia do Conselho Gestor e
Deliberação Final pelo CODEMA, desde que compatíveis com os parâmetros de uso e
ocupação definidos para a respectiva zona;

iv.

É vedada a colheita por corte raso não escalonado dos ativos florestais, sendo que o limite
máximo aceitável para corte raso em talhões não contíguos é de 25% do total da zona,
com intervalos de exploração de 1 ano entre o término de um corte e início do outro;

v.

Nas áreas que sofrerem colheita, caberá ao empreendedor responsável pelos ativos,
realizar o controle de rebrotas de eucalipto com o sentido de impedir a ocupação da zona
por nova floresta da espécie e promover a reconstituição de cobertura florestal nativa;

vi.

É vedado o uso de herbicidas e defensivos agrícolas similares para o controle de rebrotas
e ações de manejo da vegetação;

vii.

É vedada a transformação de áreas nesta zona em novas zonas urbanas, de expansão
urbana, pastagens ou agricultura intensiva;

viii.

As atividades de manejo florestal deverão seguir projetos específicos a ser aprovados pela
Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante Anuência prévia do Conselho Gestor e
Deliberação Final pelo CODEMA, de forma a garantir a conservação e/ou a recuperação
dos recursos naturais;

ix.

É permitida a implantação de infraestruturas indispensáveis ao manejo florestal madeireiro
e não madeireiro e às demais atividades permitidas nesta zona, sempre buscando
alternativas de mínimo impacto ambiental, sendo proibida a instalação de infraestrutura
para beneficiamento de madeira;

x.

É passível a manutenção dos ativos florestais existentes por tempo indefinido futuro, em
derivação da abdicação do direito de colheita;
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xi.

13.4.4

A substituição da ocupação do solo atual em favor de recuperação da cobertura florestal
nativa deverá priorizar a formação e manutenção de um buffer junto aos limites do PERD,
com largura mínima de 100 metros, garantindo proteção e amortecimento em toda a
extensão contígua à UC dentro desta ZMF.

ZONA DE PRODUÇÃO

A Zona de Produção (ZPROD) possui 428,38 hectares (13,52% da área total da APAST) e localiza-se no
limite sul da UC, onde as características de uso do território são predominantemente rurais, em geral por
pequenas propriedades para atividades agropecuárias.
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Figura 13.5

Zona de Produção da APAST.

Fonte: Elaboração do Autor, 2020.

Objetivo:Possibilitar a manutenção das atividades econômicas rurais atuais, compatibilizando-as com
as capacidades de suporte do ambiente natural e com a conservação da biodiversidade.
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Critérios de zoneamento: Compreende as áreas antropizadas consolidadas com usos agropecuários e
com ocupação humana de baixa densidade.
Diretrizes:


Incentivar a adoção de técnicas de conservação de água e solo;



Incentivar a conservação e restauração de APPs e reservas legais, favorecendo a
conectividade;



Estimular a produção agropecuária orgânica e agroecológica;



Incentivar a instalação de sistemas de tratamento de efluentes e resíduos sólidos.

Normas específicas da ZPROD:
i.

São atividades permitidas nesta zona: proteção, pesquisa, monitoramento ambiental,
visitação, ocupação humana não concentrada, uso direto de recursos naturais, conversão
de solo para produção agrícola, pecuária, silvicultura e piscicultura, comércio e serviço
vicinais,de acordo com os parâmetros de uso e ocupação do solo constante no Quadro
13.3;

ii.

São passíveis de autorização: atividades de transformação artesanal de produtos de
origem vegetal e animal, além da instalação de infraestrutura de suporte às atividades
permitidas, condicionada a autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante
Anuência prévia do Conselho Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA, desde que
compatíveis com os parâmetros de ocupação definidos para a respectiva zona;

iii.

São permitidos os parcelamentos de solo nesta Zona, desde que correspondam ao Módulo
Mínimo de Parcelamento Rural;

xiii.

As áreas territoriais desta zona não poderão sofrer parcelamento de solo para fins urbanos;

iv.

São permitidos os usos da terra relacionados à formação de pastagens para a criação de
animais ou em áreas de agricultura intensiva, desde que em conformidade com as boas
práticas de conservação do solo e de recursos hídricos;

v.

São obrigatórias a planificação e implantação de sistemas de drenagem visando a
contenção de erosão nas estradas vicinais e empreendimentos que demandem
movimentação dos solos, incluindo áreas de empréstimo, aterros e similares, observada a
legislação municipal;

vi.

São obrigatórias a planificação e instalação de sistemas de saneamento dos resíduos
sólidos (orgânicos e inorgânicos) e efluentes líquidos, visando a proteção dos recursos
hídricos;

vii.

A aplicação de agrodefensivos em propriedades rurais é limitada ao uso de produtos de
Classe IV, observados os requisitos legais inerentes a atividade;

viii.

São autorizados os usos do solo com culturas agrícolas e criações animais de espécies
exóticas, desde que não consideradas invasoras contaminantes biológicas.

13.4.5

ZONA POPULACIONAL

A Zona Populacional (ZPOP) da APAST possui 198,45 hectares (6,26% da área total da UC) e compreende
as regiões das localidades Zé Izídio e Celeste, além de áreas com potencial para novas ocupações de
baixo adensamento populacional.
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Figura 13.6

Zona Populacional da APAST.

Fonte: Elaboração do Autor, 2020.

Objetivo:estabelecer ordenamento territorial adequado à ocupação humana visando a minimização
de riscos de impactos negativos às demais zonas que integram a APA.
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Critérios de definição: Compreende as áreas de bairros e comunidades já consolidados existentes no
interior da APA e áreas que apresentam potencial para acolher expansões de ocupação humana de
baixo impacto, em função de sua baixa vulnerabilidade e relevância ambiental.
Diretrizes:


Priorizar ocupações residenciais e de pequenos serviços urbanos, com baixo adensamento
populacional;



Priorizar a implementação de sistemas e equipamentos urbanos destinados ao
saneamento, abastecimento de água, energia, comunicações e transporte com base em
melhores práticas e mínimo impacto;



Priorizar a criação de áreas verdes, arborização urbana, proteção de fundos de vale e
nascentes.

Normas específicas da ZPOP:
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i.

São atividades permitidas ou permissíeis nesta zona: proteção, pesquisa, monitoramento
ambiental, recuperação ambiental, moradias estritamente residenciais, uso direto de
recursos naturais (condicionado a observância do ordenamento jurídico pertinente as
compenentes ar, água, solo, fauna e flora), comércio e serviços vicinais e de bairro, e
infraestruturas comunitárias, considerados de baixo risco ambiental, de acordo com os
parâmetros de uso e ocupação do solo constante noQuadro 13.3;

ii.

A supressão de vegetação nativa em qualquer estágio sucessional e a supressão de
exóticas são dependentes de autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante
Anuência prévia do Conselho Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA;

iii.

São vedadas instalações de edificações para fins de moradia, comércio ou serviços em
áreas de declividade acima de 25%;

iv.

São passíveis de autorização instalações de novas edificações ou ampliações nas
edificações existentes, condicionada a autorização prévia da Prefeitura Municipal de
Timóteo, mediante Anuência prévia do conselho gestor e Deliberação Final pelo CODEMA,
e desde que compatíveis com os parâmetros de ocupação definidos para a respectiva
zona;

v.

A arborização urbana deverá empregar somente espécies da flora nativa, sendo vedado
o uso de espécies exóticas, e deverão seguir padronização de plantios e manutenções
conforme melhores práticas, seguindo planificação adequada elaborada por profissional
habilitado;

vi.

É permitida a instalação de infraestruturas de gestão e funcionamento da UC por parte da
Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante Anuência prévia do conselho gestor e
Deliberação Final pelo CODEMA;

vii.

Todas as ocupações e atividades desenvolvidas deverão dispor de sistema de saneamento
dos resíduos sólidos (orgânicos e inorgânicos) e de efluentes líquidos, a fim de evitar a
contaminação dos recursos hídricos;

viii.

As vias de tráfego deverão possuir sistema de pavimentação permeável e sistema de
drenagem superficial, como forma de contenção da lixiviação e da erosão do solo,
contribuindo para a sua manutenção;

ix.

Os projetos de edificação passiveis de aprovação deverão apresentar condições de
acessibilidade de pessoas portadoras de necessidades especiais, de trânsito e
estacionamento;

x.

Os níves de pressão sonora deverão obedecer ao limite máximo de 45 DBA para as áreas
com características rurais e 60 DBA para áreas urbanizadas, conforme legilsação vigente;

xi.

Deverá ser mantido horário comercial, limitado o excesso conforme deliberação específica
do CODEMA;

xii.

Os projetos passíveis de aprovação estarão condicionados a apresentação de paisagismo
e arborização com espécies vegetais consideradas nativas;

xiii.

São passíveis de autorização os parcelamentos de solo nesta Zona com frações
correspondentes a 5.000 m2, condicionado a autorização prévia da Prefeitura Municipal
de Timóteo, mediante Anuência prévia do conselho gestor e Deliberação Final pelo
CODEMA.
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13.5

PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NAS ZONAS

Os usos permitidos, não permitidos e permissíveis (dependentes de autorização), bem como os
parâmetros de uso e ocupação do solo em cada uma das zonas definidas para a APAST estão
representados no Quadro 13.3.
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Quadro 13.3 Parâmetros de uso e ocupação do solo para as zonas da APAST.
USOS
ZONA

ZONA DE USO
RESTRITO (ZUR)

PERMITIDOS

PROIBIDOS

Uso comunitário 4 Todos os demais

OCUPAÇÃO

PERMISSÍVEIS(1)

Manejo florestal
sustentável

RECUO
MÍNIMO DO
ALTURA
MÁXIMA
ALINHAMEN(pavimentos) TO PREDIAL
(m)

LOTE MÍNIMO
/TESTADA(m²
/m)

COEFICIENTE
MÁXIMO DE
APROVEITAMENTO

TAXA
MÁXIMA DE
OCUPAÇÃO
(%)

TAXA
MÍNIMA DE
PERMEABILIDADE (%)

AFASTAMENTO DAS
DIVISAS (m)

-

-

-

-

-

-

-

- (3)

0,2

10

2

10

90

5

20.000/ 40

0,2

10

2

10

80

5

20.000/40

0,2

10

2

10

50

5

Usos
agrosilvopastoris
ZONA DE USO
MODERADO
(ZUM)

Uso comunitário 4 Todos os demais

Habitação
unifamiliar – uma
por lote (2) (4)

Uso comunitário 4
ZONA DE
MANEJO
Todos os demais
FLORESTAL (ZMF) Usos
agrosilvopastoris
Uso comunitário 4

Uso comunitário 1
Uso comunitário 2
– ensino / culto
religioso (5)
Comércio e
serviço vicinal 1 e
2 de pequeno
porte

Manejo Florestal
Sustentável
Habitação
unifamiliar – uma
por lote (2) (4)
Estabelecimentos
agroindustriais
familiares,
piscicultura (5)

Habitação
unifamiliar – uma
por lote (4)

ZONA DE
PRODUÇÃO
(ZPROD)

Manejo Florestal
Sustentável

Todos os demais

Atividades de
transformação
artesanal de
produtos de
origem vegetal e
animal (5)

Habitação
institucional (5)

Comércio e
serviço de bairro
Usos
agrossilvopastoris
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Habitação
transitória 1, 2(5)
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USOS
ZONA

PERMITIDOS

PROIBIDOS

OCUPAÇÃO

PERMISSÍVEIS(1)

Habitação
unifamiliar (4)

Habitação
institucional (5)

Comércio e
serviço vicinal 1 e
2 de pequeno
porte

Habitação
transitória 1, 2 (5)

ZONA
POPULACIONAL Comércio e
(ZPOP)
serviço de bairro

Todos os demais

Comunitário 2 –
Lazer e cultura /
Ensino / Culto
religioso (5)

LOTE MÍNIMO
/TESTADA(m²
/m)

COEFICIENTE
MÁXIMO DE
APROVEITAMENTO

TAXA
MÁXIMA DE
OCUPAÇÃO
(%)

5.000/ 20

0,4

20

RECUO
MÍNIMO DO
ALTURA
MÁXIMA
ALINHAMEN(pavimentos) TO PREDIAL
(m)

2

10

TAXA
MÍNIMA DE
PERMEABILIDADE (%)

AFASTAMENTO DAS
DIVISAS (m)

50

2,5 (6)

Comunitário 3 –
Ensino (5)
Uso comunitário 4

Estabelecimentos
agroindustriais
familiares(5)

Fonte: Elaboração do Autor, 2020.
Notas:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Usos permissíveis são condicionados a autorização da Prefeitura Municipal de Timóteo, mediante Anuência prévia do Conselho Gestor e Deliberação Final pelo CODEMA.
Nos lotes existentes com área superior a 20.000m², será permissível uma habitação unifamiliar a cada 2 (dois) hectares.
São passíveis de autorização os parcelamentos de solo para constituição de chácaras, desde que corresponda à fração de 02 (dois) hectare (20.000m²)
Permitida uma moradia complementar por lote para caseiro.
Mediante análise do porte do empreendimento e seus respectivos impactos.
Para os usos permissíveis o afastamento das divisas será de 5,0 metros.
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14

PLANO DE AÇÃO

O Plano de Ação da APAST constitui-se pelo conjunto dos Programas e Subprogramas estabelecidos
para o atendimento da missão e direcionado à visão de futuro.
Contempla os Programas de Manejo da UC categorizados por temas de interesse, que por sua vez,
contemplam os subprogramas os quais contém indicadores, metas, atividades e cronograma
adequados a um planejamento a curto prazo (12 meses) e médio prazo (5 anos).
Os Programas contêm os fins específicos, resultantes de análises estratégicas, responsabilidades e
recursos devidamente alocados. Apresentam sistemática de acompanhamento das ações/atividades
previstas/propostas para o Plano de Ação além de métricas e sistemas de avaliação de forma que
possam ser compreendidos, aceitos e respeitados pela equipe de gestão da UC a qual deverá ser capaz
de medir a eficácia e a eficiência das ações.
Ressalta-se que os Programas e Subprogramas foram estabelecidos de acordo com objetivos
estratégicos, os quais foram traçados para, conjuntamente, possibilitar o alcance da missão e visão de
futuro da UC no horizonte do Plano de Manejo. Um fator essencial que envolve o processo de
planejamento é possibilitar o monitoramento de execução das atividades e a avaliação da efetividade
das ações previstas. Para isso são previstos, no planejamento da APAST, resultados esperados associados
a cada um dos objetivos estratégicos, que deverão ser avaliados através de indicadores e metas.
Nesse sentido, o planejamento da APAST organizado em programas, subprogramas e objetivos
estratégicos, conforme as planilhas apresentadas mais adiante, relaciona os indicadores de impacto
que permitirão a avaliação dos resultados esperados e, consequentemente, do alcance dos objetivos
estratégicos. Os indicadores são números absolutos ou percentuais, para que possam ser precisamente
medidos e acompanhados pela equipe de gestão da UC. Dessa forma, as metas a serem atingidas
anualmente são definidas para cada um dos indicadores (numéricos), ou seja, o cumprimento das
metas estipuladas para os indicadores deverá representar exatamente o resultado esperado pelo
alcance dos objetivos. O Quadro 14.1 abaixo apresenta uma síntese descritiva dos elementos envolvidos
no planejamento da APAST.
Quadro 14.1 Síntese dos elementos envolvidos no planejamento da APAST.
ELEMENTO DE PLANEJAMENTO

DESCRIÇÃO

Programas e Subprogramas

Conjunto de instruções e projetos coordenados entre si de forma articulada que
descrevem ações e atividades a serem realizadas para atingir o planejamento
geral da UC.

Objetivos estratégicos

Meta abrangente do subprograma relacionada diretamente ao Programa
Geral.

Resultados esperados

Expectativas a serem alcançadas com o subprograma, de forma ampla e sem
detalhamento.

Indicadores

Os indicadores permitem avaliar de forma rápida e confiável o cumprimento
das metas do subprograma, através da mensuração dos resultados obtidos a
longo prazo, mostrando se a iniciativa atingiu o seu objetivo final.

Fontes de verificação

Instrumentos para averiguar o cumprimento dos objetivos e atividades
propostos.

Metas anuais

Objetivos quantificados no período de cinco anos.

Atividades

Ações específicas que deverão ser realizadas para que sejam atingidos os
resultados previstos no subprograma.

Cronograma

Remete ao tempo investido para a realização da atividade proposta. O
cronograma está estabelecido de forma macro em um período de cinco anos
e segmentado em bimestres (dois meses).

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

Ainda, observando o cenário atual e os objetivos a serem alcançados pela gestão da UC, dentre os
objetivos estratégicos e as atividades previstas nesse plano de manejo, entende-se que esforços podem
ser concentrados em ações que são consideradas estruturantes para a efetiva implementação da
APAST. Essas ações estão representadas na Figura e descritas abaixo.


Articulações com proprietários:atividades como cadastramento fundiário simplificado,
termos de cooperação, Planos de Recuperação de Áreas Degradadas, entre outras, são
essenciais para a implementação da APAST, visto que a categoria da UC definida pelo
SNUC representa fragilidades que só podem ser superadas em acordo com os proprietários
particulares de áreas no interior da UC.
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Campanhas anuais de sensibilização, conscientização e mobilização comunitária:o
estabelecimento de uma agenda de eventos de educação ambiental, incluindo
proprietários particulares de áreas no interior da UC, moradores e visitantes (população que
frequenta os limites da UC) é primordial para a mitigação de impactos ambientais, oriundos
de atividades antrópicas que resultam em incêndios florestais, expansão urbana
desordenada, disposição de resíduos sólidos, extrativismo vegetal, caça e atropelamento
de animais, entre outros.



Comunicação:a sociedade timotense deve reconhecer a APAST como um patrimônio
municipal, essencial a qualidade de vida da população, por isso ações de divulgação e
sinalização da APAST e do seu Plano de Manejo, além de ser uma forma de educação
ambiental não formal, poderão facilitar a execução de outras atividades previstas no
planejamento.



Banco de Dados da UC: a gestão de dados é uma carência que acomete a APAST e
diversas outras UCs no Brasil e que dificulta enormemente a implementação da UC,
exatamente pela falta de domínio de informações. Por isso, a gestão de banco de dados
da APAST deve ser considerada atividade essencial e estruturante também para as demais
atividades previstas no planejamento.



Plano Operacional Anual (POA): o planejamento de atividades da UC é dinâmico e deve
ser revisto anualmente pela equipe de gestão da UC em parceria com o Conselho Gestor.
Por isso uma das ações estruturantes é a reunião anual que definirá o POA, detalhando as
ações que efetivamente poderão ser executadas, os recursos necessários, os responsáveis
e outros detalhes operacionais que não cabem ao Plano de Manejo.

Figura 14.1

Ações estruturantes para a gestão da APA Serra do Timóteo.

ARTICULAÇÕES
COM
PROPRIETÁRIOS

CAMPANHAS E
MOBILIZAÇÃO
COMUNITÁRIA

COMUNICAÇÃO

BANCO DE
DADOS DA UC

PLANO
OPERACIONAL
ANUAL
(POA)

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020.

A seguir são apresentados os programas e subprogramas do Plano de Manejo da APAST.

14.1

PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO

O Programa de Operacionalização da APAST trata das rotinas e atividades de administração e gestão
da UC. Tem como objetivo o estabelecimento de subsídios e orientação para os gestores focando nas
ações do dia-a-dia através da indicação das necessidades, prioridades e metas para a estruturação
da UC tendo em vista seus objetivos de conservação (Quadro 14.2).
O Programa visa direcionar e assessorar a administração da APAST, bem como conduzir e otimizar as
atividades de manutenção com o intuito de assegurar o correto andamento da UC por meio de
procedimentos e rotinas de gestão (Quadro 14.2).
A gestão da UC e a própria implementação do Plano de Manejo, que exigem o monitoramento e
avaliação de atividades realizadas, dos objetivos alcançados e da efetividade das ações de gestão,
demanda rigor nos registros de execução de atividades e na elaboração de documentos, que
demandam, por sua vez, levantamentos de dados diversos. Isto possibilita a mensuração dos
indicadores do Plano de Manejo, os quais são essenciais para avaliação de efetividade do
planejamento. Além disso, a gestão de dados específicos da UC ao longo da implementação da UC,
que atualmente encontra-se em um cenário com muitas deficiências, permite o replanejamento
estratégico de ações e o melhor gerenciamento dos recursos da UC (Quadro 14.2).
Portanto, conforme já comentado nesse Plano, as ações do Subprograma de Banco de Dados (item
14.1.1), da UC apresentadas abaixo, são estruturantes para o Plano de Manejo, pois abrangem gestão
de dados e medições dos demais subprogramas e tem o objetivo de orientar e organizar as ações que
contribuirão para a gestão de dados, que poderá ser analisada para configuração e
acompanhamento dos indicadores dos subprogramas.
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Quadro 14.2 Subprogramas e objetivos estratégicos para o Programa de Uso Público.
PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO
SUBPROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO

Definir e implementar procedimentos e rotinas de gestão.

BANCO DE DADOS DA UC

Ter domínio das informações da UC com possibilidade de análises de
dados sistematizados.

GESTÃO PARTICIPATIVA

Garantir a integração da gestão da UC com o Conselho Gestor e o
fluxo de informações.

RECURSOS HUMANOS

Prover de quadro técnico e funcional mínimo necessário e capacitado
para a implementação da UC atribuindo-lhes funções e
responsabilidades.

INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

Garantir a implementação e manutenção das infraestruturas
necessárias para a gestão da UC.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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14.1.1

SUBPROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO
SUBPROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Definir e implementar procedimentos e rotinas de gestão.
RESULTADOS ESPERADOS

Gestão da APAST eficaz e eficiente.

INDICADORES DE IMPACTO
Planejamento Operacional Anual (POA) da UC
elaborado com base no monitoramento das
metas e atividades do Plano de Manejo.

Planejamento Operacional elaborado e publicado.

Percentual de metas anuais atingidas do Plano
de Manejo.

Monitoramento anual do Plano de Manejo.

Obtenção de Recursos Financeiros oriundos do Cadastro da UC atualizado no Cadastro
ICMS Ecológico
Estadual de UCs
CÓD.

ATIVIDADES

ADM.
01

Elaborar o Planejamento Operacional Anual (POA) da UC, com caráter de detalhamento
das ações previstas no PM e de acordo com as atividades previstas e executadas no ano
anterior (após o primeiro ano, o POA deve ser elaborado no anterior ao planejado).

ADM.

Apresentar e discutir o POA em reunião ordinária do Conselho Gestor, onde serão
alinhados e revistos os recursos necessários, os responsáveis pela execução das atividades
priorizadas, agenda de eventos anuais, entre outros elementos necessários à execução
(após o primeiro ano, o POA deve ser apresentado no ano anterior ao planejado).

02
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ADM.
03

Realizar reuniões de alinhamento e avaliação da implementação do Planejamento
Operacional Anual – POA (Físico-Financeiro) a cada trimestre, reprogramando atividades
e corrigindo rumos das ações quando necessário.

ADM.
04

Realizar o cadastro da APAST no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação para
fins do ICMS Ecológico

ADM.
05

Realizar o preenchimento e o envio ao IEF do formulário de apuração do Fator de
Qualidade da UC, conforme trata a DN COPAM Nº 234/2019.

ADM.
06

Definir critérios e criar cadastro de fornecedores de serviços terceirizados, se cabível,
visando a contratação para elaboração de tarefas específicas, tais como: vigilância
patrimonial, limpeza, manutenções prediais, construção de infraestrutura tais como
cercas, aceiros, entre outros.

ADM.
07

Manter mobilização para reuniões da equipe da UC com o Conselho Gestor, de modo a
integrá-los em uma equipe única que contribui para a gestão e implementação da UC.
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Formulários de apuração do Fator de Qualidade
preenchidos e enviados

METAS ANUAIS
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1

1

30% 60%
1

1

1

1

70% 80% 90%
1

1

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

1

Ano 5

1

ATIVIDADES

CÓD.
ADM.
08

Elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos prevendo a coleta (semestral) e
destinação de resíduos perigosos gerados pelas comunidades da UC, como óleo de
cozinha, pilhas e baterias, eletrônicos, entre outros.

ADM.
09

Acompanhar e manifestar posição sobre propostas de instalação de empreendimentos
no interior e entorno da UC que possam afetar os seus recursos protegidos, exigindo a
aplicação de recursos de compensação ambiental na UC, bem como medidas de
mitigação e prevenção de impactos.

ADM.
10

Elaborar e manter atualizado o Banco de Dados da APAST, onde deverão ser registradas
todas as atividades e ocorrências da UC, como: relatórios, pesquisas, resultados dos
monitoramentos, perfis dos visitantes, fotos, mapas, atas de reuniões, contagem dos
visitantes, etc.

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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14.1.2

SUBPROGRAMA DE BANCO DE DADOS DA UC
SUBPROGRAMA DE BANCO DE DADOS DA UC
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ter domínio das informações da UC com possibilidade de análises de dados sistematizados.
RESULTADOS ESPERADOS

Plano de Manejo sendo implementado e as
informações da UC sendo gerenciadas.

CÓD.

INDICADORES DE IMPACTO

ATIVIDADES

registradas, localização, medidas tomadas, etc.
BDD. Implantar rotina de elaboração de relatórios simplificados para fins de registro das ações de
02
comunicação, sensibilização, educação ambiental e mobilização comunitária, com informações

sobre a ação (data e local), número e identificação de participantes, métodos, ferramentas,
recursos utilizados, entre outros.
BDD. Elaborar Relatório Anual de Atividades de Gestão da UC, condensando dados dos demais
03
relatórios de registro de ações da UC e apresentando informações sobre as reuniões realizadas,

procedimentos de registros e relatórios, fotos, listas de presença, avaliações de projetos, entre
outros.

04

BDD.
05

BDD.
06
BDD.
07
BDD.
08
BDD.
09

388

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Percentual de indicadores do Plano de Manejo Monitoramento anual do Plano de Manejo (Banco de
sendo efetivamente monitorados em relação ao Dados da UC).
total de indicadores

BDD. Implantar rotina de elaboração de relatórios de operações de fiscalização e manter um quadro
01
estatístico com informações das ações de fiscalização, como a natureza das ocorrências

BDD.

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Definir, em parceria com procuração jurídica da Prefeitura, padrões mínimos a serem celebrados
nos Termos de Cooperação com Proprietários da UC, para adequações de uso do solo, parcerias
para implementação de sinalização da UC, apoio para implementação de trilhas e atrativos,
recuperação de áreas degradadas, entre outros elementos
Definir a estrutura de questionários de pesquisa de satisfação a serem aplicados aos visitantes da
UC, que permita análises de fluxo, suas características, os tipos e usos, os conflitos e a satisfação
dos visitantes.
Implantar o Cadastro Fundiário Simplificado (Cadastro de Propriedades da UC).
Implantar o Cadastro de Guias e Condutores de Ecoturismo (nome, telefone, endereço, e dados
pessoais e profissionais).
Manter um banco de contatos telefônicos, de WhatsApp e de e-mail (mailing list) para
divulgação de notícias, informações e atividades.
Manter atualizado acervo de pesquisas realizadas na UC e entorno, organizado com informações
técnicas.
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30% 75%

85% 90% 100%

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

ATIVIDADES

CÓD.
BDD.
10
BDD.
11

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Implantar a manter atualizado o Banco de Dados Geográficos em um Sistema de Informações
Geográficas (SIG).
Promover treinamento para a equipe de gestão da UC no uso do Banco de Dados da APAST.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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14.1.3

SUBPROGRAMA DE GESTÃO PARTICIPATIVA
SUBPROGRAMA DE GESTÃO PARTICIPATIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a integração da gestão da UC com o Conselho Gestor e o fluxo de informações.
RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE IMPACTO

Conselho Gestor integrado à gestão da APAST, Reuniões bimensal da equipe de gestão da UC
reunindo-se periodicamente para troca de
com o Conselho Gestor.
informações.
Número de Grupos de Trabalho (GTs) formados
e ativos do Conselho Gestor.
ATIVIDADES

CÓD.

GEP. Definir processos de integração da equipe, por meio de reuniões (mensais ou trimestrais)
01 ou atividades que retratem os trabalhos realizados por ambas as gestões, possibilitando o

alinhamento da gestão e ações de melhorias
GEP. Apresentar ao Conselho Gestor e ao CODEMA o Relatório Anual de Atividades de Gestão
02 da UC.
GEP. Organizar as reuniões do Conselho Gestor, concedendo o apoio logístico necessário,
03 como cessão do espaço e de materiais para a realização da reunião.
GEP. Promover treinamento para a equipe de gestão da UC no uso do Banco de Dados da
04 APAST.
GEP. Prever a formação de Grupos de Trabalhos (GTs) com o Conselho Gestor, dividindo as
05 responsabilidades por áreas (GT de proteção e pesquisa e GT de relações públicas), para

implementação e monitoramento dos programas e subprogramas deste Plano de
Manejo. Os GTs também têm como finalidade descentralizar a responsabilidade nas
ações de implementação da UC e promover a integração da equipe.
Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Relatórios, atas, listas de presença e fotos das reuniões
mensais da equipe da UC.

06

06

06

06

06

1

2

3

3

3

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Os GTs sugeridos no Plano de Manejo da APAST e os Programas e Subprogramas pelos quais cada GT
deverá ser responsável estão apresentados no Quadro 14.3.
Quadro 14.3 Responsabilidades dos Grupos de Trabalho sobre a implementação de Programas e
Subprogramas do Plano de Manejo da APAST.
GRUPOS DE TRABALHO

PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO DO MEIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS DA UC
SUBPROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS FLORESTAIS

GT DE PROTEÇÃO E
PESQUISA

SUBPROGRAMA DE USO E COBERTURA DO SOLO DA UC
SUBPROGRAMA DE MANEJO DE FLORA
SUBPROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA
SUBPROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS
PROGRAMA DE PESQUISA
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE
SUBPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA UC

GT DE RELAÇÕES
PÚBLICAS

SUBPROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBPROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
PROGRAMA DE USO PÚBLICO
SUBPROGRAMA DE VISITAÇÃO DA UC
SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

* O Programa de Operacionalização e o Programa de Avaliação e Monitoramento do Plano de Manejo deverão
ficar sob responsabilidade da equipe gestora da UC. Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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14.1.4

SUBPROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS
SUBPROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS
Prover de quadro técnico e funcional mínimo necessário e capacitado para a implementação da UC atribuindo-lhes funções e
responsabilidades.

OBJETIVO ESTRATÉGICO I
RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE IMPACTO

Equipe da UC em quantidade e capacidade Número de funcionários da UC em atividade.
adequada para sua gestão e implantação das
atividades previstas neste Plano de Manejo.
Número de capacitações realizadas por ano
com pelo menos 50% dos membros da equipe
de gestão da UC.
ATIVIDADES

CÓD.

RHU. Articular com as Secretarias e Prefeitura Municipal a nomeação de um gerente para a
01 UC, a partir do quadro de servidores da administração pública.
RHU. Promover os esforços necessários para garantir a equipe mínima, composta pelo gerente
02 e demais cargos previstos nesse Plano de Manejo.
RHU. Definir e disponibilizar publicamente o organograma de atribuições e funções da equipe,
03 jornada de trabalho, procedimentos operacionais básicos, normas e requisitos para

utilização dos equipamentos e das estruturas existentes, bem como os procedimentos
para garantir a manutenção destes equipamentos. Caso necessário fazer revisão anual.
RHU. Realizar capacitações com toda a equipe sobre o Plano de Manejo da APAST,
03 (abordando as normas, zoneamento, planos e programas, inclusive as atividades e o

cronograma), bem como nos seguintes temas: Planejamento e Gestão de Unidades de
Conservação, Uso Público, Manejo de Trilhas, Educação Ambiental, Geoprocessamento,
Comunicação, Primeiros Socorros e Combate a Incêndio.
RHU. Providenciar e assegurar a identificação dos funcionários da UC por meio do uso de
04 uniforme padronizado de acordo com as atividades realizadas e crachá.
RHU. Implementar um Programa de Estágios e estabelecer parcerias com universidades e
05 entidades gestoras de estágios para contratação de estagiários de acordo com as

necessidades identificadas.
RHU. Implementar um Programa de Voluntariado, para atividades de atendimento aos
06 visitantes e de educação ambiental, acompanhamento do andamento das pesquisas,

apoio às atividades do Conselho Gestor.
Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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FONTES DE VERIFICAÇÃO

METAS ANUAIS
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Relatório Anual de Atividades (Banco de Dados da
UC).

2

3

4

6

8

Folha de frequência nos eventos.
Certificados.

1

1

1

1

1

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Desta forma, recomenda-se que a equipe mínima necessária para garantir a gestão eficaz e eficiente
da APAST seja formada por 9 (nove) funcionários, cujas funções estão listadas no Quadro 14.4.
Quadro 14.4 Proposição de recursos humanos e respectivas funções para a APAST.
CARGO (QUANT.)
Gerente (1)

NÍVEL DE
FORMAÇÃO
Superior

FUNÇÕES
 Coordenar e executar a implementação do Plano de Manejo;
 Chefiar a equipe de administração e gestão da UC;
 Supervisionar os contratos de serviços necessários à gestão e
operação da UC;
 Elaborar e supervisionar os processos de aquisição de materiais e
equipamentos necessários à gestão e operação da UC;
 Executar as atividades relativas ao controle e funcionamento das
áreas de recursos humanos, financeira, materiais e suprimentos,
logística, serviços gerais e os demais aspectos administrativos,
inclusive contratos e convênios para a implementação do Plano de
Manejo;
 Elaborar e assinar despachos de caráter administrativo e
institucional;
 Realizar a articulação com proprietários do entorno da APAST, com
o sentido de agregá-los ao apoio à gestão da UC;
 Presidir o Conselho Gestor da UC;
 Representar institucionalmente a APAST;
 Acompanhar e opinar tecnicamente sobre os processos de
licenciamento do entorno;
 Supervisionar as atividades de Uso Público, Educação, Pesquisa,
Manejo, Proteção, Fiscalização, Administração e Manutenção;
 Executar demais atividades correlatas.

Analistas Ambientais –
Uso Público, Educação
Ambiental, Proteção,
Pesquisa e Manejo (2)

Superior

 Coordenar e realizar atividades de Uso Público, Visitação e
Educação Ambiental;
 Coordenar as atividades de Pesquisa e Monitoramento Ambiental
da UC;
 Coordenar as atividades de Proteção e Fiscalização da UC e seu
entorno;
 Coordenar as atividades de prevenção e combate a incêndios
florestais, vigilância e fiscalização da UC e entorno para a
implementação do Plano de Manejo;
 Coordenar as atividades de manejo dos recursos naturais, incluindo
fauna, flora, bacias hidrográficas e recuperação de áreas
degradadas;
 Elaborar e atualizar bases cartográficas digitais da UC;
 Estruturar e gerir o Banco de Dados Cartográficos e SIG da UC
 Apoiar o Gestor da UC na administração e operacionalização da
UC;
 Implementar ações de integração com a comunidade do interior
da UC e de seu entorno, objetivando a educação e
conscientização ambiental;
 Realizar a representação institucional adjunta;
 Analisar e emitir parecer sobre as solicitações de pesquisa e
controle dos estudos;
 Analisar e emitir parecer sobre os processos de licenciamento do
entorno;
 Executar demais atividades correlatas.
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CARGO (QUANT.)
Técnico em
geoprocessamento /
Auxiliar Administrativo
(1)

NÍVEL DE
FORMAÇÃO
Nível Médio /
Técnico

FUNÇÕES
 Apoiar e realizar atividades de administração da UC;
 Executar serviços de digitação de expedientes e organização de
fichários, arquivos e processos;
 Elaborar e atualizar bases cartográficas digitais da UC;
 Estruturar e gerir o Banco de Dados Cartográficos e SIG da UC;
 Apoiar as atividades do Conselho Gestor;
 Apoiar as atividades de manutenção do patrimônio da UC;
 Executar serviços diversos afetos à administração da UC;
 Executar demais atividades correlatas.

Monitores Ambientais
(2)

Nível Médio

 Apoiar e realizar as atividades de Uso Público, Visitação e Educação
Ambiental;
 Apoiar as atividades de Pesquisa e Monitoramento Ambiental da
UC;
 Apoiar as atividades de Proteção e Fiscalização da UC e seu
entorno;
 Apoiar as atividades de prevenção e combate a incêndios
florestais, vigilância e fiscalização da UC e entorno para a
implementação do Plano de Manejo;
 Apoiar as atividades de manejo dos recursos naturais, incluindo
fauna, flora, bacias hidrográficas e recuperação de áreas
degradadas;
 Apoiar o Gestor da UC na administração e operacionalização da
UC;
 Executar demais atividades correlatas.

Zeladores Ambientais
(2)

Nível Médio ou
Fundamental

 Realizar as atividades de fiscalização e manutenção da UC;
 Apoiar as atividades de pesquisa, monitoramento, manejo, turismo e
educação ambiental desenvolvidas na APAST;
 Conduzir e orientar os visitantes;
 Zelar pelas pessoas e patrimônio;
 Executar demais atividades correlatas.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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14.1.5

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS
SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Garantir a implementação e manutenção das infraestruturas necessárias para a gestão da UC.

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE IMPACTO

Infraestruturas necessárias à gestão da UC
Percentual de placas de sinalização instaladas
implantadas e adequadas ao
em relação ao total de placas previstas no
desenvolvimento das atividades previstas neste Plano de Manejo.
Plano de Manejo.
ATIVIDADES

CÓD.
INF.
01

INF.
02

INF.
04

Apoiar a implantação e manutenção de trilhas e atrativos da APAST em acordo com
proprietários.

INF.

Instalar placas de sinalização nas estradas principais e secundárias da UC e do entorno,
apontando a existência da UC e seus limites, bem como alertas sobre as normas da
APAST.

06
INF.
07
INF.
08

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

20% 50%

80% 100% 100%

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Estruturar espaço destinado à gestão da APAST, com exposição de informações sobre a
APAST e equipamentos de administração e execução das atividades de gestão (ver
sugestão de equipamentos mínimos necessários no Quadro 14.5).
Manter cadastro atualizado de todas as infraestruturas e equipamentos da APAST no
Banco de Dados da UC.

INF.

Registros de Instalação de Placas (fotografias,
relatórios, observações em campo, etc.).

METAS ANUAIS

Promover acordos com a Fundação Aperam e com o PERD para compartilhamento de
estruturas do Oikós e Centro de Visiatntes IEF/PERD do Macuco, respectivamente, como
espaços de gestão da APAST, otimizando infraestruturas já existentes. O espaço da APAST
poderá servir para recepção de visitantes, escritório, almoxarifado, entre outros usos.

INF.
03

05

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Instalar placas de sinalização educativa com informações sobre a UC, ressaltando
aspectos ambientais relevantes, no Mirante do Oikós, na Torre de Observação e no
Centro de Visitantes do IEF/PERD.
Instalar e realizar manutenção periódica de placas de sinalização orientativa sobre a
proibição de atividades off road (jipecross e motocross) dentro da UC.
Elaborar projeto executivo e instalar placas de sinalização em locais estratégicos sobre a
proibição do uso de fogo e impactos ambientais dos incêndios florestais na UC.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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Quadro 14.5 Equipamentos de informática, comunicação e audiovisual de aquisição sugerida para a
APAST.
ITEM

QUANTIDADE

Computador (Desktop)

1

Notebook

2

Projetor Multimídia

1

Software ArcGIS 10.3 (licença completa)

1

Impressora com scanner (multifuncional)

1

Rádios Comunicadores Móveis com baterias reserva

4

Telefones Móveis

1

GPS de navegação

2

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

14.1.5.1

Recomendações para a sinalização da APAST

A sinalização, além de informar, deve enfatizar a experiência do visitante no lugar, bem como situar e
direcionar o usuário, especificar um tema e ilustrar um assunto (DETZEL, 2016). Ressalta-se que a
sinalização deve estar disposta em pontos estratégicos da UC e seu entorno, considerando-se a sua
visibilidade, layout, tamanho e pontos de fixação (DETZEL, 2016). Os materiais devem ser esteticamente
condizentes com o ambiente, serem duráveis, tanto quanto às intempéries, quanto ao vandalismo
(DETZEL, 2016).
A sinalização indicativa tem como finalidade posicionar o usuário quanto a localização de estruturas,
atividades e serviços, orientar quanto à possibilidade, ou não, de acessar uma área (DETZEL, 2016). A
sinalização educativa tem a intenção de passar uma mensagem que sensibilize o usuário a ter um
comportamento ou postura que seja mais condizente com a proposta de visitação a Unidade de
Conservação, bem como, no seu dia a dia (DETZEL, 2016). A sinalização interpretativa é uma ferramenta
que permite a interação do visitante com o tema, objeto ou fenômeno observado (DETZEL, 2016).
Para a confecção das placas é possível consultar o Manual de Sinalização do ICMBio (2018, 2º edição),
o qual propicia modelos com linguagem visual uniforme, esteticamente bem-apresentado e de fácil
identificação para os visitantes. O Manual também enfatiza a importância de uma sinalização
adequada afim de contribuir para uma visitação harmônica e dentro das normas estabelecidas da UC.
A seguir são descritas recomendações quanto ao tipo, conteúdo e localização de sinalização externa
e interna para a APAST, conforme padrão do DNIT e do ICMBio (Figura 14.2; Figura 14.3; Figura 14.4; Figura
14.5; e Quadro 14.7).
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Figura 14.2

Localização de placas prioritárias

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020.

Quadro 14.6 Localização geográfica das placas de sinalização recomendadas.
LOCALIZAZÃO GEOGRÁFICA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO
ID

NOME

COORD. X

COORD. Y

1

Interpretação e Educação Ambiental

748.800,98

7.832.050,20

2

Limite da UC

747.950,42

7.831.987,91

3

Limite da UC

748.007,26

7.832.185,35

4

Limite da UC

747.792,34

7.834.411,12

5

Limite da UC

748.652,59

7.836.320,42

6

Limite da UC

750.978,58

7.838.313,02

7

Limite da UC

752.616,97

7.837.694,81

8

Limite da UC

752.726,46

7.835.130,28

9

Limite da UC

751.809,80

7.832.934,15

10

Limite da UC

753.956,27

7.832.430,05

11

Aproximação da UC

747.559,56

7.834.537,31

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2020.
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Quadro 14.7 Lista e legenda de placas prioritárias
TEMA

398

MODELO

DESCRIÇÃO

CONTEÚDO

Aproximação da APAST

Placa de estrada (fundo
marrom)

A instalação de placas ao longo de estradas e rodovias, além de
destacar a existência da UC, orienta quanto a direção a ser seguida e
a distância da mesma.
A colocação de tais placas requer projeto específico, que siga as
especificações do CONTRAN e autorização dos órgãos competentes
como Departamento Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER) e
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

APA SERRA DO TIMÓTEO +
Signo direcional (direcionamento) +
Distância em km +
Pictograma que remeta aos atrativos da UC
(montanha, trekking, observação de aves,
fotografia)

Limite da Unidade de
Conservação

Placa de estrada (fundo
branco e fundo azul)

Localização em pontos estratégicos.
Sinalização informativa e de advertência, destacando a existência da
Unidade de Conservação.

APA SERRA DO TIMÓTEO +
Mensagem específica +
Contato da APAST +
Logomarca da Secretaria Municipal de
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente

Interpretação e educação
ambiental

Painel com ilustrações

Estruturas localizadas junto a atrativos, exposições, com o intuito de
LOCAL DA APA SERRA DO TIMÓTEO +
auxiliar o usuário na compreensão do fenômeno observado ou mesmo Ilustrações +
daquilo que não se pode ver, como por exemplo, uma área devastada
Informações +
que passou por regeneração de sua vegetação ao longo de décadas.
Logomarca da UC +
Logomarca Secretaria Municipal de
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente +
Informações, mapas, ilustrações,
gráficos, fotos, entre outros

Orientação

Painel com mapa

Estruturas que podem contar com mapas, tanto do local como do
percurso e dos atrativos, sinais de alertas ou regulamentação,
informações e mensagens que propiciam ao visitante uma visão geral
do entorno e o insere dentro do contexto do local.
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APA SERRA DO TIMÓTEO +
Mapa +
Pictogramas +
Informações +
Logomarca da UC +
Logomarca Secretaria Municipal de
Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente

Figura 14.3

Modelo de placa de aproximação da APAST.

Fonte: elaborado pelo autor, 2020.

Figura 14.4

Modelo de placa de trânsito informando o limite da UC.

Fonte: elaborado pelo autor, 2020.
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Figura 14.5

Modelo de sinalização orientativa sobre a UC.

Fonte: elaborado pelo autor, 2020.
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Figura 14.6

Modelo de sinalização interpretativa e educativa de atrativos (Trilha do Mirante)

Fonte: elaborado pelo autor, 2020.

14.2

PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO DO MEIO AMBIENTE

O Programa de Proteção e Manejo do Meio Ambiente trata das rotinas de fiscalização e monitoramento
do patrimônio, dos limites, zonas e normas da APA Serra do Timóteo, contribuindo com o controle da
pressão sobre os recursos naturais protegidos pela UC, garantindo a segurança dos seus usuários
(Quadro 14.8).
Esse Programa tem como finalidade garantir a proteção dos recursos naturais, patrimoniais e humanos
da APAST através da criação de procedimentos de fiscalização e monitoramento que controlam as
práticas de ilícitos e viabilizem a sistematização e o encaminhamento dos trâmites legais para solução
das ocorrências identificadas.
Além disso, visa manter a estabilidade ecológica dos ecossistemas da APAST por meio de ações de
manejo da fauna e da flora, preservação e recuperação dos recursos naturais. Os objetivos estratégicos
do Programa fazem a correlação das ameaças a biodiversidades destacando as ações necessárias
para estancar ou minimizar as perdas na biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. O direcionamento
para o desenvolvimento das atividades está relacionado a prevenção das principais ameaças que
foram hierarquizadas de maior para menor intensidade, como: incêndios e expansão urbana,
classificados como as principais ameaças que afetam a fauna e flora local, seguido de agropecuária e
silvicultura, exóticas invasoras e animais domésticos, estradas, e por fim, extrativismo vegetal, caça, e
mudanças climáticas. O resultado das ações poderá ser mensurado a partir dos subprogramas de
pesquisa e monitoramento, que acompanharão a evolução e situação das espécies e ecossistemas,
direcionando para ações prioritárias de manejo.
Cabe destacar que muitas das questões para reduzir as ameaças não podem ser resolvidas em curto
prazo, como é o caso do uso da terra no interior da UC, sendo assim, a perspectiva de ser de médio e
longo prazo.
Quadro 14.8 Subprogramas e objetivos estratégicos para o Programa de Proteção do Meio Ambiente
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO DO MEIO AMBIENTE
SUBPROGRAMAS
PROTEÇÃO DOS RECURSOS DA UC

OBJETIVO ESTRATÉGICO
Garantir a proteção dos recursos naturais da UC.

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS Prevenir e combater incêndios florestais.
FLORESTAIS
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PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO DO MEIO AMBIENTE
SUBPROGRAMAS

402

OBJETIVO ESTRATÉGICO

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Adequar o uso e ocupação do solo no interior da UC tendo em vista seus
objetivos de conservação.

MANEJO DE FLORA

Manter a integridade da vegetação e ampliar a diversidade da flora da
APAST.

MANEJO DE FAUNA

Propor e efetivar ações de preservação, conservação e controle de fauna
da APAST.

RECURSOS HÍDRICOS

Garantir a qualidade da água e o equilíbrio do ciclo hidrológico nas
bacias hidrográficas da APAST e entorno.
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14.2.1

SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS DA UC
SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS DA UC
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a proteção dos recursos da UC.
RESULTADOS ESPERADOS

Rotina de fiscalização dos impactos sobre os
recursos da UC implementada.

População mobilizada sobre os impactos
causados pela caça ou coleta de espécimes
de fauna e flora, uso de fogo, deposição
inadequada de resíduos sólidos e líquidos,
atropelamento de animais silvestres, presença
de animais exóticos e/ou domésticos,
expansão urbana, entre outros.

INDICADORES DE IMPACTO
Número de operações de fiscalização anual
abrangendo o total do perímetro da UC.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Relatórios de operações de fiscalização e/ou Quadro
estatístico das ações de fiscalização (Banco de Dados
da UC).

24

12

24

12

24

Número de pessoas (funcionários da UC e/ou da Relatórios de operações de fiscalização e/ou Quadro
Prefeitura) envolvidas em operações de
estatístico das ações de fiscalização (Banco de Dados
fiscalização e controle
da UC).

2

2

3

3

4

Número de campanhas de sensibilização,
conscientização e mobilização comunitária
realizadas por ano.

4

2

4

2

4

Relatórios das ações de comunicação, sensibilização,
educação ambiental ou mobilização comunitária
(Banco de Dados da UC).

ATIVIDADES

CÓD.

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

PROT. Definir anualmente os padrões e procedimentos de fiscalização, perante os diferentes tipos de
01
ocorrência, como uso de fogo, despejo inadequado de resíduos sólidos e líquidos, presença de

animais exóticos, caça, acessos irregulares, processos erosivos, entre outras.
PROT. Estabelecer rotina de vigilância patrimonial permanente, através de operações de fiscalização
02
em campo, identificando atividades impactantes aos recursos naturais, como caça ou coleta de

espécimes de fauna e flora, uso de fogo, deposição inadequada de resíduos sólidos e líquidos,
atropelamento de animais silvestres, presença de animais exóticos e/ou domésticos, expansão
urbana, entre outros.

PROT. Aplicar notificações preventivas e, no caso de reincidência, autuações quando houver o
03
descumprimento de normas da UC e ocorrência de crimes ambientais, encaminhando-as aos

órgãos responsáveis.

PROT. Capacitar e atualizar os funcionários da UC (da Prefeitura ou terceirizados) para desenvolver as
04
atividades de fiscalização e vigilância das áreas de conservação. A capacitação deverá ser

realizada por meio de cursos ou palestras, considerando escopo de treinamento teórico e
prático, apresentando a legislação ambiental pertinente e os principais procedimentos a serem
executados para fiscalização e vigilância, incluindo treinamento de abordagens, identificação
de pressões e estabelecimento de ações imediatas de contenção de danos, entre outros.
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ATIVIDADES

CÓD.

PROT. Estabelecer parcerias com Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e
05
Ministério Público para realização de operações conjuntas de fiscalização e controle, bem como

o compartilhamento de dados sobre ocorrências na UC.
PROT. Elaborar e manter atualizado um quadro estatístico com os resultados das ações, visando
06
promover a avaliação periódica do sistema de fiscalização da UC com base na análise dos

registros de ocorrências em geral registradas.

PROT. Realizar campanhas de sensibilização, conscientização e mobilização comunitária para o
07
repasse de informações sobre a UC, incluindo as normas e o zoneamento da UC, especialmente

voltadas para conscientização sobre as atividades impactantes aos recursos da UC.
PROT. Registrar todas as ocorrências no banco de dados da UC com fotos e localização para fins de
08
monitoramento e avaliação das ações de proteção.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

14.2.2

SUBPROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIOS FLORESTAIS
SUBPROGRAMA DE PREVENÇÃO E COBATE À INCÊNDIOS FLORESTAIS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Prevenir e combater incêndios florestais
RESULTADOS ESPERADOS

A APAST prevenida e preparada para
combater incêndios florestais.

População mobilizada sobre os impactos
causados por incêndios florestais.

CÓD.

INDICADORES DE IMPACTO

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Percentual do número de ocorrências de
incêndios florestais em relação ao ano anterior.

Relatórios de operações de fiscalização e/ou Quadro
estatístico das ações de fiscalização (Banco de Dados
da UC).

N.A 50%

50% 50% 50%

Percentual da área total afetada por incêndios
florestais em relação a área total da UC.

Relatórios de operações de fiscalização e/ou Quadro
estatístico das ações de fiscalização (Banco de Dados
da UC).

10%

5%

5%

5%

0%

Número de ações de sensibilização,
conscientização e mobilização comunitária
sobre incêndios florestais realizadas por ano.

Relatórios das ações de comunicação, sensibilização,
educação ambiental ou mobilização comunitária
(Banco de Dados da UC).

2

1

2

1

2

ATIVIDADES

CIF.
01

Estabelecer/manter parceria e canal de comunicação direta com o Corpo de Bombeiros da
região, bem como demais empresas incumbidas de realizar ações de prevenção e combate a
incêndios florestais na região.

CIF.

Elaborar um Plano de Prevenção e Combate a Incêndios com enfoque operacional.18

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

02
CIF.
03
CIF.
04
CIF.
05

Registrar, com detalhes, fotos e georreferenciamento, todas as ocorrências de incêndios florestais,
incluindo, no mínimo, área afetada, fauna e flora impactada, tempo de ação da Brigada,
duração do incêndio, custos para combate e provável fator causal.
Realizar campanhas educativas e abordagens aos visitantes e pesquisadores sobre incêndios
florestais.
Realizar campanhas educativas de prevenção de incêndios com proprietários e visitantes da UC,
informando sobre os incêndios florestais e os riscos para a população e recursos da UC.

O Plano de Prevenção e Combate a Incêndios deverá abordar: as formas de detecção dos incêndios; a rotina de comunicação; as formas de organização e transporte do
pessoal (brigadistas); rotina para identificação do foco de incêndio, comunicação e acionamento da brigada de incêndio; procedimentos e tempo mínimo necessário de
acionamento da equipe e saída para o atendimento da ocorrência;as alternativas de abastecimento bem como do transporte dos combustíveis; os equipamentos e recursos
necessários; a logística de alimentação; primeiros socorros; alternativas para captação de água; as técnicas de prevenção e combate admissíveis para a APAST considerando as
possibilidades de redução de biomassa por queima controlada em locais estratégicos, estabelecimento de aceiros em locais estratégicos das zonas mais restritivas em períodos
críticos e, sobretudo, ao redor dos fragmentos florestais, entre outras.
18
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ATIVIDADES

CÓD.
CIF.
06
CIF.
07

CIF.
08

Promover capacitações aos proprietários rurais, sobre como agir para contenção de fogo aos
primeiros sinais.
Garantir que as áreas queimadas, especialmente as APPs, tenham isolamento de acesso ao
gado, permitindo que haja sucessão vegetal para a recuperação natural da cobertura vegetal,
se necessário com implantação de cercas temporárias e placas informativas, buscando a
conscientização da comunidade.
Implantar (quando necessário), manter e realizar manutenção e limpeza dos aceiros, mantendoos livre de vegetação herbácea e arbustiva.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

406

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

14.2.3

SUBPROGRAMA DE USO E COBERTURA DO SOLO DA UC
SUBPROGRAMA DE USO E COBERTURA DO SOLO DA UC
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Adequar o uso e ocupação do solo no interior da UC tendo em vista seus objetivos de conservação.
RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE IMPACTO

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Uso e ocupação do solo regulado no interior e Percentual de Termos de Cooperação assinados Termos de Cooperação Assinados e Cadastro Fundiário 20% 40% 60% 80% 90%
entorno da UC.
com proprietários do interior da UC em relação Simplificado (Banco de Dados da UC)
ao total de proprietários
Visitantes e moradores e proprietários do
interior da UC informados sobre os limites e
normas.

Número de campanhas de comunicação
realizadas com proprietários do interior da UC.

Relatórios das ações de comunicação, sensibilização,
educação ambiental ou mobilização comunitária
(Banco de Dados da UC)

ATIVIDADES

CÓD.
USO.
01

Realizar a identificação e cadastro dos proprietários de imóveis no interior da UC19

USO.
02

Firmar Termos de Cooperação com proprietários do interior da UC para adequação dos usos e
ocupação do solo às normas e legislação ambiental.

USO.
03

Realizar campanhas de comunicação ou sensibilização com a comunidade local sobre as leis
ambientais vigentes no território e os procedimentos adotados pela UC, repassando os avanços
na conservação obtidos por meio do cumprimento da legislação e os benefícios que isso
representa para a população.

USO.
04

Articular parcerias com proprietários e empreendimentos para a realização de atividades na UC,
implantação de infraestrutura, execução de projetos, entre outros tipos de apoio.

USO.
05

Implantar estruturas de bloqueio em áreas em que há invasão irregular sobre a UC
(principalmente em áreas próximas a Zona de Uso Restrito).

USO.
06

Realizar atualização do mapeamento de uso do solo e cobertura vegetal da UC, na escala
1:50.000, tendo como base as classes estabelecidas no Plano de Manejo, para fins de
comparação

2

1

2

1

2

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

19 O cadastro de proprietários deve identificar, de maneira simplificada através de uma ficha individual de informações fundiárias, minimamente as seguintes informações: limites da
propriedade (poligonal), nome do proprietário, número de residentes, fontes de renda, situação em relação a propriedade/posse, tempo de propriedade/posse, tipo de uso da
terra, esgotamento sanitário, fonte de energia elétrica, fonte de água, destino dos resíduos sólidos e relação com a UC.
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14.2.4

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE FLORA
SUBPROGRAMA DE MANEJO FLORA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Manter a integridade da vegetação e ampliar a diversidade da flora da APAST
RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE IMPACTO

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Redução de áreas com ocorrência de
espéciesexóticas e/ou invasoras de flora.

Número de campanhas de capacitação para
controle de espécies exóticas e/ou invasoras

Relatórios das ações de comunicação,
sensibilização, educação ambiental ou
mobilização comunitária (Banco de Dados da UC).

Áreas degradadas com planos de
recuperação elaborados e sendo
implementados .

Percentual de propriedades com Planos de
Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs)
elaborados em relação ao total de
propriedades com áreas degradadas.

Incremento da conectividade entre os
Percentual de aumento da área de FESD, em
fragmentos de mata nativa existentes na APAST relação ao ano de 2019.
e aumento da cobertura florestal na UC.
CÓD.

1

1

1

1

1

Cadastro Fundiário Simplificado (Cadastro de
Proprietários) e Planos de Recuperação de Áreas
Degradadas.

20%

40%

60%

80%

100%

Atualização do mapeamento de vegetação da
APAST.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

25%

ATIVIDADES

FLOR. Promover, junto aos proprietários, a elaboração de Planos de Recuperação de Áreas
01
Degradadas (PRADs), priorizando Áreas de Preservação Permanente, prevendo o manejo e

controle de espécies exóticas e/ou invasoras e o incremento de áreas com espécies nativas.
FLOR. Promover o fortalecimento do viveiro municipal para fornecimento de mudas de espécies nativas
02
para atividades de plantio na UC
FLOR. Promover, junto às organizações parceiras, campanhas de capacitação voltadas especialmente
03
para proprietários e moradores da UC, para controle e manejo de espécies exóticas de flora

visando sua erradicação.
FLOR. Identificar, monitorar e mapear continuamente as áreas com ocorrência de espécies exóticas
04
e/ou invasoras na APAST
FLOR. Selecionar matrizes para coleta de sementes visando a produção de mudas para recuperação
05
de áreas degradadas, considerando classificação de espécies conforme hábitos e sucessão

vegetal.
FLOR. Estabelecer parcerias e acordos de cooperação técnica para suporte aos projetos de manejo da
06
flora com Universidades, ONGs, Institutos de Pesquisa e Órgãos Públicos.
FLOR. Articular com proprietários o cercamento e a proteção dos brejos (Formações Pioneiras de
07
Influência Fluvial) das Zonas de Uso Restrito e de Produção

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO
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CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

14.2.5

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA
SUBPROGRAMA DE MANEJO DE FAUNA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Propor e efetivar ações de preservação, conservação e controle de fauna da APAST.
RESULTADOS ESPERADOS

Aumento das populações e das interações
ecológicas da fauna nativa da APAST.

INDICADORES DE IMPACTO
Número de campanhas de sensibilização,
conscientização e mobilização comunitária
realizadas por ano.

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Relatórios de pesquisas realizadas na UC (Banco de
Dados da UC)

Espécies da fauna da APAST ameaçadas e
Número de campanhas de monitoramento de Relatórios das ações de monitoramento (Banco de
endêmicas protegidas.
Populações de espécies exóticas da fauna da fauna (pressuposto campanhas com no mínimo Dados da UC)
5 locais de monitoramento)
APAST controladas
Atropelamentos de animais silvestres reduzidos Número de redutores de velocidade
implantados nas estradas da UC
CÓD.

Registros de Instalação (fotografias, relatórios,
observações em campo etc.)

ATIVIDADES

FAU.
01

Promover capacitações das equipes de gestão da UC e Secretarias Municipais para o
monitoramento de fauna, possibilitando o registro e a identificação de vestígios, bem como para
o resgate e manejo de animais silvestres.

FAU.
02

Realizar campanhas de monitoramento das áreas de ocorrência de espécies ameaçadas e
endêmicas da fauna,procurando identificar presenças e vestígios.

FAU.
03

Realizar campanhas educativas com visitantes da APAST, moradores e escolas do entorno
voltadas à proteção das espécies ameaçadas e daquelas que sofrem pressão, incluindo
campanhas sobre o aprisionamento de animais silvestres, caça, atropelamento e a presença de
animais domésticos (cães, gatos, gado, etc.) na UC.

FAU.
04

Realizar campanhas educativas com proprietários e moradores da APAST para evitar a entrada
de gado, cães e gatos na Zona de Uso Restrito e nas demais áreas de florestas nativas e brejos
(Formações Pioneiras de Influência Fluvial).

FAU.
05

Implantar redutores de velocidade20 e sinalização educativa nas estradas e rodovias do entorno,
em parceria com o DER e Secretarias Municipais, visando a redução de atropelamentos de
animais em deslocamento.

FAU.
06

Elaborar campanha educativa para que moradores do entorno e visitantes contribuam com o
monitoramento fotográfico da fauna da APAST, identificando nome da espécie, local de

1

1

1

1

1

0

0

1

2

2

0

5

5

10

10

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Sugere-se a implantação de 10 redutores de velocidade nas estradas municipais que cortam a UC, com as seguintes coordenadas geográficas (UTM SIRGAS 2000): 1) 751776.65
m E / 7832819.93 m S; 2) 752032.18 m E / 7832419.95 m S; 3) 751632.49 m E / 7832095.10 m S; 4) 751113.13 m E / 7831839.10 m S; 5) 752465.95 m E / 7831153.86 m S; 6) 752946.39 m E /
7831216.57 m S; 7) 753596.35 m E / 7831428.20 m S; 8) 753752.05 m E / 7831825.74 m S; 9) 753778.04 m E / 7832068.35 m S; 10) 753876.53 m E / 7832325.75 m S.
20
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CÓD.

ATIVIDADES
visualização e nome do fotógrafo. A exposição das fotos e da descrição também poderá ser
realizada nas redes sociais da UC, através do quadro “Bichos da APAST”.

FAU.
07

Estabelecer rotina padrão para acolhimento e manejo de animais silvestres recebidos de
açãofiscalizatória, resgate ou entrega voluntária de particulares, e destinação para uma unidade
de triagem de animais Silvestres mais próxima à UC, por exemplo Centro de Biodiversidade da
Usipa (Parceria com o PERD) ou Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do IBAMA, em
Belo Horizonte.

FAU.
08

Promover a realização de campanhas de castração de animais domésticos em parceria com as
Secretarias Municipais, incluindo enfoque educativo para evitar a entrada, principalmente, de
cães e gatos nos limites da UC e de áreas florestais.

FAU.
09

Elaborar Guia de Aves da APAST com fotos e descrição das características e hábitos das espécies
para divulgação das riquezas de espécies da UC, bem como para auxílio e incentivo da
atividade de birdwatching.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

410

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

14.2.6

SUBPROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS
SUBPROGRAMA DE RECURSOS HÍDRICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a qualidade da água e o equilíbrio do ciclo hidrológico nas bacias hidrográficas da APAST e entorno
RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES DE IMPACTO

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Áreas de Preservação Permanente (APPs) de
mata ciliar da APAST preservadas.

Percentual das APPs de mata ciliar em bom
Atualização do mapeamento de vegetação da
estado de conservação em relação ao total de APAST.
APPs deste tipo na UC.

APPs hídricas recuperadas e protegidas.

Número de campanhas de sensibilização,
conscientização e mobilização comunitária
sobre a proteção dos recursos hídricos.

Relatórios das ações de comunicação,
sensibilização, educação ambiental ou
mobilização comunitária (Banco de Dados da UC).

Recursos hídricos APAST em bom estado de
conservação.

Índice de Qualidade da Água (IQA) dos
córregos da UC.

Resultados de análises de água.

CÓD.

ATIVIDADES

RHI.
01

Monitorar mensalmente as nascentes e cursos d’água localizadas no interior da APAST, através de
identificação visual, registrando em banco de dados fotos e informações sobre inconformidades
observadas.

RHI.
02

Realizar semestralmente, junto às organizações parceiras, análises de qualidade das águas e
aferição do IQA dos córregos Limoeiro e Celeste (os mesmos córregos utilizados para análise de
água do diagnóstico deste Plano de Manejo).

RHI.
04

Realizar campanhas educativas com proprietários do interior da APAST informando sobre a
importância do tratamento dos efluentes domésticos para aqualidade da água e saúde da
população, incluindo a limpeza das fossas sépticas e a manutençãodos sistemas de tratamento.

RHI.
05

Promover a organização de oficinas com a população sobre saneamento ecológico, como
wetlands, espiral de aguapés, bacia deevapotranspiração (círculo de bananeiras), entre outros.

RHI.
06

Realizar ações de restauração da mata ciliar para reduzir a erosão do solo e o assoreamento dos
rios, através de PRADs nas propriedades

> 75% > 75% > 75% > 75% > 75%

1

1

1

1

1

>70

>70

>70

>90

>90

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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14.3

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE

O Programa de Integração com a Sociedade refere-se ao envolvimento e relacionamento da APA Serra
do Timóteo com a região onde se insere, estabelecendo um canal de comunicação com a
comunidade, incentivando-os a participarem ativamente de ações de conservação da UC através de
práticas sustentáveis, proporcionando o desenvolvimento local. O programa também visa despertar o
interesse da população pela UC e estimulá-la ao sentimento de pertencimento e valorização do
patrimônio ambiental. Neste sentido a atuação do Conselho Gestor é fundamental para estabelecer
vínculos, apoios e atuações focadas na implementação das ações aqui previstas (Quadro 14.9).
O Programa visa integrar a UC ao contexto social, econômico, político e cultural da região,
estabelecendo interlocução e cooperação permanente junto às instituições públicas e privadas a fim
de incentivar as redes de participação na gestão e estabelecer um canal de comunicação com o
público com o intuito de divulgar a imagem da UC e as atividades de gestão, como educação
ambiental, visitação, pesquisas, entre outros (Quadro 14.9).
Outra finalidade é promover, incentivar e valorizar iniciativas de desenvolvimento sustentável no interior
e entorno da APA Serra do Timóteo, a fim de oportunizar melhorias nas condições socioeconômicas
atendendo os objetivos de conservação da UC, tendo em vista a redução dos impactos resultantes das
formas de uso direto dos recursos naturais (Quadro 14.9).
Quadro 14.9 Subprogramas e objetivos estratégicos para o Programa de Integração com a Sociedade.
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE
SUBPROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA UC

Estabelecer canais de comunicação com os proprietários e público em
geral para divulgar os resultados de conservação e as atividades da UC.

INCENTIVO AS ALTERNATIVAS DE
DESENVOLVIMENTO

Promover alternativas de desenvolvimento socioeconômico aos
proprietários do interior da UC que sejam compatíveis com os objetivos
de conservação.

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

Estreitar as relações entre a UC e instituições públicas, privadas e
terceiro setor a fim de elaborar e executar ações que resultem em
benefícios mútuos.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

Para o Subprograma de Incentivo às Alternativas de Desenvolvimento Social, além de executar algumas
ações, a UC também deverá assumir a função de conexão entre os proprietários do interior e entorno e
técnicos e órgãos responsáveis pelo planejamento, capacitação, promoção e criação de
oportunidades de emprego e renda baseados em atividades compatíveis com os objetivos da UC,
como: universidades, EMATER/MG, SENAC, SENAI, prefeituras municipais, comitês de bacias
hidrográficas, ONGs, entre outros. Sempre que possível, a equipe da UC deve utilizar de exemplo e
modelo cases de sucesso da região, convidando os responsáveis para apresentar suas experiências em
eventos organizados pela UC em parceria com outras instituições. Os moradores do interior da UC
deverão ser priorizados na participação das atividades organizadas no âmbito deste Subprograma, as
quais também poderão ser desenvolvidas de forma integrada com as atividades dos demais
Subprogramas.
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14.3.1

SUBPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA UC
SUBPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA UC
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
RESULTADOS ESPERADOS

População informada sobre a UC e suas
atividades de gestão.

CÓD.

Estabelecer canais de comunicação com os proprietários e público em geral para divulgar os resultados de conservação e as
atividades da UC.
INDICADORES DE IMPACTO

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Número de folders impressos distribuídos por
ano.

Relatórios das ações de comunicação,
sensibilização, educação ambiental ou
mobilização comunitária (Banco de Dados da UC).

0

Número de postagens nas redes sociais da UC
(Facebook e Instagram) por ano.

Registros das redes sociais.

0

52

52

52

52

Número de campanhas de comunicação com
proprietários da UC realizadas por ano.

Relatórios das ações de comunicação,
sensibilização, educação ambiental ou
mobilização comunitária (Banco de Dados da UC).

0

2

2

2

2

Percentual de proprietários da UC mobilizados
por campanhas de comunicação em relação
ao total de proprietários da UC.

Relatórios das ações de comunicação,
sensibilização, educação ambiental ou
mobilização comunitária (Banco de Dados da UC).

0%

50%

60%

70%

80%

Número total de eventos onde houve
participação e divulgação da UC, não
organizados pela própria UC.

Registros de participação (relatórios, fotografias e
atas/anais de eventos).

1

3

3

4

4

ATIVIDADES

4000 2000 2000 2000

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

COM. Criar um contato eletrônico (e-mail) oficial da APAST, a fim de manter um banco de contatos
01
(telefônicos, WhatsApp e mailing list) de divulgação, informes e notícias.
COM. Desenvolver uma página eletrônica (website) da UC, podendo ser vinculada à Secretaria
02
Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente. A página deverá ser atualizada

periodicamente e disponibilizar o Plano de Manejo da UC, além de informações gerais sobre a
UC, mapas, agenda de eventos, fotos, pesquisas, entre outros.
COM. Criar as páginas do Facebook e Instagram da UC e manter atualizadas semanalmente, e divulgar
03
informações de grande relevância em outras páginas do Facebook (como Prefeitura de Timóteo)

e Instagram que tratam de questões regionais ou de assuntos similares.
COM. Desenvolver concurso para criação do logotipo da UC e promover o registro para futura
04
comercialização de seu uso em produtos diversos.
COM. Apresentar o Plano de Manejo e divulgar a UC através de reuniões com proprietários, associações
05
de moradores, Secretarias Municipais e ARMVA, bem como em reunião de conselhos locais e
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CÓD.

ATIVIDADES

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

regionais, como o CODEMA, Conselhos Gestores, Conselho de Saneamento, de Recursos Hídricos
(Bacias Hidrográficas), etc.
COM. Distribuir folders impressos sobre a APAST nas Secretarias de Turismo municipais da região, na
06
Secretaria de Estado de Esporte de Minas Gerais – SEESP-MG, na Secretaria de Estado de Turismo

de Minas Gerais – SETUR-MG, bem como em empresas, escolas, indústrias e outras instituições do
entorno.21
COM. Realizar campanhas de comunicação e apresentação da APAST com proprietários e moradores
07
da UC a fim de compatibilizar os usos do solo com os objetivos da APAST, fornecendo suporte

técnico para a adoção de práticas de menor impacto (quando possível), estabelecer parcerias e
envolve-los na gestão da UC.

COM. Elaborar e enviar releases semestrais, para divulgação da UC e de suas atividades desenvolvidas
08
(eventos, educação ambiental, pesquisas, reuniões, cursos, atrativos, trilhas entre outras), aos

jornais, rádios, TV, sites, redes sociais e blogs.
COM. Acompanhar, registrar e responder notícias publicadas sobre a UC em jornais, rádio, TV e internet.
09
COM. Divulgar a UC em oficinas, cursos, congressos, simpósios e outros eventos sobre temas relacionados
10
ou de interesse da UC, assim como em festas da região.

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

21 O Folder deve conter informações gerais sobre a APAST, o que é uma UC, zoneamento, normas, mapa, fotos, fauna e flora, atividades de educação ambiental, patrimônio
arqueológico e hábitos e condutas ambientalmente adequadas. Disponibilizar folders na Sede da UC.

414

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

14.3.2

SUBPROGRAMA DE INCENTIVO ÀS ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AS ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
RESULTADOS ESPERADOS

Promover alternativas de desenvolvimento socioeconômico aos proprietários do interior da UC que sejam compatíveis com os
objetivos de conservação.
INDICADORES DE IMPACTO

Redução dos impactos ambientais das
Total de eventos e cursos organizados
atividades socioeconômicas desenvolvidas no (diretamente ou em parcerias) pela UC.
interior e entorno da UC.
Percentual das propriedades da UC com
atividades socioeconômicas compatíveis com
os objetivos da UC em relação ao total de
propriedades cadastradas.
CÓD.

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Anais/registros e fotos dos eventos;
Listas de presença dos participantes.

0

Cadastro Fundiário Simplificado (Cadastro de
Proprietários).

ATIVIDADES

DES.
01

Criar um selo ambiental da UC.

DES.
02

Incentivar a produção e fornecimento de mudas pela população da APAST, para atividades de
plantio de espécies nativas na UC.

DES.
03

Estabelecer cooperação e parcerias com entidades de apoio e capacitação como o SEBRAE,
SENAC, EMATER, CEFET-MG, entre outras, para planejamento de programas de
empreendedorismo associado a consumo verde, agroecologia, reciclagem, assim como
identificação de linhas de crédito, programas de incentivos e subsídios para projetos de
desenvolvimento sustentável no entorno, tais como sistemas de pagamentos por serviços
ambientais, crédito rural e outros, ressaltando o aproveitamento das oportunidades que a APAST
poderá propiciar.

DES.
04

Organizar e realizar cursos, palestras e/ou seminários sobre turismo, em parceria com o SENAI,
SENAC e demais instituições, abordando atividades compatíveis com os objetivos da APAST
(ecoturismo, hospedagem rural, turismo de aventura, identificação de oportunidades,
profissionalização de serviços e produtos, capacitação profissional, guias e monitores de turismo,
monitoria e manejo de trilhas, salvamento e resgate, entre outros similares) reunindo diversos
setores, órgãos, empresas e profissionais para intercâmbio de informações e experiências.

DES.
05

Organizar e realizar cursos, palestras e/ou seminários, em parceria com a EMATER/MG, EMBRAPA e
universidades, sobre agroecologia e tecnologias sociais de baixo impacto ambiental (captação
da água da chuva, irrigação por gotejamento, restauração florestal, produtividade x preservação
ambiental, consórcios de culturas, compostagem, manejo do solo, entre outros similares), reunindo
diversos setores, órgãos, empresas e profissionais para intercâmbio de informações e experiências.

1

N.A. 30%

2

2

2

40% 50% 60%

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5
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CÓD.

ATIVIDADES

DES.
06

Divulgar informações de contato dos condutores e guias de turismo devidamente capacitados
como prestadores de serviços aos visitantes da UC e região do entorno.

DES.
07

Incentivar a organização de proprietários da UC, os quais apresentem interesse em uma
associação de produtores e fornecedores integrados a APAST, que ofereçam produtos e serviços
compatíveis e ambientalmente corretos, por meio de reconhecimento público (selo ambiental)
pela UC.

Nota: N.A. = Não Aplicável. Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

14.3.3

SUBPROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
SUBPROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
RESULTADOS ESPERADOS

Estreitar as relações entre a UC e instituições públicas, privadas e terceiro setor a fim de elaborar e executar ações que resultem
em benefícios mútuos.
INDICADORES DE IMPACTO

Parcerias formalizadas entre a APAST e demais Número de convênios e acordos de
instituições para realização de ações
cooperações técnicas formalizados vigentes.
cooperativas e desenvolvimento sustentável
Número de ações em geral desenvolvidas em
da região.
parceria com outras instituições.

CÓD.

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ano 1Ano 2 Ano 3Ano 4Ano 5

Termos de Cooperação Assinados e implementação
(Banco de Dados da UC).

1

2

3

4

5

Relatórios das ações de comunicação, sensibilização,
educação ambiental ou mobilização comunitária
(Banco de Dados da UC).

1

4

6

8

10

ATIVIDADES

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

COO. Identificar, continuamente, as possibilidades de cooperação e convênios para implantação das
01
ações previstas neste plano de manejo, incluindo apoios, financeiros ou não.
COO. Estreitar relações com as Secretarias Municipais para ordenamento do uso e ocupação do solo e
02
recuperação de áreas degradadas no entorno imediato e interior da UC.
COO. Estabelecer e formalizar parcerias com a ARMVA para capacitação de empreendedores da
03
região, envolvendo as oportunidades que a UC pode proporcionar ao desenvolvimento regional.
COO. Estabelecer e formalizar parcerias com o PERD para realização de ações conjuntas de gestão das
04
UCs.
COO. Estabelecer e formalizar cooperação com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar Ambiental para
05
prevenção, combate a incêndios, fiscalização ambiental e capacitação das equipes na área da

APAST.
COO. Estabelecer e formalizar parcerias com escolas municipais, estaduais e particulares para
06
promoção de ações de educação ambiental e capacitação de professores.
COO. Estabelecer e formalizar cooperação técnica com EMATER/MG, CEFET-MG, universidades, comitês
07
de bacias hidrográficas, ONGs ou outras instituições para promoção da agroecologia por meio

de assistência técnica rural para pequenos produtores do interior da APAST.
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CÓD.

ATIVIDADES

COO. Estabelecer e formalizar parcerias com associação de proprietários para apoio à gestão da UC,
08
especialmente na implantação de infraestruturas, sinalização, entre outros.
COO. Estabelecer e formalizar parcerias com a APERAM (através do Centro de Educação Ambiental
09
Oikós) e demais instituições para realização de atividades, projetos e apoio à gestão da UC,

especialmente na implantação de infraestruturas e ações de visitação e educação ambiental.
COO. Estabelecer e formalizar parcerias com universidades, CEFET-MG e EMATER, contatando
10
diretamente coordenadores de cursos relacionados aos temas prioritários para a UC, para a

realização de pesquisas na UC e desenvolvimento de programas de estágios e voluntariado.

COO. Estabelecer e formalizar acordo com o DER para estabelecimento de padrões de condutas e
11
procedimentos de manutenção das rodovias do interior da UC, assim como para parcerias em

projetos de sinalização, prevenção e combate a incêndios e fiscalização.

COO. Propor a veículos de comunicação da região (jornal, rádio, TV, sites, etc.) a veiculação de notícias
12
relacionadas à questão ambiental, destacando as atividades realizadas pela UC, bem como a

criação de programas e campanhas em parceria.
COO. Estabelecer parcerias e convênios com prefeituras, empresas, ONGs e órgãos públicos para
13
aporte de recursos humanos e financeiros para as atividades de gestão da UC e implementação

do Plano de Manejo.
Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

14.4

PROGRAMA DE USO PÚBLICO

O Programa de Uso Público visa o ordenamento e o direcionamento das atividades de uso público,
notadamente visitação e educação ambiental, no interior e entorno da APAST, incentivando a
sensibilização e conscientização ambiental dos visitantes e da sociedade, para a conservação da
natureza (Quadro 14.10).
Atualmente o principal atrativo da UC é constituído pelo Centro de Educação Ambiental Oikós (da
Fundação Aperam/Acesita), considerado a referência de educação ambiental e de atividades ao lar
livre no perímetro urbano de Timóteo. Por se tratar de uma área particular, é essencial e primordial para
o Programa de Uso Público da APAST o estabelecimento de uma parceria com a Fundação
Aperam/Acesita, responsável pela gestão do Oikós. É também essencial o firmamento de parcerias com
demais proprietários particulares que possibilitem o uso público de áreas naturais, especialmente
destinadas à visitação promovendo o mínimo impacto sobre os recursos naturais. Nesse caso, a gestão
da APAST poderá apoiar o empreendimento de atrativos do ecoturismo e atividades ao ar livre.
As atividades de visitação e educação ambiental em UCs geram demandas expressivas para a equipe
gestora. Desta forma, é necessário compreender as características das atividades de visitação e de
educação ambiental para o direcionamento de ações estratégicas e o controle de possíveis impactos.
Ressalta-se que as atividades de educação ambiental devem estar articuladas e integradas com as
Diretrizes de Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de
Conservação do ICMBio. Também é importante ressaltar a articulação das ações da APAST com o Plano
Integrado de Educação Ambiental de Timóteo, que propõe subsídios para o município planejar,
implementar, adequar, construir processos e monitorar a Educação Ambiental enquanto política
pública para os cidadãos timotenses, na construção de perspectivas inovadoras, críticas, adaptativas,
numa abordagem socioambiental do município.
Quadro 14.10

Subprogramas e objetivos estratégicos para o Programa de Uso Público.
PROGRAMA DE USO PÚBLICO

SUBPROGRAMAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO

VISITAÇÃO DA UC

Ampliar o potencial de visitação e recreação na APAST, promovendo a
educação ambiental não formal.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Integrar a APA Serra do Timóteo nas atividades de educação ambiental
do município.
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14.4.1

SUBPROGRAMA DE VISITAÇÃO DA UC
SUBPROGRAMA DE VISITAÇÃO DA UC
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar o potencial de visitação e recreação na APAST, promovendo a educação ambiental não formal.
RESULTADOS ESPERADOS

Trilhas e atrativos estruturados e aptos ao
atendimento dos visitantes.

INDICADORES DE IMPACTO

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Número de trilhas e atrativos estruturados,
aptos para atendimento ao público visitante.

Registros de estruturas de trilhas e atrativos (relatórios,
fotografias, materiais, entre outros).

0

1

2

2

2

Número de parcerias firmadas com
proprietários para implantação de trilhas

Termos de Cooperação assinados (Banco de Dados
da UC)

0

1

2

2

2

Percentual de visitantes da APAST satisfeitos
em relação ao total de visitantes.

Questionários de pesquisa de satisfação do visitante.

N.A.

90%

90%

95%

95%

N.A.

2

4

6

8

Integração da APAST aos demais receptivos Número de guias e condutores de ecoturismo Cadastros de guias e condutores.
da região.
cadastrados.
CÓD.

ATIVIDADES

VIS.
01

Avaliar o estabelecimento de novos e potenciais atrativos envolvendo análise de
viabilidade técnica, definição de territórios e percursos, definição de atividades e
definição de pré-requisitos específicos para cada atrativo identificado (percursos de bike,
cavalgadas, birdwatching, entre outros similares).

VIS.
02

Realizar estudos para implantação de trilhas adaptadas para pessoas com deficiência de
locomoção, visual e/ou auditiva.

VIS.
03

Implantar cadastramento de Guias e Condutores (envolvendo, de preferência, moradores
das comunidades do entorno), realizando o cadastro e incentivando a atividade na UC.

VIS.
04

Elaborar projetos executivos para implantação e manutenção das trilhas a fim de tornálas mais adequadas ao uso com segurança e informação aos visitantes, com mínimo
impacto ambiental.22.

VIS.
05

Promover o estabelecimento de visitas guiadas e de interpretação ambiental, atividades
de observação de aves, concurso de fotografias, corridas, entre outros, como forma de
ampliação das possibilidades de uso e a difusão da APAST, em parcerias com
proprietários

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

22 Os projetos executivos deverão abordar, no mínimo: projeção de correção de traçados (se aplicável), ajustes estruturais de leito (drenagem, nivelamento, degraus), estruturas de
segurança (guarda-corpo, cabos/correntes guia, e similares), sinalização complementar (educativa, informativa, interpretativa e de orientação), equipamentos mobiliários de apoio
ao usuário (bancos para descanso, coberturas, passarelas, pontilhões, entre outros), além das definições de desenhos, materiais, procedimentos construtivos e volumetrias, entre
outros.
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CÓD.

ATIVIDADES

VIS.
06

Aplicar questionários aos visitantes no intuito de determinar o Perfil do Visitante e realizar
análise a fim de compreender o fluxo, suas características, os tipos e usos, os conflitos e a
satisfação dos visitantes, para o direcionamento das estratégias de gestão.

VIS.

Articular com o PERD e com o trade local seminários e capacitações sobre Visitação na
UC dirigidos aos guias, condutores, prestadores de serviço, funcionários de
empreendimentos relacionados ao turismo do entorno, Conselho Consultivo e demais
interessados, destinados à apresentar as UCs, seus atrativos, normas, áreas permitidas para
visitação, resultados e indicadores de desempenho.

07

VIS.
08

Apoiar a instalação e a manutenção periódica de infraestruturas de suporte e segurança
do visitante (guarda-corpo, lixeiras, entre outros).

VIS.
09

Elaborar e implantar o Plano de Gerenciamento de Riscos e Contingências para as
atividades de uso público.

VIS.

Realizar parcerias com proprietários para implementação de trilhas nas propriedades.

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

10

Notas: N.A. = Não Aplicável. Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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14.4.2

SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

I nt egrar a U C

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Integrar a APA Serra do Timóteo nas atividades de educação ambiental do município.
RESULTADOS ESPERADOS
Integração da APAST nas atividades de
educação ambiental desenvolvidas no
município de Timóteo, junto ao público
escolar (educação formal)

INDICADORES DE IMPACTO

3

3

3

3

3

Número de eventos de formação e
reciclagem de educadores ambientais com
integração da UC.

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

Relatórios das atividades de educação ambiental e
registros fotográficos.

ATIVIDADES

EDA. Consolidar parceria com a Secretaria Municipal de Educação do município de Timóteo e
01 Secretaria de Estado de Educação para a integração de temas e atividades a serem

abordadas nas atividades deste Subprograma.
EDA. Promover a criação do dia da APAST (sugere-se a data de criação/aniversário da UC) e
02 incentivar o desenvolvimento de atividades (oficinas e eventos) sobre a UC e o meio

ambiente em escolas da região.
EDA. Elaborar agenda de atividades de Educação Ambiental para Portadores de
03 Necessidades Especiais.
EDA. Desenvolver parcerias com instituições de ensino (municipais, estaduais e privadas) e criar
04 agenda de atividades (visitação, palestras, gincanas, exposições, etc.) com temas

específicos pré-definidos.
EDA. Elaborar e manter atualizado cadastro de escolas e número de visitantes recebidos em
05 atividades de educação ambiental formal.
EDA. Organizar um encontro anual com os docentes envolvidos nas atividades de educação
06 ambiental na UC durante o ano para troca de experiências, apresentação de trabalhos,

elaboração de materiais de apoio e divulgação dos resultados.

422

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Número total de atividades de educação
Relatórios das atividades de educação ambiental e
ambiental envolvendo alunos da educação
registros fotográficos.
formal (infantil, fundamental, médio e superior).

Aumento da conscientização dos produtores Número total de atividades e campanhas de
rurais e proprietários particulares quanto a
educação ambiental envolvendo produtores
proteção dos recursos naturais e da
rurais da UC
biodiversidade da UC.
CÓD.

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO
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CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

CÓD.

ATIVIDADES

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

EDA. Articular e promover a realização de cursos de capacitação de professores e educadores
07 ambientais, visando sua atuação como agentes multiplicadores das ações de

conservação dos recursos naturais e histórico-culturais na região da APAST. As
abordagens poderão contemplar questões teóricas, conceituais e práticas como
dinâmicas, jogos cooperativos, gincanas, oficinas, entre outras.

EDA Estabelecer e planejar, em parceria com produtores rurais, áreas de recuperação para
08 atividades de educação ambiental com plantios de mudas nativas conforme técnicas de

recuperação recomendada. 23
EDA. Divulgar as atividades de educação ambiental formal e informal da UC para todas as
09 escolas e universidades do entorno e secretarias de educação das prefeituras municipais

da região.
EDA. Organizar “ecoblitz” nas Rodovias BR-381, MG-434, BR-120 e BR-262para divulgar a APAST e
10 repassar algumas condutas desejadas em ambientes naturais tais como: o descarte

correto de resíduos, os cuidados com fogo, o respeito aos traçados das trilhas, maior
atenção nos trechos de travessia de fauna silvestre, entre outros.

EDA. Elaborar e atualizar sempre que possível, Cartilha de Educação Ambiental e Agroecologia
11 destacando a APAST, sua biodiversidade e atividades realizadas no entorno de forma

mais eficiente e sustentável, abordando produções agropecuárias, conservação da
natureza, serviços ambientais e técnicas e procedimentos da agroecologia.
Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

23Após identificação das espécies, técnicas e locais de plantio, sugere-se que cada escola adote uma espécie nativa, que deverá ser plantada por um representante e identificada
com placa contendo o nome da escola.
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14.4.2.1

Temas Prioritários para Interpretação e Educação Ambiental

A boa experiência do visitante está associada à qualidade do produto ofertado. Os produtos devem
ser desenvolvidos para atender aos vários públicos e usuários da Unidade de Conservação. A satisfação
do visitante aos produtos ofertados está diretamente atrelada as características interpretativas e
interativas, desta forma, é importante que os locais abertos à visitação procurem, de maneira criativa,
agregar à visita algo a mais que a contemplação (DETZEL, 2016).
As trilhas interpretativas, são um ótimo exemplo, pois trata-se de caminhos planejados com estruturas
compatíveis ao perfil de seus usuários. A atividade aproxima o visitante do ambiente em que se encontra
a partir do uso de ferramentas que destacam na paisagem elementos que, muitas vezes, passariam
despercebidos. Ao mesmo tempo, ao serem interpretadas, criam cenários ou contextos nos quais o
visitante compreende a relação existente entre elementos da natureza e o dia a dia em sociedade
(DETZEL, 2016).
Ao longo dos anos o perfil do visitante vem se transformando, deixando de ser um agente passivo da
visitação para ser um agente ativo, procurando relacionar-se o mais próximo com o local visitado. Desta
forma, o visitante ao observar a montanha vê a necessidade de subir até seu topo, da mesma forma
que o turista ao ver uma a água límpida sente o desejo de tocá-la. À vista disso, a Educação Ambiental
correlacionada a Interpretação permite maior interação do homem com o meio (DETZEL, 2016).
Para tal existem inúmeras atividades a serem realizadas visando sensibilizar e transmitir, aos visitantes,
informações sobre a UC, sobre os fenômenos da natureza, a necessidade de conservar a biodiversidade
e adotar uma postura mais consciente em relação ao uso dos recursos naturais no planeta. Assim, para
a realização das atividades de interpretação e educação ambiental da APAST sugere-se os seguintes
temas:


Recursos hídricos: ciclo hidrológico, mata ciliar, corpos-d’água, nascentes, bacia
hidrográfica, qualidade da água, usos da água, o processo desde a captação da água
até o abastecimento nas residências, empresas e indústrias, entre outros;



Descrição da paisagem: aspectos geológicos, geomorfológicos, pedológicos;
caracterização das principais formações vegetacionais e da flora e fauna; uso e
ocupação do solo, extrativismo vegetal, extrativismo mineral, entre outros;



Aspectos culturais: ciclos econômicos da região, os usos dados às propriedades
incorporadas pela UC, as personalidades mais ilustres dos municípios, ocupações coloniais
e pré-coloniais, atividades artesanais desenvolvidas, o processo de ocupação atual, entre
outros.

Ressalta-se que a interpretação e a educação ambiental podem ser realizadas por diferentes técnicas,
entre elas: (i) visitas guiadas em trilhas interpretativas; (ii) palestras no interior da Unidade, em escolas,
associações comunitárias, e outros grupos organizados; (iii) elaboração de materiais visuais como
cartazes, brochuras, boletins informativos, panfletos e folhetos; (iv) realização de exposições fixas no
Centro de Visitantes e expositores na região; (v) veiculação de spots em rádios comunitárias do entorno
da UC, participação em programas de entrevistas; (vi) elaboração de releases e divulgação em jornais
de circulação nos municípios, (vii) uso de atividades lúdicas e música; (viii) parceria com pesquisadores
para que o resultado de trabalhos no interior da UC seja repassado a comunidade de forma mais
acessível; (ix) disponibilização de conteúdos sobre educação ambiental que possam orientar
professores e multiplicadores, bem como atender às demandas de outros públicos como alunos,
crianças, interessados na temática, entre outras; (x) uso da fotografia como técnica de leitura e
compreensão do espaço, entre outras (DETZEL, 2016).

14.4.2.2

Proposta de Conteúdo Temático para o Centro de Visitantes da APAST

Conforme o Guia para Montagem de Centro de Visitantes em Unidades de Conservação elaborado
pelo IBAMA, o Centro de Visitantes tem como objetivo fornecer ao usuário da UC: informação,
orientação e interpretação. Os temas e ferramentas de interpretação que podem ser trabalhados no
Centro de Visitantes, são os mais variados, todavia, ressalta-se que no local deve haver exposições
permanentes que retratem a localização da Unidade de Conservação, o contexto em que está inserida,
características relevantes que justificam e explicam os motivos de criação da APAST, bem como os
aspectos biológicos, físicos e humanos expressivos (DETZEL, 2016).
Entre as ferramentas que poderão ser empregadas nas atividades de interpretação realizadas no Centro
de Visitantes, estão: (i) painéis, (ii) dioramas – representações tridimensionais em escala real e com todos
os elementos que imitem a realidade, (iii) maquetes, (iv) mapas, (v) fotografias, (vi) materiais científicos
– esqueleto e molde de pegadas de animais, amostras de sementes, troncos e folhas de árvores,
artefatos arqueológicos, animais empalhados e peles, coleção de insetos, vidros com animais
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conservados em formol, (vii) filmes, (vii) conteúdos 3D, vídeos 360 graus, realidade aumentada e
realidade virtual, (ix) áudios, entre outras (DETZEL, 2016).
Evidencia-se que a Sede da APAST poderá ser estabelecido em parceria com IEF/PERD, Fundação
Aperam e/ou Casa de Educação ambiental da PMT. Por se tratar de um espaço de uso contínuo, cabe
ressaltar que deverá atender às necessidades de todos os usuários da APAST, privilegiando inclusive a
acessibilidade à portadores de deficiência física.

14.4.2.3

Passos para Montagem de Exposição no Centro de Visitantes

O objetivo da descrição de passos para a construção de um espaço interpretativo é demonstrar a
interação entre cada uma das etapas e a importância destas para que seja alcançado um resultado
final satisfatório, sendo eles: (i) estabelecer o objetivo e a justificativa da exposição, (ii) definir o local em
que será montada a exposição, (iii) elaborar uma planta baixa do local escolhido e levantar os
elementos arquitetônicos presentes, como janelas, portas, claraboia, pontos de iluminação, de energia
e de água, (iv) definir os temas que serão apresentados, (v) levantar os dados e materiais sobre os temas
escolhidos, (vi) compreender de forma inicial como os temas serão apresentados (definir a linguagem
de apoio - uso de mapas, fotos, desenhos, ilustrações, textos, entre outros), (vii) levantar o material
interpretativo, definindo os temas que irá abranger, (viii) adquirir preliminarmente os meios interpretativo
(mobiliário como: painel, diorama, maquete, cenário, base, entre outros), (ix) definir preliminarmente a
organização espacial da exposição, bem como os espaços de circulação do visitante, (x) estimar os
custos, (xi) definir o orçamento, incluindo custos de manutenção, operação e pessoal, quando for o
caso, (xii) definir o material interpretativo, com vistas ao recurso disponível, (xiii) definir a linguagem de
apoio e os meios interpretativos, (ix) avaliar a linguagem de apoio, (xvi) verificar se os textos estão bem
escritos, qualidade das fotos, se as ilustrações atingem os objetivos, (xi) produzir o mobiliário e material
informativo que será usado na exposição, (xii) montar a exposição, e (xiii) avaliar: harmonia de conjunto,
iluminação (se atinge os objetivos), circulação e ventilação (DETZEL, 2016).
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14.5

PROGRAMA DE PESQUISA

O Programa de Pesquisa visa fornecer subsídios para o manejo da UC através da disponibilização de
informações e análises técnico-científicas levantadas a partir de pesquisas, estudos e avaliações.
Destina-se também a promover a disseminação de conhecimentos sobre a UC para a sociedade,
contribuindo, assim, no direcionamento de temas de maior interesse para a UC, através da
consolidação de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, angariar fundos e financiamentos e
promover cursos, capacitações, treinamentos para os atores internos e externos da UC, que atuam de
forma direta ou indireta na questão ambiental.
Este Programa é responsável pelo incentivo na produção de conhecimento técnico-científico na UC,
compreendendo as necessidades da APAST para produzir e priorizar temas para investigação, bem
como acompanhar as pesquisas vigentes e disseminar os resultados das pesquisas finalizadas.
A consolidação do Programa de Pesquisa permitirá que a APAST tenha o controle sobre o que e como
estão sendo feitas as pesquisas, para que tenha as suas necessidades atendidas, bem como direcionar
os temas de maior interesse para a UC.
Ressalta-se a importância da formação do Grupo de Trabalho (GT) de Pesquisa no Conselho Gestor,visto
que ainda não há um técnico responsável pelo programa de pesquisa na APAST. O GT tem como
finalidade colaborar com a implantação e acompanhamento deste Programa, definir um plano de
pesquisa que priorize os temas de interesse da UC ao longo do tempo, assim como, incentivar encontros
de pesquisadores para a comunidade científica e desenvolver um boletim anual que informe os
resultados em linguagem acessível para a comunidade local. Vale destacar também a importância do
alinhamento com outros programas de pesquisas realizados nas UCs do entorno, visando a integração
dos acervos da região.
A formação do GT de Pesquisa pode se dar a partir de representantes de instituições de ensino e
interessados que fazem parte do Conselho Gestor da APAST e por pesquisadores que já iniciaram ou
finalizaram estudos na UC e região do entorno.
No Quadro 14.11 há indicativos das atividades prioritárias recomendadas juntamente com o
cronograma de cada ação a ser desenvolvida.
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Quadro 14.11

Programa de Pesquisa
PROGRAMA DE PESQUISA

OBJETIVO ESTRATÉGICO
RESULTADOS ESPERADOS

Fomentar a realização de pesquisas na UC, incluindo a integração com outras instituições e UCs.
INDICADORES DE IMPACTO

Pesquisas na UC realizadas de forma integrada Número de instituições informadas quanto as
com outras instituições.
linhas de pesquisas prioritárias para a UC.
Número de pesquisas realizadas em derivação
das ações de fomento.

2

5

10

10

10

Relatórios/produtos das pesquisas realizadas por
instituições parceiras.

0

2

4

4

4

PES.
01

Definir anualmente as linhas de pesquisas prioritárias para a UC em cada um dos temas Flora,
Fauna, Meio Físico e Meio Antrópico.

PES.
02

Fomentar parcerias e divulgar, anualmente, as prioridades de pesquisa da UC junto às
universidades e demais instituições de pesquisa de acordo com as necessidades, interesse,
condições de apoio e operacionalização da UC.

PES.
03

Promover a criação do GT de Pesquisa permanente junto ao Conselho Gestor e interessados para
implantar e acompanhar o Programa de Pesquisa, procedendo à atualização dos dados,
verificação das licenças e organização geral das pesquisas junto a equipe de gestão da UC.

PES

Identificar e participar de eventos de interesse nas universidades ou em congressos e seminários,
que possa ser apresentada a UC e seus interesses em relação à pesquisa.

04
PES
05

PES.
06

PES.

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Registro das comunicações (e-mails, Skypes,
WhatsApp) e reuniões realizadas com outras instituições
ou seus representantes.

ATIVIDADES

CÓD.

METAS ANUAIS

FONTES DE VERIFICAÇÃO

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

Ano 5

Manter relacionamento com parcerias (universidades, PERD, etc) visando a captação de recursos
para financiar as pesquisas, bem como para redação e aprovação deprojetos, mantendo-se
canais de comunicação constante.
Organizar Seminário Anual de Pesquisas da UC, em conjunto com o GT de Pesquisa do Conselho
Gestor e equipe da UC, para discutir a pesquisa científica e sua aplicação na gestão,
promovendo o intercâmbio e a discussão do conhecimento gerado nas mais diversas linhas de
pesquisa existentes, além de identificar novos temas e linhas de pesquisa prioritárias para a UC.
Divulgar no Informativo da UC resultados de pesquisas realizadas.

07

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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14.5.1

LINHAS DE PESQUISA RECOMENDADAS – MEIO FÍSICO

14.5.1.1

Avaliação de áreas de risco
a) Justificativa:

Durante a execução do diagnóstico do Plano de Manejo da APA Serra de Timóteo, foi possível verificar
muitos locais com movimentos de massa, principalmente desmoronamentos. O mapeamento de
fragilidades apresentado no diagnóstico deve ser encarado como um indicativo preliminar, sendo seu
uso passível de ser detalhado e ampliado.
Quando disposta nas franjas da APAST, tem-se em muitos locais a presença de habitações,
principalmente na porção leste da UC, limítrofe ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD), tornando a
análise das áreas de risco uma análise de grande valia tanto para a gestão da UC, quando para os
moradores de Timóteo, principais afetados por eventos extremos.
Como resultado, a pesquisa deve gerar material útil para gestão da análise de perigo e risco dos
processos físicos da APAST e seu entorno. Nesse sentido, é necessário apresentar os conceitos de perigo
e risco que, conforme Ferreira e Rossini-Penteado (2011), o primeiro seria definido como processo,
fenômeno ou atividade humana que pode causar a perda de vida, ferimentos ou outros impactos à
saúde, danos à propriedade, distúrbios sociais e econômicos ou a degradação ambiental; enquanto
que o segundo seria a medida de danos ou prejuízos potenciais, expressa em termos de probabilidade
estatística de ocorrência e de intensidade ou grandeza das consequências previsíveis.
Dessa forma, perigo refere-se à ocorrência de fenômenos e impactos que levem a danos, tanto de
causa como efeitos ambientais (naturais) e sociais, enquanto que o risco compreende uma função de
probabilidade estatística de perigo, considerando a ocorrência em si e a intensidade de consequências
daquela ocorrência.
b) Objetivos:


Mapear todas as áreas de risco na APAST e entorno imediato;



Promover um detalhamento das informações relativas as áreas de risco;



Realizar monitoramento ao longo do tempo, visando avaliar a evolução dos processos,
identificar áreas que ficaram estáveis e novas áreas de risco.
c) Metodologia:

Tendo em vista que nem todas as informações geofísicas disponíveis para o município apresentam
mapeamento em escalas de detalhe, seria de grande interesse para a APAST e para a gestão do
município de Timóteo a confecção de tais estudos e mapeamentos. Destes, destaca-se a necessidade
de um melhor mapeamento de tipos pedológicos e topografia, sendo estes dois dos principais fatores
para a avaliação de instabilidades que possam resultar em áreas de risco.
Dito isto, a expansão nos estudos de áreas de risco na APAST e entorno devem centrar-se em duas fases,
sendo elas a identificação de áreas onde o risco é potencial e áreas onde o risco já é verificável,
principalmente em locais onde tem-se o registro de movimentos de massa e/ou alagamentos.
No primeiro caso, por meio de detalhamento de informações como os tipos pedológicos e
geomorfológicos (topografia), apresentados no diagnóstico em escala regional, somado com a
proposta metodológica de Jurandyr Ross (1994), que define o mapeamento das áreas mais suscetíveis
aos processos erosivos com base na sobreposição e classificação dos diversos elementos que compõe
a paisagem (solos, uso dos solos, vegetação, relevo, etc.), pode-se potencializar ações de prevenção.
No caso das áreas onde o risco é verificável, sugere-se que sejam realizadas avaliações quanto ao
estado em que se encontra, bem como o monitoramento de tais áreas ao longo do tempo, verificandose as características do local (mapeamento geotécnico, topográfico de detalhe, populações em risco,
etc.).

14.5.1.2

Atualização do mapeamento das nascentes e dos rios
a) Justificativa:

O mapeamento da hidrografia apresentado do diagnóstico é resultado da atualização da Projeto de
Ottocodificação da Drenagem de Minas Gerais (IGAM/UFMG), originalmente em escala 1:50.000 e

428

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

atualizado para a escala de 1:5.000, a partir de aerofotointerpretação em imagens de satélite de alta
resolução espacial.
Todavia, durante a realização do trabalho de campo, muitos destes corpos hídricos estavam secos,
evidenciando apenas o possível caminho por onde a água percorre em períodos mais chuvosos, sendo
assim caracterizados como intermitentes (ou mesmo efêmeros). Cabe mencionar ainda que nestes
locais, após conversas como moradores, estes relataram que a situação encontrada permanece a anos
naquele estado, e que a captação irregular de água, realizado pela canalização das nascentes,
favorece para ausência do recurso hídrico.
Soma-se a isso que o último estudo relacionado ao tema foi realizado em 2004, denominado Projeto
Microbacias, diagnóstico ambiental das microbacias existentes no município de Timóteo, segundo o
qual na ocasião existiam 77 nascentes na APAST, sendo 23 destas, caracterizadas como nascentes
secas.
Dessa forma, a realização de novas pesquisas que possam ampliar o entendimento acerca do regime
hídrico da APAST, bem como mapear suas origens e seu traçados seriam de importante valia para a UC,
principalmente por identificar com detalhe onde estariam suas Áreas de Preservação Permanente
(APPs) e promover ações de proteção e/ou recomposição.
b) Objetivos:


Mapear todos os corpos hídricos e nascentes presentes na APAST;



Realizar levantamento das condições dos corpos hídricos quanto a perenidade ou
ausência de perenidade, condição da APP, aspectos do uso do solo no entorno.
c) Metodologia:

O mapeamento dos rios e nascentes da APAST deverá ser realizado em conjunto com levantamento
topográfico de detalhe, além de visitação a campo. Por meio de mapeamento inicial, todas as
nascentes devem ser identificadas in loco, e todos os traçados devem ser enquadrados enquanto
perene, intermitente ou efêmero. Para todos os casos, é ideal o registro fotográfico bem como o
preenchimento de uma ficha de identificação.

14.5.2

LINHAS DE PESQUISA RECOMENDADAS – FLORA

14.5.2.1

Avaliação do manejo de lianas sobre comunidades florestais
a) Justificativa:

As trepadeiras podem contribuir com até 30% da área foliar total de uma floresta, tendo fundamental
importância nos processos ecossistêmicos como a transpiração e o sequestro de carbono (SCHNITZER &
BONGERS, 2002). Além disso, estabelecem ligações físicas entre as copas das árvores, permitindo o
deslocamento de vertebrados arborícolas, aumentando a sua acessibilidade aos recursos do dossel.
Contribuem também no fornecimento de recursos à herbívoros, frugívoros e polinizadores ao longo do
ano, devido à sua floração e frutificação em épocas diferentes das árvores (MORELLATO & LEITÃO, 1996).
Por outro lado, as trepadeiras lenhosas podem ter relações negativas com seus forófitos, devido à
competição assídua por recursos tanto acima do solo (luz), como abaixo (água e nutrientes). Quando
em superabundância, as lianas podem reduzir a riqueza, o crescimento e a fecundidade de espécies
arbóreas, aumentar a mortalidade de árvores, suprimir ou alterar a regeneração de clareiras, reduzir a
quantidade de carbono sequestrado pelas florestas, além de influenciar em vários outros processos
dentro dos ambientes florestais (PUTZ & MOONEY, 1991; SCHNITZER & BONGERS, 2002).
Na área da APAST foi constatada a superabundância de lianas em diversos trechos florestais, incluindo
os sítios SI01, SI02, SI03, SI08 e SI09, sendo o manejo dessas áreas altamente recomendado para que o
processo sucessional avance e permita o pleno desenvolvimento estrutural e florístico, os quais são
atualmente oprimidos pelo grande adensamento de lianas.
b) Objetivos:


Avaliar a influência do manejo de lianas sob parâmetros florísticos e fitossociológicos da
comunidade arbórea adulta e regenerativa em Floresta Estacional Semidecidual na área
da APAST;



Comparar parâmetros florísticos e fitossociológicos da comunidade arbórea adulta e
regenerativa com e sem manejo de lianas;
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Avaliar a empregabilidade do manejo de lianas como ação de gestão da APAST.
c) Metodologia:

O projeto se assemelha a um monitoramento da flora. Deverão ser instaladas parcelas permanentes
(em tamanho, disposição e número a serem definidos no momento de elaboração do projeto) em áreas
onde a comunidade florestal esteja visivelmente impactada pela alta densidade de lianas.
Recomenda-se a busca ativa destas áreas nos sítios SI01, SI02, SI03, SI08 e SI09. As parcelas serão
instaladas em mesmo número em áreas de manejo e áreas sem manejo (controle). Dentro de cada
parcela deverão ser instaladas parcelas menores, para avaliação da regeneração das espécies
arbóreas.
Uma vez instaladas as parcelas, deverá ser realizado levantamento fitossociológico da vegetação
arbórea e da regeneração, os critérios de inclusão podem ser os usuais para estes estudos. As lianas
deverão ser minimamente contabilizadas em cada parcela (incluindo as parcelas menores de
regeneração), de maneira a comparar parâmetros de densidade de lianas pré e pós manejo.
Findado o levantamento fitossociológico em todas as parcelas deverá ser realizado o manejo naquelas
parcelas selecionadas para tal. O manejo poderá ser o corte seletivo dos caules das lianas lenhosas e
herbáceas, sempre num mesmo nível de altura para avaliar a intensidade de rebrota destas. Variações
do manejo podem ser adotadas: corte apenas das lianas consideradas mais agressivas; corte apenas
das lianas lenhosas; corte apenas das lianas herbáceas; corte de lianas lenhosas e envenenamento dos
troncos com elemento fitotóxico, etc, sendo cada forma de manejo considerado um tratamento
distinto.
As amostragens do monitoramento poderão ser realizadas semestralmente ou anualmente, sendo
executadas, além do levantamento fitossociológico nas mesmas bases da primeira amostragem, a
contagem de rebrotas das lianas que foram cortadas nos tratamentos de manejo.
A análise dos distintos tratamentos em comparação com o controle deverá indicar se o manejo de
lianas é aconselhável para a situação encontrada na APAST e qual a melhor forma de ser executado.
d) Forma de viabilização:
Parcerias com universidades públicas e privadas, com o gerenciamento das atividades realizadas por
docente especializado nas áreas de ecologia e/ou botânica e execução das atividades de campo
realizada por aluno de graduação ou pós-graduação em áreas correlatas.

14.5.2.2

Levantamento, marcação e acompanhamento fenológico de matrizes arbóreas e
arbustivas
a) Justificativa:

Em paisagens degradadas a proteção de poucos fragmentos florestais remanescentes pode não ser
suficiente para a devida conservação da biodiversidade em médio e longo prazo (BRANCALION et al.,
2013). Nesse contexto, projetos de restauração ecológica devem ser fundamentados no plantio de
mudas de espécies arbóreas com ótima viabilidade genética, asseguradas por boas técnicas de coleta
de sementes para viabilizar a produção e o plantio de mudas de excelente qualidade, permitindo, em
última instância o estabelecimento de florestas biologicamente viáveis.
Segundo o parametrizado por Brancalion et al (2013), para que a genética de uma espécie seja
efetivamente representada em um projeto de restauração e não venha apresentar problemas futuros
para se perpetuar na área restaurada, as mudas devem ser produzidas a partir de uma diversidade
genética populacional mínima, estabelecida em aproximadamente 12 matrizes.
Desta forma, visando prover recursos florestais de ótima qualidade genética propõe-se projeto de
pesquisa para o levantamento, marcação e acompanhamento fenológico de matrizes arbóreas e
arbustivas na área da APAST.
b) Objetivos:
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Com base na listagem primária e secundária de espécies existentes na APAST selecionar
espécies com conhecida viabilidade quanto à produção de mudas e realizar
levantamento ativo e marcação de ao menos 12 matrizes de cada espécie para realizar
acompanhamento fenológico;



Acompanhar a fenologia das espécies marcadas para estabelecer seus picos de
produtividade de propágulos e realizar a coleta de sementes.
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c) Metodologia:
O Encarte I apresenta a listagem de espécies arbóreas e arbustivas de base primária e secundária. Com
base nessa listagem realizar uma seleção de espécies de diferentes grupos ecológicos (pioneiras,
secundárias iniciais e tardias, climácicas) com viabilidade para produção de mudas via propagação
por sementes. Essa seleção pode ser realizada consultando listas de produção de viveiros florestais ou
mesmo em artigos científicos. Trata-se de uma etapa de filtragem, onde serão excluídas espécies de
difícil propagação por sementes, evitando assim trabalho desnecessário.
Uma vez selecionadas as espécies prévias, inicia-se o processo de busca ativa destas espécies pelos
fragmentos florestais da APAST, recomenda-se a busca em localidades próximas a estradas ou trilhas,
de modo a facilitar sua posterior localização. As espécies devem ser identificadas quanto à sua
taxonomia de maneira eficaz, sendo então recomendado o trabalho de um botânico experiente na
fase de busca e marcação de espécies. Indica-se que seja realizado a coleta de exsicata do exemplar
e confirmação de sua taxonomia em herbário. Após a identificação do espécime realiza-se sua
marcação com plaqueta de metal e prego, indicando a identidade numérica do indivíduo.
Informações do espécime devem ser coletadas, incluindo sua coordenada geográfica UTM (retirada
com auxílio de GPS); particularidades ambientais locais (relevo, tipo de solo, proximidade de cursos
d´água, proximidade de clareiras, etc); dados do indivíduo (altura, DAP, distribuição vertical do indivíduo
no contexto florestal, estado reprodutivo no momento da marcação, etc) além de informações da
localidade e que possam ajudar na sua posterior localização. Todas essas informações devem ser
transcritas para banco de dados em momento posterior.
De posse de uma listagem com a localização dos indivíduos das espécies selecionadas inicia-se o
processo de acompanhamento mensal das fenofases dos indivíduos por período mínimo de um ano,
podendo ser prolongado caso haja interesse para publicação científica. Os métodos de
acompanhamento de fenofases podem ser consultados em Morellato et al. (1989) e Fournier (1974).
Os resultados do acompanhamento fenológico das espécies fornecerão subsídios para a coleta de
propágulos com ótimo embasamento técnico e baixo esforço.
d) Forma de viabilização:
Parcerias com universidades públicas e privadas, com o gerenciamento das atividades realizado por
docente especializado nas áreas de ecologia e/ou botânica e execução das atividades de campo
realizada por aluno de graduação ou pós-graduação em áreas correlatas.

14.5.2.3

Avaliação da eficácia do anelamento de eucalipto sob a regeneração natural
em comunidades florestais
a) Justificativa:

Em trechos onde houve o plantio de Eucalipto nota-se uma menor expressividade da regeneração
natural quando em comparação com ambientes sem tal elemento exótico. Provavelmente a
dificuldade de regeneração de espécies nativas seja em decorrência do sombreamento provocado
pelo dossel fechado em trechos onde as essências florestais silviculturais ocorram.
Na área da APAST foi constatada a plantios silviculturais nos sítios SI02 (ponto 02), SI03 (ponto 1), SI06
(ponto 1) e SI08 (ponto 1), sendo o manejo dessas áreas altamente recomendado para que o processo
sucessional avance e permita o pleno desenvolvimento estrutural e florístico nas áreas.
b) Objetivos:


Avaliar a influência do manejo do eucalipto por meio de anelamento sob parâmetros
florísticos e fitossociológicos da comunidade arbórea adulta e regenerativa em Floresta
Estacional Semidecidual na área da APAST;



Comparar parâmetros florísticos e fitossociológicos da comunidade arbórea adulta e
regenerativa com e sem manejo do eucalipto por meio de anelamento;



Avaliar a empregabilidade do manejo do eucalipto por meio de anelamento como ação
de gestão da APAST.
c) Metodologia:

Deverão ser instaladas parcelas permanentes (em tamanho, disposição e número a serem definidos no
momento de elaboração do projeto) em áreas onde houveram plantios silviculturais (indica-se o sítio
SI08, ponto 1 como modelo).
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Uma vez instaladas as parcelas, deverá ser realizado levantamento fitossociológico da vegetação
regenerante, tanto arbórea quanto arbustiva, sendo os critérios de inclusão os usuais para estudos de
regeneração (consultar FELFILI et al., 2011). Levantamento fitossociológico de eventuais espécies
arbóreas adultas e dos próprios indivíduos de eucalipto poderão acrescentar dados importantes às
análises.
Findado o levantamento fitossociológico em todas as parcelas deverá ser realizado o manejo naquelas
parcelas selecionadas para tal. O manejo indicado aqui é o não destrutivo, onde é realizado apenas o
anelamento dos indivíduos adultos de Eucalyptus sp. Variações do manejo podem ser adotadas, com
anelamento em proporções distintas da população de eucalipto local; anelamento alternado;
anelamento com distintas intensidades, sendo cada forma de manejo considerado um tratamento
distinto. Também pode ser avaliado a possibilidade de remoção integral dos indivíduos de eucalipto.
As amostragens do monitoramento poderão ser realizadas semestralmente ou anualmente, sendo
executadas, além do levantamento fitossociológico nas mesmas bases da primeira amostragem,
avaliações dos dados abióticos de cada parcela, tais como luminosidade e umidade ao nível do solo
e do ar.
A análise dos distintos tratamentos em comparação com o controle deverá indicar se o manejo das
áreas é aconselhável para a situação encontrada na APAST e qual a melhor forma de ser executado.
Para melhor refinamento metodológico recomenda-se a leitura de Onofre (2009).
d) Forma de viabilização:
Parcerias com universidades públicas e privadas, com o gerenciamento das atividades realizadas por
docente especializado nas áreas de ecologia e/ou botânica e execução das atividades de campo
realizada por aluno de graduação ou pós-graduação em áreas correlatas.

14.5.2.4

Acompanhamento da população da espécie endêmica Guarea pendula
R.S.Ramalho, A.L. Pinheiro & T.D.Penn.
a) Justificativa:

Das 231 espécies levantadas em áreas da APAST, apenas a Meliaceae Guarea pendula R.S.Ramalho,
A.L. Pinheiro & T.D.Penn. foi enquadrada como endêmica do estado de Minas Gerais, sendo encontrada
em apenas um ponto 01 do sítio SI05. Trata-se de espécie arbórea de até 5 m de altura, coletada pela
primeira vez em 1972 e descrita no ano de 1987 por Roberto da Silva Ramalho, Antônio Lelis Pinheiro e
Terence Pennington (RAMALHO et al., 1987), pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, MG.
A espécie apresenta distribuição restrita ao estado de Minas Gerais (talvez se estendendo ao estado do
Espírito Santo, verificar FLORES et al., 2017), com apenas 14 registros de ocorrência no banco de dados
SpeciesLink, referência nacional na catalogação de registros biológicos. O registro na APAST, adquire
assim, importância no contexto biogeográfico regional. Recomenda-se a busca ativa pela espécie no
ponto 01 do sítio SI05 (UTM 750100.25/7831733.69) para marcação e monitoramento de exemplares,
visando o acompanhamento de sua fenologia e confirmação da identidade da espécie.
b) Objetivos:


Validar a presença da espécie endêmica Guarea pendula R.S.Ramalho, A.L. Pinheiro &
T.D.Penn. na área da APAST;



Averiguar se há população de Guarea pendula nas proximidades de onde o indivíduo foi
encontrado;



Marcar e acompanhar indivíduos potenciais de Guarea pendula.
c) Metodologia:

Realizar busca ativa do indivíduo de Guarea pendula encontrado no ponto 01 do SI05 e realizar coleta
de exsicata para confirmação de sua identidade em herbário. O indivíduo deverá ser marcado com
plaqueta identificada para posterior checagem. Caso seja confirmada a identidade do espécime,
retornar ao local para busca ativa de mais indivíduos e verificar se há população. Realizar marcação
de todos os exemplares encontrados, indicando a identidade numérica do indivíduo. Informações do
espécime devem ser coletadas, incluindo sua coordenada geográfica UTM (retirada com auxílio de
GPS); particularidades ambientais locais (relevo, tipo de solo, proximidade de cursos d´água,
proximidade de clareiras, etc); dados do indivíduo (altura, DAP, distribuição vertical do indivíduo no
contexto florestal, estado reprodutivo no momento da marcação, etc) além de informações da
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localidade e que possam ajudar na sua posterior localização. Todas essas informações devem ser
transcritas para banco de dados em momento posterior.
Proceder com acompanhamento mensal dos indivíduos marcados para avaliação de suas fenofases.
Outros estudos poderão ser realizados, principalmente aqueles visando sua conservação ex situ.
Consultar as referências nacionais para conservação da flora ameaçada do Centro Nacional de
Conservação da Flora (http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/).
d) Forma de viabilização:
Parcerias com universidades públicas e privadas, com o gerenciamento das atividades realizadas por
docente especializado nas áreas de ecologia e/ou botânica e execução das atividades de campo
realizada por aluno de graduação ou pós-graduação em áreas correlatas.

14.5.2.5

Ampliação do levantamento florístico da APAST
a) Justificativa:

Durante a fase de diagnóstico foi observada grande diversidade de espécies de sub-bosque junto aos
cursos d´água em áreas com vegetação nativa e também junto aos plantios silviculturais antigos. Por
tratar-se de levantamento expedito acredita-se que a flora da APAST tenha sido subestimada, deste
modo um estudo amplo, de maior refinamento espacial e temporal poderá fornecer uma perspectiva
mais realista da diversidade vegetal local.
b) Objetivos:


Inventariar a real diversidade florística existente na APAST;



Contribuir na catalogação da diversidade vegetal existente nas florestas estacionais
semideciduais do estado de Minas Gerais;



Confirmar a identidade e o número de espécies ameaçadas de extinção existentes na
área da APAST.
c) Metodologia:

Levantamento florístico é um método de obtenção de dados qualitativo sobre a diversidade vegetal
em um determinado espaço territorial, trata-se de uma fonte de informações básicas no que tange a
flora regional de um local.
Baseia-se na realização de incursões de campo mensais, onde todos os espécimes encontrados em
estado reprodutivo são coletados e prensados, para posterior identificação em herbário. Em campo
também são colhidas informações acerca dos exemplares coletados, incluindo localização geográfica
UTM, características morfológicas do espécime, características ambientais do local de coleta, etc. As
informações são anotadas em planilhas próprias e posteriormente repassadas para banco de dados,
incluindo o número de coleta do espécime, coletor e identificador da espécie. Uma vez incorporadas
ao banco de informações da flora local, as espécies já não precisam ser coletadas, sendo o foco então,
a busca por novas espécies existentes no local.
O estudo deve abranger todos os ambientes identificados existentes na APAST e perdurar pelo período
mínimo de um ano, compreendendo assim todas as estações climáticas.
Ao final das campanhas, desde que tenha sido realizado esforço amostral coerente com a amplitude
territorial da unidade de conservação, todas as espécies existentes na área terão sido potencialmente
catalogadas. Tabelas de suficiência amostral (curva espécie-área/amostras) deverão ser elaboradas
para verificação da diversidade de espécies na comunidade vegetal.
O método adotado para as incursões de campo pode ser o de caminhamentos (FILGUEIRAS et al., 1994).
d) Forma de viabilização:
Parcerias com universidades públicas e privadas, com o gerenciamento das atividades realizado por
docente especializado nas áreas de ecologia e/ou botânica e execução das atividades de campo
realizada por aluno de graduação ou pós-graduação em áreas correlatas.
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14.5.3

LINHAS DE PESQUISA RECOMENDADAS – FAUNA

14.5.3.1

Ampliação do inventário de avifauna da APAST
a) Justificativa:

A primeira linha de pesquisa recomendada para a APAST é a ampliação de seu inventário avifaunístico.
A AER permite um rápido e acurado levantamento da avifauna da área, o qual é capaz de embasar
uma boa análise para a elaboração do plano de manejo. Contudo, um inventário mais completo da
ornitofauna local demanda mais tempo de estudo e permitiria acessar uma riqueza mais próxima do
real da área. Sabe-se que táxons raros, endêmicos, de distribuição restrita e ameaçados de extinção,
geralmente ocorrem em menor densidade e demandam um maior período de amostragem para que
sejam registrados, o que justifica a continuidade do inventário.
b) Objetivos:


Buscar um levantamento exaustivo da avifauna presente na APAST e seu entorno, utilizando
métodos quali-quantitativos.
c) Metodologia:

É importante que este estudo seja de médio/longo prazo, observando a sazonalidade local, o que
demanda campanhas em todas as estações do ano. Salienta-se também a necessidade de pessoal
treinado, ou seja, ornitólogos experientes para o desenvolvimento das atividades, de forma a otimizar as
amostragens e gerar bancos de dados robustos e confiáveis. A partir deste maior conhecimento sobre
a ornitofauna local, será possível embasar novos estudos para a UC, além de auxiliar na tomada de
decisões de cunho administrativo e operacional.

14.5.3.2

Avifauna associada a plantios de eucalipto (Eucalyptus sp.) com diferentes níveis
de manejo
a) Justificativa:

Apesar dos eucaliptais constituírem um ambiente pobre em recursos para as aves, devido à relativa
escassez de substratos específicos de forrageamento e nidificação, o sub-bosque nativo, quando
presente, é importante para a manutenção de muitas espécies (MOTTA-JÚNIOR, 1990). Willis (2003)
observou 255 espécies de aves em plantações antigas de eucalipto no interior de São Paulo, número
similar ao encontrado pelo mesmo autor em um fragmento de floresta nativa dez vezes menor.
Machado & Lamas (1996), por sua vez, registraram 126 espécies de aves em um reflorestamento de
eucaliptos no município de Antônio Dias, Minas Gerais.
Após a floresta estacional semidecidual, os eucaliptais são as formações mais representativas na APAST.
As maiores partes dos plantios de eucalipto no interior da UC encontram-se pouco manejados,
permitindo a regeneração do sub-bosque nativo, o que é importante para diversas espécies de aves
silvícolas. Em outros trechos, observa-se o manejo das áreas, com pouco sub-bosque nativo presente.
Além disso, estes ambientes se entremeiam com as áreas de FESD apresentando uma boa continuidade
florestal ao longo de toda a APAST e entorno.
Durante o presente estudo, foram registradas 31 espécies de aves nos eucaliptais, sendo que duas foram
exclusivas de tais ambientes, o inambu-chintã Crypturellus tataupa e o piolhinho-chiador Tyranniscus
burmeisteri.
b) Objetivos:


Amostrar de maneira uniforme todos os tipos de eucaliptais existentes na APAST, a fim de
obter uma relação mais completa das espécies da avifauna;



Comparar parâmetros da avifauna em diferentes plantios de eucalipto;



Avaliar a empregabilidade do manejo e das estratégias de conservação da avifauna
associada a plantios de eucaliptos na região da Mata Atlântica.
c) Metodologia:

Sugere-se a realização de um estudo sistematizado da avifauna associada aos plantios de eucaliptos
(Eucalyptus sp.) presentes na APAST, com amostragens uniformes nos diferentes níveis de manejos
observados nas monoculturas da área.
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14.5.3.3

Ampliação do inventário de pequenos mamíferos
a) Justificativa:

Uma vez que o conhecimento autóctone da mastofauna de pequeno porte é ainda incipiente na
APAST, é fundamental a continuidade do inventário dessa taxocenose. Como indicado no diagnóstico
esse grupo mastofaunistico é extremamente diverso e de difícil amostragem, já que é necessário a
utilização de várias metodologias complementares durante um longo período de levantamento para
alcançar uma suficiência amostral eficiente (VOSS; EMMONS, 1996). Apesar de tais dificuldades esse
grupo mastofaunístico é um bom indicador da qualidade do habitat, já que responde de forma efetiva
as mudanças ecossistêmicas, através da composição de espécies e da dinâmica de suas populações
(UMETSU; PARDINI, 2007), características que podem ser utilizadas para auxiliar no zoneamento e manejo
da APAST.
b) Objetivos:


Indicar a representatividade da comunidade de pequenos mamíferos na APAST;



Verificar mudanças na comunidade de pequenos mamíferos ao longo do tempo em
decorrência dos processos associados ao uso do solo;



Avaliar a qualidade do habitat (APAST);



Descrever as principais pressões que interferem o uso do habitat pelas espécies indicadoras
de pequenos mamíferos nas estações amostrais;



Planejar ações direcionadas que visem a mitigação específica das ameaças nas estações
de amostragem ou demais locais que perfazem a APAST;



Contribuir para o melhor zoneamento da Unidade de Conservação.
c) Metodologia:

Para o levantamento de pequenos mamíferos sugere-se a aplicação de métodos consagrados na
literatura como utilizado no presente diagnóstico, relacionado a aplicação de armadilhas live trap
(gaiola e Sherman) e o uso de armadilhas de interceptação e queda (pitfall trap). Esta última que
também pode ser atrelada ao estudo da herpetofauna e de invertebrados. Sugere-se a utilização desses
métodos associados a diferentes tipos de ambientes, com a finalidade em aumentar a captura de
espécies especialistas de habitat e que apresentam atributos ecológicos distintos, e assim alcançar uma
suficiência amostral mais robusta desta comunidade.
Como forma complementar também é indicado a procura de egagrópilas de corujas (i.e. restos
alimentares expelidos por corujas conhecidos como pelotas), ferramenta que tem auxiliado a
amostragem de pequenos mamíferos (ver PARDIÑAS & CIRIGNOLI, 2002). Estas aves se alimentam
predominantemente de roedores, e de marsupiais, e não apresentam seletividade metodológica, e por
isso, em muitos casos, seu estudo complementa a riqueza e conhecimento dos pequenos mamíferos
locais em comparação aos métodos usuais de amostragem (SCHEIBLER & CHRISTOFF, 2007).
Apesar do intuito ser o inventariamento é ideal que haja a padronização das amostragens em períodos
constantes. O ideal é que sejam escolhidos vários pontos em diferentes tipos de habitats e que estes
apresentem esforços similares (i.e. tanto os pontos amostrais quanto os tipos de habitats apresentem
esforços equivalentes). As amostragens devem ser realizadas em campanhas de longa duração em
expedições de 10 a 20 dias em amostragens espaçadas temporalmente (i.e. campanhas trimestrais), ou
devem ser realizados levantamentos de curto prazo durante cinco dias, por exemplo, mas, que sejam
mais frequentes ao longo do ano (i.e. campanhas mensais). Tais aspectos devem ser organizados de
acordo com a acessibilidade da mão de obra e com os recursos disponíveis para sua realização. A
princípio sugere-se um esforço de amostragem de no mínimo dois anos.
De fato, não existe um modelo padronizado para indicar o esforço amostral mínimo para alcançar uma
representatividade suficiente que aponte a maioria das espécies de uma comunidade de pequenos
mamíferos. Desta forma, uma maneira de avaliar a suficiência amostral, e assim, obter-se um
levantamento satisfatório, é através de comparações entre as curvas de espécies representadas por
ponto amostral e da riqueza local (i.e. a suficiência por ponto amostral permite comparações mais
assertivas das assembleias em relação a comunidade local que é representada por todos os pontos de
amostragem em conjunto). Ademais, comparações com estudos similares de longo prazo realizados na
Mata Atlântica e/ou na região de estudo devem ser consultados para melhor avaliação da eficiência
do levantamento ao final da realização do inventário.
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Parcerias com o meio público e privado, bem como institutos de pesquisas (i.e. ONG’s) são fundamentais
para o melhor aproveitamento dos dados. Tais parcerias tendem a aproximar os três setores da
sociedade possibilitando uma maior integração e produção de conhecimento técnico científico para
uma maior parcela da comunidade. Convênios com empresas também devem ser atreladas para
auxiliar a compra de equipamentos e manutenção de bolsas técnico-científica para execução do
inventário. Estas parcerias podem ser realizadas como forma de mediação a empreendimentos que
tenham causado impactos nos arredores da APAST e, como contrapartida podem financiar os recursos
necessários para realização do inventário de pequenos mamíferos da APAST.

14.5.3.4

Monitoramento de mamíferos de médio e grande porte
a) Justificativa:

Durante o diagnóstico da mastofauna foi apontada a ocorrência de espécies ameaçadas de extinção
e/ou endêmicas da Mata Atlântica. Uma das finalidades das UC’s é garantir a manutenção de tais
espécies. Nesse sentido, entender os fatores positivos e negativos que influenciam a ocorrência dessas
espécies na APAST e seu entorno são informações fundamentais para direcionar medidas que visem o
manejo e zoneamento da UC a favor da manutenção destes táxons.
b) Objetivos:


Averiguar a relação da mastofauna ameaçada e as variáveis que influenciam sua
ocorrência na APAST;



Avaliar os fatores que estão relacionados de forma positiva ou negativa com a presença
ou ausência dos táxons ameaçados nas áreas que compõem a APAST;



Nortear as principais pressões que interferem o uso do habitat pelas espécies ameaçadas
nas estações amostrais;



Planejar ações direcionadas que visem a mitigação específica de tais ameaças em cada
estação de amostragem ou demais locais que perfazem a APAST;



Contribuir para o melhor zoneamento da Unidade de Conservação.
c) Metodologia:

O monitoramento da mastofauna, através das armadilhas fotográficas é a maneira mais eficiente e
prática para avaliar como essa comunidade e especialmente as espécies ameaçadas e endêmicas se
comportam na paisagem da APAST. A indicação de tal método é em decorrência do seu fácil
manuseio, custo-benefício e na garantia de resultados satisfatórios. Sugere-se, portanto, a instalação
das armadilhas no interior e fora das estações amostrais delimitadas durante o presente diagnóstico de
fauna. O ideal é que as armadilhas permaneçam 90 dias de forma contínua e que novos pontos sejam
estabelecidos após tais amostragens, permanecendo assim mais 90 dias, e assim sucessivamente. Ao
menos dois anos de monitoramento devem assegurar resultados satisfatórios.
A probabilidade de ocupação e de detecção de uma espécie (i.e. a ocupação é definida como a
chance de que o local seja ocupado pela espécie, enquanto a probabilidade de detecção é definida
como a possibilidade de uma espécie alvo ser detectada em determinado sítio amostral) nos permite
avaliar os diferentes fatores - uso do solo, caça, fogo, entre outros - que afetam seu uso na APA Serra de
Timóteo. Os parâmetros de ocupação e detectabilidade podem ser modelados ao longo do tempo em
função ou não de covariáveis relacionadas a APAST (e.g. relação da distância dos registros ao centro
urbano de Timóteo e ao PERD, presença ou não de espécies exóticas, entre outros) (MACKENZIE et al.,
2002; MASSARA et al., 2018).
De forma similar aos pequenos mamíferos, o monitoramento dos mamíferos de médio e grande porte
deve ser associado aos três setores da sociedade (primeiro, segundo e terceiro setor). Estes três meios
devem ser considerados, se possível de maneira conjunta, para facilitar o desenvolvimento do presente
monitoramento. Este envolvimento também tende a gerar maior respaldo social, econômico e técnicocientífico para o andamento deste projeto. Parcerias entre o meio privado (empresas) e a APAST devem
ser atreladas como forma de mitigação a empreendimentos históricos e atuais desenvolvidos nas
imediações do Vale do Aço. Essa é uma maneira de encontrar recurso disponível e direcionado a
pesquisas ou a ações para a conservação do meio ambiente, finalidade que pode ser associada a
estudos relacionados a APAST.
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14.5.3.5

Monitoramento de espécies exóticas com ênfase no saguí-de-tufo-preto Callithrix
penicillata
a) Justificativa:

As espécies exóticas estão entre as ameaças que mais afetam negativamente a mastofauna nativa,
seja relacionado a animais domésticos exóticos ou silvestres invasores. Na APAST foi observado a
presença de equinos, bovinos e cães domésticos. Esses animais podem trazer vários danos aos
mamíferos autóctones como doenças, além de competirem por recursos diminuindo assim a
sobrevivência dos mamíferos nativos. Especificamente foi relatado a presença do saguí-de-tufo-preto
Callithrix penicillata, espécie originária do Cerrado que tem expandido sua distribuição no domínio da
Mata Atlântica. Essa espécie compete com as espécies congenéricas nativas e pode inclusive hibridizar
com elas. Portanto, sua presença certamente é prejudicial aos calitriquídeos nativos já que diminui o
fitness das espécies quando ocorre a hibridização e sua presença pode suplantar as espécies nativas
do ambiente, modificando assim os serviços ecossistêmicos prestados por esses táxons que podem ser
extintos ecologicamente ou até mesmo localmente (ver DA SILVA, 2014).
b) Objetivo:


Apontar os locais mais intensamente utilizados na APAST (hotspots) pelas espécies exóticas
e pelo saguí-de-tufo-preto Callithrix penicillata;



Relacionar a presença das espécies exóticas e do saguí-de-tufo-preto Callithrix penicillata
com os mamíferos nativos, sobretudo em relação as espécies ameaçadas e das espécies
de calitriquídeos nativos endêmicos;



Monitorar a ocorrência das populações do saguí-de-tufo-preto Callithrix penicillata e
relacionar sua ocupação frente as espécies congenéricas nativas;



Avaliar a presença de hibridização entre as populações do saguí-de-tufo-preto Callithrix
penicillata e das espécies congenéricas nativas.
c) Metodologia:

O monitoramento das espécies exóticas deve ser realizado de maneira complementar ao
monitoramento proposto para os mamíferos de médio e grande porte, tendo em vista que as armadilhas
fotográficas irão gerar dados da ocorrência dessas espécies nas estações amostrais dispostas na APAST.
Esse método será suficiente para identificar as áreas e os locais que estes animais estão presentes.
Para o monitoramento do saguí-de-tufo-preto Callithrix penicillata é necessário também fazer estudos
de busca ativa, através de transectos lineares, por meio de observação direta e vocalização com intuito
em identificar os locais de ocorrência que essa espécie invasora tem utilizado, revelando também os
sítios mais intensamente utilizados por ela, e se há indícios de hibridização com as espécies nativas
congenéricas. O monitoramento deverá também gerar dados consistentes para avaliar os fatores que
contribuem ou dificultam a ocorrência do saguí-de-tufo-preto Callithrix penicillata na APAST.
Sugere-se que o monitoramento das espécies exóticas seja realizado ao longo de dois anos, em
campanhas trimestrais. Este período será necessário para dar base para o conhecimento da ocorrência
das espécies. Após completar este ciclo deve ser implementado ações de controle sobre as espécies
exóticas. E desta maneira sugere-se a necessidade de continuidade durante mais dois anos, para assim,
avaliar após este período se as ações de controle resultaram em medidas eficazes ou não, em
comparação aos dados anteriores dos dois primeiros anos de monitoramento. Estes resultados poderão
embasar medidas relevantes frente as espécies exóticas quando houver a atualização do plano de
manejo (i.e. após cinco anos do presente plano de manejo será realizado a atualização do mesmo)
Parcerias com universidades, institutos de pesquisas, empresas privadas devem ser realizadas para
facilitar a realização deste monitoramento. A cooperação com os demais monitoramentos propostos é
fundamental para redução dos custos de operação de logística e mão de obra, incluindo outros grupos
faunísticos (i.e. ornitofauna, herpetofauna).
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14.5.4

LINHAS DE PESQUISA RECOMENDADAS – USO PÚBLICO

14.5.4.1

Pesquisa do perfil do visitante
a) Justificativa:

Realizar uma pesquisa do perfil de visitante que acessa as trilhas e os atrativos da APAST, para se
compreender melhor as motivações da visita e assim planejar ações segmentadas.
b) Metodologia:
Pesquisadores (2) posicionados em cada atrativo da APAST, em finais de semana, feriados e período de
férias escolares, utilizando de câmera fotográfica, bloco de anotação e questionário semiestruturado
para fins de realização de entrevistas informais junto aos visitantes.
Um modelo de questionário a ser utilizado pode ser observado no Apêndice F. O questionário apresenta
seis linhas de abordagem, visando: a caracterização do perfil do visitante; a frequência de visitação; o
comportamento do visitante durante a visita; a motivação do visitante durante a visita; os conflitos
sociais que ocorrem na UC e os interesses dos visitantes. As perguntas possuem resposta única (RU) e
respostas múltiplas (RM), sendo a maioria do tipo fechada. O questionário poderá ser realizado através
de plataforma digital (como QuickTapSurvey), facilitando ao entrevistador a coleta e a análise dos
dados.
Os locais sugeridos na UC para a realização das entrevistas são no Centro de Visitantes IEF/PERD do
Macuco que dá acesso a Trilha do Juquita, na Cabana de Eventos e no Mirante do Centro de Educação
Ambiental Aperam - Oikós.
Forma de Viabilização: Parcerias com a Fundação Aperam, com o CEFET-MG e o IEF-MG para fins de
apoio com equipamentos, alimentação e deslocamento.

14.5.5

LINHAS DE PESQUISA RECOMENDADAS – MEIO ANTRÓPICO

14.5.5.1

Identificação de populações vivendo em área de risco
a) Justificativa:

Tendo em vista que em eventos de intensa precipitação pluviométrica, populações vivendo em áreas
de risco tendem a ser significativamente afetadas por desmoronamentos, enchentes, quedas de blocos,
etc., é de grande importância que estas populações sejam reconhecidas. Desse modo, é importante
que o mapeamento de áreas de risco, relacionado ao meio físico, possa servir de base para a
identificação das pessoas vulneráveis.
Nesse sentido, o reconhecimento desses moradores com a devida caracterização socioeconômica é
fundamental para o planejamento de ações de prevenção que busquem a mitigação dos impactos
negativos que tais moradores venham a passar, principalmente aquelas que estão mais vulneráveis
fisicamente, financeiramente e habitem áreas mais críticas.
b) Objetivos:


Mapear todos os moradores vivendo em áreas de risco na APAST e no entorno da UC;



Realizar levantamento das condições das habitações e aspectos socioeconômicos das
famílias que podem ser afetadas, visando a promoção de ações de prevenção e
mitigação.
c) Metodologia:

A identificação dos moradores que vivem em áreas de risco deve ser realizada inicialmente com o
cruzamento de mapeamento de áreas de risco com as áreas urbanizadas/edificadas. Por meio deste
cruzamento, pode-se estimar a quantidade de residências que estão vulneráveis bem como o tipo de
vulnerabilidade e grau de risco o qual se encontram.
Por meio dessa estimativa inicial, em uma segunda fase é importante que ocorra um diálogo junto a tais
moradores onde, por meio de ficha de campo e questionário semiestruturado, visando o levantamento
de informações socioeconômicas, deve-se avaliar as condições de vida de tais pessoas.
Uma vez tendo-se a compreensão dos aspectos levantados, sugere-se que a pesquisa mantenha
diálogo aberto com a gestão pública municipal, meio pelo qual pode-se discutir quais seriam as formas
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possíveis de se remediar ou mitigar possíveis impactos, podendo melhorar a qualidade de vida dos
moradores da APAST e entorno.

14.6

PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE
MANEJO

A monitoria e avaliação da implementação do Plano de Manejo constituem instrumentos para
assegurar a interação entre o planejamento e a execução, possibilitando a correção de desvios e a
retroalimentação permanente de todo o processo, conforme a experiência vivenciada na
implementação do plano de manejo. O monitoramento se diferencia de um acompanhamento, pois
além de documentar sistematicamente o processo de implementação do Plano, identifica os desvios
na execução das atividades propostas fornecendo as ferramentas para avaliações. As avaliações
permitem identificar a necessidade de ações corretivas para ajustes ou replanejamento das atividades.
Quando detectada a necessidade de novas atividades envolvendo a implantação de infraestrutura e
facilidades na UC, é necessário o desenvolvimento de projetos específicos justificando sua
necessidade24.
Para o monitoramento e avaliação do Plano de Manejo é fundamental que todas as atividades,
dificuldades e situações específicas ocorridas na rotina da UC sejam registradas. O registro deve ser
inserido em um Banco de Dados da UC, sempre que possível com fotos, listas de presença, mapas,
mensuração de áreas, coordenadas geográficas e outras informações que se mostrarem necessárias
para a compreensão integral da atividade realizada.
O monitoramento deve ter foco nos indicadores de desempenho, analisando o grau de execução das
atividades, enquanto a avaliação trata dos indicadores de impacto, visando medir grau de alcance
das metas propostas para os Objetivos Estratégicos. O Quadro 14.12 apresenta um modelo a ser utilizado
para o monitoramento da UC a partir da verificação trimestral do Estágio de Implementação de cada
atividade (Realizada, Parcialmente Realizada e Não Realizada), com a respectiva justificativa, se
necessário.
Quadro 14.12
ATIVIDADE

Modelo para Monitoramento das Atividades do Plano de Manejo.
COMO

QUEM

QUANDO

ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO
R

PR

NR

JUSTIFICATIVA

QUANTO (R$)
Previsto

Realizado

Legenda: R – Realizada; PR – Parcialmente Realizada; NR – Não Realizada. Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

Deverão ser realizadas reuniões trimestrais com toda a equipe da UC para o monitoramento das
atividades. Quando não for possível realizar uma atividade por completo deverão ser justificados os
entraves e traçadas novas estratégias, ou, ainda, a alteração da atividade. Sempre que possível
também deverá ser anotado o valor gasto para a realização da atividade para fins de comparação
entre o valor previsto e o valor realizado, servindo de bases para as próximas atividades e para o
conhecimento do valor necessário para a implementação da UC.
A avaliação da implementação do Plano de Manejo deverá ser realizada ao final de cada ano,
analisando os indicadores e metas obtidas, assim como o alcance dos objetivos de cada Programa e
Subprograma, permitindo ajustes que se mostrarem necessários. O Quadro 14.13 apresenta um modelo
para a avaliação do Plano de Manejo.
Quadro 14.13

Modelo para Avaliação do Plano de Manejo.

PROGRAMA
OBJETIVO

ALCANÇADO

PARCIALMENTE ALCANÇADO

NÃO ALCANÇADO

INDICADOR

FONTE DE
VERIFICAÇÃO

META

PERCENTUAL DA
META ALCANÇADA

OBSERVAÇÃO

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

24 Roteiro Metodológico para Elaboração e Revisãode Planos de Manejo das Unidades de Conservação Federais do
ICMBio (2018).
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Assim como no monitoramento, na reunião anual de avaliação do Plano de Manejo deverão ser
promovidas discussões sobre cada um dos indicadores e suas respectivas metas, avaliando os impasses,
dificuldades, justificativas para o não alcance, bem como outras situações que possam evidenciar a
necessidade de ajustes, troca de indicador, redução ou ampliação da meta ou mudança de estratégia.
Ao final do ciclo de gestão do Plano de Manejo, que corresponde a 5 anos, deverá ser realizada uma
avaliação mais abrangente, incorporando os Objetivos da UC, sua Missão, Visão e Valores, avaliandoas em Alcançada, Parcialmente Alcançada e Não Alcançada, incluindo suas respectivas justificativas
caso não tenham sido atingidos, conforme apresentado no Quadro 14.14. Esta análise é essencial para
o replanejamento da gestão da UC, permitindo a correção dos erros e o delineamento de novas
estratégias para a sua efetivação.
Quadro 14.14

Avaliação do Alcance dos Objetivos da UC.
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

NÃO ALCANÇADO

OBERVAÇÕES

OBJETIVOS DA UC
MISSÃO
VISÃO
VALORES
Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.

Neste mesmo ensejo, ao final do ciclo de gestão, também deverá ser realizada a avaliação da
implementação do Zoneamento da UC a partir do alcance dos seus objetivos e da evolução dos
estados de cada critério, em cada uma das zonas, conforme apresentado no Quadro 14.15. A
avaliação da efetividade do zoneamento permitirá verificar se todas as zonas foram adequadamente
planejadas bem como se as situações que determinaram o estabelecimento das zonas (sobretudo as
temporárias) foram modificadas, buscando embasamento para possíveis modificações no zoneamento,
por ocasião da revisão do Plano.
Quadro 14.15

Avaliação do Zoneamento da UC.
ESTADO INICIAL

CRITÉRIOS

Alto

Médio

ESTADO ATUAL
Baixo ou
Inexistente

Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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Alto

Médio

Baixo ou
Inexistente

15.
PROJEÇÃO DE CUSTOS E
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PROJEÇÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO

A projeção de custos de implementação das ações propostas pelo Plano de Manejo, tem caráter
meramente referencial, posto que não há destaque de disponibilidade orçamentária para a APAST.
Certamente a execução das ações propostas no presente Plano de Manejo deverá ser concatenada
com todas as demais prioridades da Prefeitura Municipal de Timóteo, o que acarretará divisão de
disponibilidades orçamentárias entre todas as Secretarias Municipais, indicando uma forte possibilidade
de que a APAST sofra restrição de recursos.
Adicionalmente argumenta-se pela necessidade de que as ações propostas no Plano de Manejo, sejam
priorizadas pela equipe de gestão, sendo que muitas delas virão a ser executadas apenas e tão somente
se as condições institucionais e financeiras estiverem próximas ao ideal. Registra-se que não há
obrigatoriedade de que todas as ações previstas no Plano sejam executadas ao longo de sua vigência.
Apesar do planejamento ter projeção de ações para 5 anos, muito provavelmente um conjunto de
ações se tornará obsoleto nos últimos 2 anos de vigência e outras ações serão demandadas.
O orçamento apresentado na Tabela 15.1 a seguir, reflete projeções de despesas de custeio e de
investimentos, porém não consideram gastos com remuneração da equipe de gestão que estão
atrelados à folha funcional do Município. Também não reflete custos de contratos de terceirização para
serviços de limpeza e vigilância. O valor projetado para os primeiros 3 anos contempla investimentos
com projetos e obras de edificações, adequação de trilhas, construção de cercas e ajustes de acessos,
por este motivo há valores significativos previstos.
Destaca-se também que os valores propostos não são necessariamente dependentes de investimentos
e custeio por parte exclusiva do Município, sendo pertinente e desejável a captação de recursos da
iniciativa privada (compensações ambientais e similares) e de fundos específicos disponíveis, tais como
o fundo de interesses difusos normalmente ativos junto ao Ministério Público. Não necessariamente
valores devem ser disponibilizados, indicando que a equipe de gestão da UC poderá se valer de
contribuições materiais para suprir necessidades constantes no orçamento, como por exemplo, doação
de equipamentos ou mesmo instalação de obras tais como cercas e sinalização, entre outros.
Ainda se ressalta que muitas ações estão relacionadas entre si, embora constantes em Subprogramas
diferentes, como por exemplo, há possibilidades de gerar material de difusão que atenda aos propósitos
de educação ambiental para trilhas (constante no Subprograma de Visitação) e também para o
público externo (constante no Subprograma de Comunicação e Divulgação da UC). Desta forma
poderá haver otimização de custos na execução do Plano de Manejo.
Por fim, ressalta-se a necessidade de atualização e detalhamento constante do orçamento, por ocasião
da execução das ações, ou seja, quando da definição do Planejamento Operacional Anual, inerente
a boa execução do Plano de Manejo e sob responsabilidade da equipe de gestão da UC.
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Tabela 15.1 Projeção orçamentária referencial para execução do Plano de Manejo da APA Serra do Timóteo.
DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Ano 4

TOTAL

Ano 5

PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO
Subprograma de Administração e Manutenção

15.000,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

5.500,00

34.000,00

Subprograma de Banco de Dados da UC

4.000,00

4.000,00

4.500,00

5.000,00

5.500,00

23.000,00

Subprograma de Gestão Participativa

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

11.000,00

Subprograma de Recursos Humanos

8.000,00

5.000,00

5.500,00

6.000,00

6.500,00

31.000,00

20.000,00

45.000,00

6.000,00

6.500,00

7.000,00

84.500,00

Subprograma de Proteção dos Recursos da UC

8.000,00

8.500,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

45.000,00

Subprograma de Prevenção e Combate à Incêndios Florestais

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.500,00

20.500,00

Subprograma de Uso e Cobertura do Solo

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

40.000,00

-

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

48.000,00

Subprograma de Manejo de Fauna

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

40.000,00

Subprograma de Recursos Hídricos

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.500,00

30.500,00

4.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.500,00

36.500,00

Subprograma de Infraestrutura e Equipamentos
PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO DO MEIO AMBIENTE

Subprograma de Manejo de Flora

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A SOCIEDADE
Subprograma de Comunicação e Divulgação da UC
Subprograma de Incentivo às Alternativas de Desenvolvimento Social

-

4.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

19.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

Subprograma de Visitação da UC

8.000,00

20.000,00

25.000,00

20.000,00

15.000,00

88.000,00

Subprograma de Educação Ambiental

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.500,00

20.500,00

-

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

10.000,00

-

-

-

-

-

-

100.00,00

146.000,00

115.000,00

112.500,00

113.000,00

586.500,00

Subprograma de Cooperação Institucional
PROGRAMA DE USO PÚBLICO

PROGRAMA DE PESQUISA
Programa de Pesquisa
PROGRAMA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO DE MANEJO
Programa de Avaliação e Monitoramento do Plano de Manejo
TOTAL GERAL
Fonte: elaborado pelo Autor, 2020.
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APÊNDICE A: LISTAGEM FLORÍSTICA GLOBAL DO LEVANTAMENTO DE FLORA REALIZADO EM NOVE SÍTIOS
AMOSTRAIS ESTABELECIDOS DENTRO DOS LIMITES DA APAST, TIMÓTEO, MG
Apêndice A Listagem florística global do levantamento de flora realizado em nove sítios amostrais estabelecidos dentro dos limites da APAST, Timóteo, MG.
FAMÍLIA BOTÂNICA/ESPÉCIE

NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

X

X

SI04

SI05

SI06

SI07

SI08

SI09

Acanthaceae
Acanthaceae indeterminada
sp.

-

erv

NA

SC

Acanthaceae indeterminada
sp1.

-

sub

NA

SC

Aphelandra sp.

afelandra

SC

NA

SC

Mangifera indica L.

mangueira

arv

SC

SC

Tapirira guianensis Aubl.

peito-de-pombo

arv

Pi

Zoo

X

avenca-de-espiga

erv

NA

SC

X

arb, arv

Si

Zoo

X
X

Anacardiaceae
X

X

Anemiaceae
Anemia phyllitidis (L.) Sw.
Annonaceae
Guatteria australis A.St.-Hil.

pindaíba-preta

Guatteria ferruginea A.St.-Hil.

-

arv

Si

Zoo

Unonopsis guatterioides (A.DC.)
R.E.Fr.

embira-preta

arv

Si

Ane

Xylopia sericea A.St.-Hil.

pimenta-demacaco

arb, arv

Pi/Si

Zoo

guasuiririba

arv

Pi

Ane

Araceae indeterminada sp.

-

lia

NA

SC

Monstera sp.

-

erv, lia

NA

Zoo

Philodendron sp.

philodendron

erv, lia

NA

Zoo

Rhodospatha latifolia Poepp.

-

erv

NA

Zoo

X
X
X

X

X

Apocynaceae
Tabernaemontana laeta Mart.

X

X

X

Araceae

Arecaceae
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X
X

X
X

X

X

X

FAMÍLIA BOTÂNICA/ESPÉCIE

NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

Astrocaryum aff.
aculeatissimum (Schott) Burret

brejaúva

arv

Pi

Zoo

Geonoma sp.

aricanga

erv

NA

Zoo

-

erv

NA

SC

Asteraceae indeterminada sp.

-

SC

NA

SC

Mikania sp.

-

SC

NA

SC

erv, sub,
arb

NA

Aut

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

X

X

SI05

SI06

SI07

X

SI08

SI09

X

X

Aspleniaceae
Asplenium auriculatum Sw.

X

Asteraceae
X
X

Begoniaceae
Begonia sp.

begonia

X

Bignoniaceae
Bignoniaceae indeterminada
sp.

-

SC

NA

SC

X

Handroanthus impetiginosus
(Mart. ex DC.) Mattos

ipê-roxo

arv

St

Ane

Handroanthus serratifolius
(Vahl) S.Grose

ipê-flor-dealgodão

arv

Si

Ane

Jacaranda sp.

-

arv

SC

SC

Pyrostegia venusta (Ker Gawl.)
Miers

cipó-de-são-joão

lia

NA

Ane

X

Zeyheria tuberculosa (Vell.)
Bureau ex Verl.

ipê-tabaco

arv

Si

Ane

X

Blechnum sp.

-

erv

NA

SC

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

-

erv

NA

SC

Cordia bicolor A.DC.

amaitim

arv

Si

Zoo

Cordia superba Cham.

babosa-branca

arb, arv

Si

Zoo

Cordia trichoclada DC.

louro-pardo

arv

Pi

Ane

X
X

X
X

X

Blechnaceae
X
X

X

Boraginaceae
X

X
X

Bromeliaceae
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FAMÍLIA BOTÂNICA/ESPÉCIE

NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

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

-

erv

NA

SC

X

Tillandsia sp.

-

erv

NA

Ane

X

-

arb, arv

SC

Zoo

pitainha

erv, sub

NA

Zoo

candiúva

arb, arv

Pi

Zoo

SI05

SI06

SI07

SI08

Burseraceae
Protium sp.

X

X

X

X

X

X

X

Cactaceae
Epiphyllum phyllanthus (L.)
Haw.
Cannabaceae
Trema micrantha (L.) Blume

X

X

X

Celastraceae
Celastraceae indeterminada
sp.

-

SC

NA

SC

Maytenus sp.

-

arb, arv

SC

SC

Monteverdia evonymoides
(Reissek) Biral

-

arb, arv

SC

SC

Monteverdia floribunda
(Reissek) Biral

-

arb, arv

SC

SC

Tontelea sp.

-

lia

NA

SC

marinheiro

arv

Cl

Zoo

manga-da-praia

arb, arv

Pi

Zoo

Combretum fruticosum (Loefl.)
Stuntz

escova-demacaco

arb, lia

NA

SC

Terminalia glabrescens Mart.

mirindiba

arv

Cl

Zoo

erv, lia

NA

Zoo

X
X
X
X
X

Chrysobalanaceae
Licania kunthiana Hook.f.

X

X

Clusiaceae
Clusia criuva Cambess.

X

X

Combretaceae
X
X

Commelinaceae
Dichorisandra sp.

dicorisandra

Convolvulaceae
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X

X

SI09

FAMÍLIA BOTÂNICA/ESPÉCIE

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

-

lia

NA

Aut

-

erv

NA

Zoo

Cyathea corcovadensis
(Raddi) Domin

xaxim-de-espinho

erv

NA

SC

X

Cyathea sp.

xaxim-de-espinho

erv

NA

SC

X

-

erv

NA

Zoo

X

tiririca

erv

NA

Aut

X

Davilla angustifolia A.St.-Hil.

cipó-de-fogo

lia

NA

Zoo

Davilla sp.

-

sub, arb, lia

NA

Zoo

Doliocarpus sp.

-

arb, lia

NA

SC

-

lia

NA

Ane

sapopema

arv

Cl

Zoo

X

arb, arv

Si

Zoo

X

X

arb, arv, lia

Pi

Zoo

arb, arv

Si

Zoo

X

X

Odonellia eriocephala (Moric.)
K.R.Robertson

NOME POPULAR

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

SI06

SI07

X

X

X

SI08

SI09

Costaceae
Costus sp.

X

Cyatheaceae

X

Cyclanthaceae
Asplundia brachypus (Drude)
Harling
Cyperaceae
Rhynchospora corymbosa (L.)
Britton

X

Dilleniaceae
X
X

Dioscoreaceae
Dioscorea multiflora Mart. ex
Griseb.

X

X

Elaeocarpaceae
Sloanea guianensis (Aubl.)
Benth.
Erythroxylaceae
Erythroxylum pelleterianum
A.St.-Hil.

cocão

X

X

Euphorbiaceae
Alchornea triplinervia (Spreng.)
Müll.Arg.

tapiá

Aparisthmium cordatum
(A.Juss.) Baill.

iricurana

X
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FAMÍLIA BOTÂNICA/ESPÉCIE

NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

Croton urucurana Baill.

urucurana

arv

Pi

Aut

X

Euphorbiaceae indeterminada
sp.

-

SC

NA

SC

X

Mabea fistulifera Mart.

canudo-de-pito

arb, arv

Pi

Ane

Manihot sp.

-

SC

NA

SC

Maprounea guianensis Aubl.

cascudinho

arv

Si

Aut

Ricinus communis L.

mamoneira

arb

NA

SC

Albizia polycephala (Benth.)
Killip ex Record

angico-branco

arv

Si

Aut

X

Anadenanthera colubrina
(Vell.) Brenan

angico

arb, arv

Si/St

Aut

X

Anadenanthera peregrina (L.)
Speg.

angico-vermelho

arb, arv

Pi

Aut

Andira fraxinifolia Benth.

angelim-doce

arv

Si/St

Zoo

X

Apuleia leiocarpa (Vogel)
J.F.Macbr.

garapa

arv

Si/St

Ane

X

Bauhinia forficata Link

pata-de-vaca

arv

Pi/Si

Aut

Bauhinia longifolia (Bong.)
Steud.

pata-de-vaca

arb, arv

Pi

Aut

Bauhinia sp.

-

arv

SC

Aut

X

Bauhinia sp1.

-

lia

NA

Aut

X

Bauhinia sp2.

-

arv

SC

Aut

X

Cassia ferruginea (Schrad.)
Schrad. ex DC.

chuva-de-ouro

arv

Pi/Si

Aut/Zoo

X

Centrolobium sp.

-

arv

SC

SC

Copaifera langsdorffii Desf.

copaíba

arv

Si/St

Zoo

Erythrina sp.

-

arb, arv

SC

Aut

Fabaceae indeterminada sp.

-

SC

NA

SC

Fabaceae indeterminada sp1.

-

SC

NA

SC

Inga cylindrica (Vell.) Mart.

ingá-branco

arv

Si

Zoo

X

X

SI07

SI08

SI09

X
X

X

SI06

X

X

Fabaceae
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X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

FAMÍLIA BOTÂNICA/ESPÉCIE

NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

Inga sp.

-

arb, arv

SC

SC

Machaerium villosum Vogel

jacarandápaulista

arv

Si

Ane

X

Mucuna urens (L.) Medik.

mucuna

lia

NA

Ane

X

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

pau-jacaré

arv

Si

Aut

Plathymenia reticulata Benth.

vinhático

arv

SC

Ane

Schizolobium parahyba (Vell.)
Blake

guapuruvu

arv

Pi

Aut

Senegalia sp.

-

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

ficheiro

Swartzia apetala Raddi

SI03

SI04

X

X

X

SI05

SI06

SI07

SI08

X

SI09
X

X
X

X

X

X
X

X

lia

NA

Aut

arb, arv

Pi

Aut

X

arruda-vermelha

arv

SC

Zoo

Swartzia myrtifolia var. elegans
(Schott) R.S.Cowan

-

arv

SC

Zoo

Tachigali paratyensis (Vell.)
H.C.Lima

tachigali

arv

SC

Ane

Heliconia angusta Vell.

heliconia

erv

NA

Zoo

Heliconia sp.

heliconia

erv

NA

Zoo

-

erv

NA

SC

-

erv

NA

SC

Indeterminada sp.

-

SC

NA

SC

Indeterminada sp1.

-

SC

NA

SC

X

Indeterminada sp2.

-

SC

NA

SC

X

Indeterminada sp3.

-

SC

NA

SC

X

X
X
X

X
X

Heliconiaceae
X

X
X

X

X
X

Hemidictyaceae
Hemidictyum marginatum (L.)
C.Presl

X

Hymenophyllaceae
Trichomanes pinnatum Hedw.

X

Indeterminadas
X

Lacistemataceae
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FAMÍLIA BOTÂNICA/ESPÉCIE

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

-

arb, arv

Si/St

Zoo

milho-de-grilo

sub, arb,
arv

Pi

Zoo

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

canela-frade

arb, arv

Cl

Zoo

X

Nectandra megapotamica
(Spreng.) Mez

canela-preta

arv

St

Zoo

X

Nectandra oppositifolia Nees

canela-ferrugem

arv

Si

Zoo

Ocotea brachybotrya (Meisn.)
Mez

-

arv

SC

Zoo

Ocotea diospyrifolia (Meisn.)
Mez

canela-amarela

arv

St

Zoo

Ocotea sp.

-

arv

SC

Zoo

Persea americana Mill.

abacateiro

arv

SC

Zoo

Cariniana estrellensis (Raddi)
Kuntze

jequitibá-branco

arv

St

Ane

X

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori

inhaíba

arv

St/Cl

Zoo

X

Lecythis pisonis Cambess.

sapucaia

arv

Cl

Aut/Zoo

X

Lecythis sp.

-

arb, arv

SC

SC

X

Lygodium venustum Sw.

-

erv, lia

NA

SC

Lygodium volubile Sw.

-

erv, lia

NA

SC

-

lia

NA

SC

Eriotheca sp.

-

arv

SC

Ane

X

Luehea grandiflora Mart. &
Zucc.

açoita-cavalo

arv

Pi/Si

Ane

X

Lacistema pubescens Mart.

NOME POPULAR

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

SI06

SI07

X

SI08

SI09

X

Lamiaceae
Aegiphila verticillata Vell.

X

X

X

X

X

Lauraceae

X

X
X
X
X
X

X

Lecythidaceae
X
X

X

X

X

Lygodiaceae
X
X

X

X

Malpighiaceae
Stigmaphyllon lalandianum
A.Juss.

X

Malvaceae
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NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

Pavonia malacophylla (Link &
Otto) Garcke

-

arb

NA

Aut/Zoo

Pseudobombax grandiflorum
(Cav.) A.Robyns

embiruçu

arv

Si

Ane

Pterygota brasililensis

pau-rei

arv

St

Ane

Calathea sp.

-

erv

NA

Zoo

Maranta leuconeura E.Morren

planta-da-oração

erv

NA

Aut

Maranta sp.

-

erv

NA

Aut

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

SI06

SI07

SI08

SI09

X
X
X

X

Marantaceae
X

X

X

X

X

X

X
X

Melastomataceae
Miconia albicans (Sw.) Triana

canela-de-velho

arb, arv

Pi

Zoo

Miconia calvescens DC.

veludo

arb, arv

Pi

Zoo

Miconia cinnamomifolia (DC.)
Naudin

jacatirão-açu

arb, arv

Pi

Zoo

X

Miconia sp.

-

arb, arv

SC

Zoo

X

Miconia sp1.

-

arb, arv

SC

Zoo

X

Miconia sp2.

-

arb, arv

SC

Zoo

X

X
X

Meliaceae
Guarea guidonia (L.) Sleumer

carrapateiraverdadeira

arv

Si/St

Zoo

Guarea kunthiana A.Juss.

peloteira

arv

St

Zoo

Guarea pendula R.S.Ramalho,
A.L. Pinheiro & T.D.Penn.

-

arv

Si

Zoo

Trichilia pallida Sw.

catiguá

arv

St

Zoo

-

lia

NA

SC

Artocarpus heterophyllus Lam.

jaqueira

arv

SC

Zoo

Brosimum glaziovii Taub.

marmelinho

arb, arv

Si

Zoo

Brosimum guianense (Aubl.)
Huber

muirapinima

arb, arv

Si

Zoo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Menispermaceae
Abuta sp.

X

Moraceae
X
X

X
X

X
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FAMÍLIA BOTÂNICA/ESPÉCIE

NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

SI06

Dorstenia arifolia Lam.

carapiá

erv, sub

NA

Zoo

Dorstenia sp.

carapiá

erv, sub

NA

Zoo

Ficus eximia Schott

quaxinduba

arv

SC

Zoo

Ficus gomelleira Kunth

gameleira-branca

arv

Si

Zoo

Ficus sp.

-

arv

SC

Zoo

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

amora-branco

arb, arv

Si

Zoo

Sorocea guilleminiana
Gaudich.

soroca

arb, arv

Si

Zoo

Sorocea sp.

-

arb, arv

SC

Zoo

bananeira

erv

NA

SC

bicuíba

arv

St

Zoo

Campomanesia laurifolia
Gardner

guabiroba-juba

arv

SC

Zoo

Eucalyptus sp.

eucalipto

arv

SC

Ane

Eugenia aff. candolleana

cambuí-roxo

arb, arv

St

Zoo

Eugenia sp.

-

sub, arb,
arv

St

Zoo

X

Eugenia sp1.

-

sub, arb,
arv

St

Zoo

X

Eugenia sp2.

-

sub, arb,
arv

St

Zoo

X

Eugenia sp3.

-

arb, arv

St

Zoo

X

Marlierea teuscheriana
(O.Berg) D.Legrand

marlieria

arv

SC

Zoo

X

Myrcia guianensis (Aubl.) DC.

araçazinho

arv

St/Cl

Zoo

Myrcia lacunosa

-

arb, arv

SC

Zoo

Myrcia mischophylla Kiaersk.

-

arv

SC

Zoo

SI07

SI08

SI09
X

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

Musaceae
Musa paradisiaca L.

X

Myristicaceae
Virola bicuhyba (Schott ex
Spreng.) Warb.

X

X

Myrtaceae
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NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

Myrcia perforata O.Berg

-

arv

SC

Zoo

Myrcia sp.

-

arv

SC

Zoo

Myrcia splendens (Sw.) DC.

guamirim-miúdo

arv

Si

Zoo

X

Myrtaceae indeterminada sp.

-

SC

NA

SC

X

Plinia cauliflora (Mart.) Kausel

jaburicabeira

arv

Si

Zoo

Psidium guajava L.

goiabeira

arv

Si

Zoo

X

SI06

SI07

SI08

SI09

X
X

X
X

Nyctaginaceae
Guapira hirsuta (Choisy) Lundell

maria-mole

sub, arb,
arv

Si

Zoo

X

Guapira sp.

-

sub, arb,
arv

SC

Zoo

X

vassoura-de-bruxa

arv

SC

Zoo

-

arv

Cl

Zoo

Cycnoches aff. pentadactylum
Lindl.

-

erv

NA

Ane

Oeceoclades maculata (Lindl.)
Lindl.

orquídeamanchadaafricana

erv

NA

Ane

Orchidaceae indeterminada
sp.

-

erv

NA

SC

Passiflora edulis Sims

maracujá-doce

lia

NA

Zoo

Passiflora mucronata Lam.

maracujá-silvestre

lia

NA

Zoo

seca-ligeiro

arb, arv

Si

Zoo

limãozinho

arb

NA

Ane

X

Ochnaceae
Ouratea hexasperma (A.St.-Hil.)
Baill.
Olacaceae
Tetrastylidium grandifolium
(Baill.) Sleumer

X

Orchidaceae
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Passifloraceae
X
X

X

Peraceae
Pera glabrata (Schott) Baill.

X

Phytolaccaceae
Seguieria aculeata Jacq.

X

X
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SÍTIO DE OCORRÊNCIA

erv

NA

Zoo

arb, arv

Cl

Zoo

X

arb

NA

Zoo

X

SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

SI06

SI07

SI08

SI09

Piperaceae
Peperomia sp.

-

Piper aduncum L.

mático

Piper arboreum Aubl.

pariparoba

Piper sp.

-

sub, arb

NA

Zoo

Piper sp1.

-

arb

NA

Zoo

X

Piper sp2.

-

arb

NA

Zoo

X

Piper umbellatum L.

pariparoba

sub

NA

Zoo

X

Lasiacis ligulata Hitchc. &
Chase

capim-taquari

erv

NA

Zoo

X

Parodiolyra micrantha (Kunth)
Davidse & Zuloaga

bambuzinho

erv

NA

Zoo

Pharus latifolius L.

-

sub

NA

Aut

Urochloa sp.

-

erv

NA

Zoo

-

erv

NA

SC

Adiantum diogoanum Glaz. ex
Baker

avenca

erv

NA

Aut

Adiantum latifolium Lam.

avenca

ver

NA

Aut

Adiantum pentadactylon
Langsd. & Fisch.

avenca

erv

NA

Aut

Adiantum sp.

avenca

erv

NA

Aut

Pteris decurrens C.Presl

-

erv

NA

SC

Pteris sp.

-

erv

NA

SC

Pteris splendens Kaulf.

-

erv

NA

SC

Alseis floribunda Schott

quina-de-sãopaulo

arv

Si

Ane

Amaioua guianensis Aubl.

amajoua

arb, arv

Si

Zoo

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

Poaceae
X

X
X

X

X

X

X
X

Polypodiaceae
Microgramma sp.

X

X

X

Pteridaceae
X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

Rubiaceae
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NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

arb, arv

Si

Aut

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

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

queima-casa

Coccocypselum
erythrocephalum Cham. &
Schltdl.

-

erv

NA

SC

Cocoocypselum sp.

-

erv

NA

SC

Geophila sp.

-

erv

NA

Zoo

Palicourea macrobotrys (Ruiz &
Pav.) Schult.

-

arb

NA

Zoo

X

Psychotria deflexa DC.

-

arb

NA

Zoo

X

Citrus sp.

-

arv

SC

SC

Murraya paniculata

murta-de-cheiro

arv

SC

Zoo

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

mamica-decadela

arv

Pi/Si

Zoo

X

SI06

SI07

SI08

SI09

X
X

X
X
X

Rutaceae
X

X
X
X

X

Salicaceae
Casearia sylvestris Sw.

cafezeiro-do-mato

sub, arb,
arv

Si

Zoo

Xylosma ciliatifolia (Clos)
Eichler

espinho-agulha

arb, arv

Si

Zoo

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

chal-chal

arb, arv

Pi

Zoo

Allophylus sp.

-

arb, arv

SC

SC

Matayba elaeagnoides Radlk.

miguel-pintado

arb, arv

Si/St

Zoo

X

Serjania sp.

-

lia

NA

Ane

X

X

Urvillea ulmacea Kunth.

-

lia

NA

Ane

X

X

X

X

X
X

Sapindaceae
X
X

X

X

X

X

Sapotaceae
Pouteria torta (Mart.) Radlk.

abiurana

arb, arv

Si

Zoo

Pouteria venosa (Mart.) Baehni

aboirana

arv

SC

Zoo

arb, arv

Si

Ane

X

X

X

X

X

X

X
X

Siparunaceae
Siparuna guianensis Aubl.

negramina

X

X

X

X

X

X
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NOME POPULAR

FORMA DE
VIDA

GRUPO
SUCESSIONAL

SÍNDROME
DE
DISPERSÃO

erv

NA

Zoo

SÍTIO DE OCORRÊNCIA
SI01

SI02

SI03

SI04

SI05

SI06

SI07

SI08

SI09

Smilacaceae
Smilax sp.

smilax

X

X

Solanaceae
Cestrum sp.

-

arb, arv

SC

SC

Solanum cernuum Vell.

panacéia

arb, arv

Pi

Zoo

-

erv

NA

SC

Macrothelypteris torresiana
(Gaudich.) Ching

-

erv

NA

SC

Meniscium sp.

-

erv

NA

SC

Thelypteris sp.

-

erv

NA

SC

taboa

erv

NA

Ane

Cecropia glaziovii Snethl.

embaúbavermelha

arv

Pi

Zoo

Cecropia hololeuca Miq.

embúba-prateada

arv

Pi

Zoo

-

sub, arb

NA

Zoo

-

sub, arb

NA

Aut

X
X

X

X

Tectariaceae
Tectaria incisa Cav.

X

X

X

X

Thelypteridaceae
X
X

X
X

Typhaceae
Typha dominguensis

X

Urticaceae
X

X

X

X

X

X

X

Verbenaceae
Lantana sp.

X

Violaceae
Pombalia atropurpurea (A.St.Hil.) Paula-Souza

X

X

Forma de vida: arb = arbusto; arv = árvore; erv = herbácea; lia = liana; sub = subarbusto; SC = sem classificação. Grupo ecológico ao qual a espécie pertence: Cl = climácica; NA =
não se aplica; Pi = pioneira; SC = sem classificação; Si = secundária inicial; St = secundária tardia. Síndrome de Dispersão: Ane = anemocórica; Aut = autocórica; SC = sem classificação;
Zoo = zoocórica. Origem: CUL = espécie cultivada; NAT = espécie nativa; NTU = espécie naturalizada. SI = sítio em que a espécie foi amostrada.
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APÊNDICE B: LISTA DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA REGISTRADAS POR DADOS PRIMÁRIOS NA REGIÃO DA APAST
Apêndice B Lista de espécies da avifauna registradas por dados primários na região da APAST.
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus soui

Tinamiformes

Tinamidae

Tinamiformes

Tinamidae

Tinamiformes
Galliformes

NOME POPULAR

SÍTIO AER

AMBIENT
E

TIPO DE
REGISTR
O

tururim

AER02, AER04

FESD

V

Crypturellus noctivagus

jaó-do-sul

AER02, AER04

FESD

V

Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

AER09

PA

V

Tinamidae

Crypturellus tataupa

inambu-chintã

AER07

EU

V

Cracidae

Penelope superciliaris

jacupemba

AER08

FESD

F, O, V

Galliformes

Cracidae

Penelope obscura

jacuguaçu

AER03, AER06

FESD

O, V

Pelecaniformes

Ardeidae

Ardea alba

garça-branca

AER04

AU

O

Pelecaniformes

Ardeidae

Pilherodius pileatus

garça-real

AER04

AU

O

Cathartiformes

Cathartidae

Cathartes aura

urubu-de-cabeçavermelha

AER02

FESD

O

Cathartiformes

Cathartidae

Coragyps atratus

urubu

AER04, AER05

FESD, SV

O

Accipitriformes

Accipitridae

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

AER07, AER09

FESD

O, V

Accipitriformes

Accipitridae

Geranoaetus
albicaudatus

gavião-de-rabo-branco

AER01

PA

O

Accipitriformes

Accipitridae

Pseudastur polionotus

gavião-pombo

AER06

FESD

F, O

Accipitriformes

Accipitridae

Spizaetus
melanoleucus

gavião-pato

AER08

FESD

O, V

Gruiformes

Rallidae

Aramides saracura

saracura-do-mato

AER02

FESD

O, V

Gruiformes

Rallidae

Laterallus
melanophaius

sanã-parda

AER04

AU

V

Gruiformes

Rallidae

Mustelirallus albicollis

sanã-carijó

AER04

AU

V

Gruiformes

Rallidae

Pardirallus nigricans

saracura-sanã

AER04

AU

V

Gruiformes

Rallidae

Gallinula galeata

galinha-d'água

AER04

AU

O, V

Charadriiformes

Charadriidae

Vanellus chilensis

quero-quero

AER04

SV

O, V

Charadriiformes

Jacanidae

Jacana jacana

jaçanã

AER04

AU

O, V

Columbiformes

Columbidae

Columbina talpacoti

rolinha

AER02, AER05

AA, FESD

O, V

Columbiformes

Columbidae

Columbina
squammata

fogo-apagou

AER01

PA

O, V

ENDEMISMO

STATUS DE
CONSERVAÇÃO
MG

E

ATL

CR

BR

IUCN

VU

QA

QA

QA

EP
ATL
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FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

SÍTIO AER

AMBIENT
E

TIPO DE
REGISTR
O

Columbiformes

Columbidae

Patagioenas picazuro

asa-branca

AER01, AER03, AER09

AA, FESD,
PA

O, V

Columbiformes

Columbidae

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

AER02, AER05, AER06,
AER08, AER09

FESD

O, V

Columbiformes

Columbidae

Leptotila rufaxilla

juriti-de-testa-branca

AER03, AER05, AER06,
AER08, AER09

FESD

O, V

Cuculiformes

Cuculidae

Piaya cayana

alma-de-gato

AER02, AER04, AER05,
AER06

FESD

O, V

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga major

anu-coroca

AER02

FESD

O, V

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga ani

anu-preto

AER02, AER03, AER04

AA, AU,
FESD

O, V

Cuculiformes

Cuculidae

Guira guira

anu-branco

AER03

AA

O, V

Cuculiformes

Cuculidae

Tapera naevia

saci

AER02, AER04, AER09

FESD

V

Strigiformes

Strigidae

Pulsatrix
koeniswaldiana

murucututu-de-barrigaamarela

AER02, AER03, AER04,
AER06

FESD

F, O, V

Strigiformes

Strigidae

Glaucidium brasilianum

caburé

AER04

FESD

O, V

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Nyctiphrynus ocellatus

bacurau-ocelado

AER03, AER04, AER06

FESD

V

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Nyctidromus albicollis

bacurau

AER04, AER06, AER08

FESD

O, V

Apodiformes

Trochilidae

Glaucis hirsutus

balança-rabo-de-bicotorto

AER03, AER07

FESD

O, V

Apodiformes

Trochilidae

Phaethornis ruber

rabo-branco-rubro

AER04, AER05

EU, FESD

O, V

Apodiformes

Trochilidae

Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

AER02, AER03

FESD

O, V

Apodiformes

Trochilidae

Aphantochroa
cirrochloris

beija-flor-cinza

AER08

FESD

O, V

Apodiformes

Trochilidae

Florisuga fusca

beija-flor-preto

AER03, AER04, AER05,
AER06, AER07

EU, FESD

O, V

Apodiformes

Trochilidae

Thalurania glaucopis

beija-flor-de-frontevioleta

AER02, AER07

FESD

O, V

Apodiformes

Trochilidae

Hylocharis cyanus

beija-flor-roxo

AER03, AER04, AER05,
AER06, AER07

EU, FESD

O, V

Apodiformes

Trochilidae

Amazilia lactea

beija-flor-de-peito-azul

AER01, AER02, AER03,
AER04, AER05, AER06,
AER07, AER09

EU, FESD,
PA

O, V

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

ENDEMISMO

STATUS DE
CONSERVAÇÃO
MG

ATL

ATL

BR

IUCN

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

SÍTIO AER

AMBIENT
E

TIPO DE
REGISTR
O

ENDEMISMO

STATUS DE
CONSERVAÇÃO
MG

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon viridis

surucuá-de-barrigaamarela

AER04, AER05, AER06

EU, FESD

O, V

Galbuliformes

Galbulidae

Galbula ruficauda

ariramba

AER01, AER02, AER04,
AER09

FESD

O, V

Galbuliformes

Bucconidae

Malacoptila striata

barbudo-rajado

AER04

FESD

O, V

Piciformes

Ramphastidae

Ramphastos toco

tucanuçu

AER04

FESD

O, V

Piciformes

Ramphastidae

Ramphastos vitellinus

tucano-de-bico-preto

AER04

FESD

V

Piciformes

Ramphastidae

Pteroglossus aracari

araçari-de-bico-branco

AER04, AER08

FESD

F, O, V

Piciformes

Picidae

Picumnus cirratus

picapauzinho-barrado

AER01, AER03, AER04,
AER05, AER06, AER07,
AER08, AER09

FESD

O, V

Piciformes

Picidae

Melanerpes candidus

pica-pau-branco

AER05

PA

O, V

Piciformes

Picidae

Melanerpes flavifrons

benedito-de-testaamarela

AER04

FESD

O, V

ATL

Piciformes

Picidae

Veniliornis maculifrons

picapauzinho-de-testapintada

AER03, AER04, AER07,
AER08, AER09

FESD

O, V

ATL, E

Cariamiformes

Cariamidae

Cariama cristata

seriema

AER05

PA

O, V

Falconiformes

Falconidae

Caracara plancus

carcará

AER04, AER06, AER09

EU, PA,
SV

O, V

Falconiformes

Falconidae

Milvago chimachima

carrapateiro

AER04, AER05, AER06,
AER09

FESD, PA,
SV

O, V

Falconiformes

Falconidae

Herpetotheres
cachinnans

acauã

AER02, AER06

FESD

V

Psittaciformes

Psittacidae

Primolius maracana

maracanã

AER02, AER04, AER09

FESD, SV

O, V

Psittaciformes

Psittacidae

Psittacara
leucophthalmus

periquitão

AER04

SV

O, V

Psittaciformes

Psittacidae

Aratinga auricapillus

jandaia-de-testavermelha

AER02, AER04

FESD

O, V

E

Psittaciformes

Psittacidae

Brotogeris tirica

periquito-verde

AER04

FESD

O, V

ATL, E

Psittaciformes

Psittacidae

Pionus maximiliani

maitaca

AER01, AER02, AER04,
AER06, AER07, AER08,
AER09

EU, FESD,
SV

O, V

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona vinacea

papagaio-de-peito-roxo

AER07, AER09

FESD

O, V

BR

ATL, E

QA
DD

VU

VU

QA

ATL

IUCN

QA

QA

VU

VU

EP
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Psittaciformes

Psittacidae

Amazona farinosa

papagaio-moleiro

AER02, AER04, AER08

FESD

O, V

Passeriformes

Thamnophilidae

Myrmotherula axillaris

choquinha-de-flancobranco

AER02, AER04

FESD

O, V

Passeriformes

Thamnophilidae

Formicivora serrana

formigueiro-da-serra

AER03, AER05, AER06,
AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Thamnophilidae

Herpsilochmus
rufimarginatus

chorozinho-de-asavermelha

AER08

FESD

O, V

Passeriformes

Thamnophilidae

Thamnophilus palliatus

choca-listrada

AER02, AER03, AER08,
AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Thamnophilidae

Thamnophilus
ambiguus

choca-de-sooretama

AER02, AER03, AER04,
AER05, AER06, AER07,
AER08, AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Thamnophilidae

Thamnophilus
caerulescens

choca-da-mata

AER03, AER06, AER07,
AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Thamnophilidae

Taraba major

choró-boi

AER02, AER04

FESD

O, V

Passeriformes

Thamnophilidae

Pyriglena leucoptera

papa-taoca-do-sul

AER05, AER06

FESD

O, V

ATL

Passeriformes

Thamnophilidae

Cercomacra brasiliana

chororó-cinzento

AER07

FESD

O, V

ATL, E

Passeriformes

Conopophagida
e

Conopophaga lineata

chupa-dente

AER03, AER06

EU, FESD

O, V

ATL

Passeriformes

Conopophagida
e

Conopophaga
melanops

cuspidor-de-máscarapreta

AER04

FESD

O, V

ATL, E

Passeriformes

Dendrocolaptida
e

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

AER05, AER08

FESD

O, V

Passeriformes

Dendrocolaptida
e

Xiphorhynchus fuscus

arapaçu-rajado

AER03, AER08

FESD

O, V

Passeriformes

Xenopidae

Xenops minutus

bico-virado-miúdo

AER06

FESD

O, V

Passeriformes

Xenopidae

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

AER02, AER03, AER08,
AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Furnariidae

Furnarius figulus

casaca-de-couro-dalama

AER08

AA

O, V

Passeriformes

Furnariidae

Phacellodomus
rufifrons

joão-de-pau

AER01, AER06

EU, PA

O, V

Passeriformes

Furnariidae

Certhiaxis
cinnamomeus

curutié

AER04

AU

O, V
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Passeriformes

Furnariidae

Synallaxis ruficapilla

pichororé

AER03, AER04, AER06,
AER07

FESD

O, V

Passeriformes

Furnariidae

Synallaxis frontalis

petrim

AER01, AER02, AER03,
AER04, AER05, AER06,
AER08, AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Pipridae

Manacus manacus

rendeira

AER03, AER04

FESD

O, V

Passeriformes

Pipridae

Ilicura militaris

tangarazinho

AER06

FESD

V

ATL, E

Passeriformes

Pipridae

Chiroxiphia caudata

tangará

AER06

FESD

O, V

ATL

Passeriformes

Tityridae

Pachyramphus
polychopterus

caneleiro-preto

AER09

FESD

V

Passeriformes

Cotingidae

Pyroderus scutatus

pavó

AER04, AER07

FESD

V

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Mionectes rufiventris

abre-asa-de-cabeçacinza

AER06

FESD

O, V

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Leptopogon
amaurocephalus

cabeçudo

AER03, AER06, AER07,
AER08

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Corythopis delalandi

estalador

AER06, AER07

EU, FESD

V

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Tolmomyias
sulphurescens

bico-chato-de-orelhapreta

AER02, AER03, AER04,
AER06, AER07, AER08,
AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Tolmomyias flaviventris

bico-chato-amarelo

AER05, AER09

FESD

V

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Todirostrum
poliocephalum

teque-teque

AER01, AER02, AER03,
AER04, AER06, AER07,
AER08, AER09

FESD

O, V

ATL, E

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Myiornis auricularis

miudinho

AER02, AER03, AER04,
AER05, AER06, AER07,
AER08

FESD

V

ATL

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Hemitriccus
nidipendulus

tachuri-campainha

AER05

FESD

V

ATL, E

Passeriformes

Tyrannidae

Tyranniscus burmeisteri

piolhinho-chiador

AER07

EU

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Camptostoma
obsoletum

risadinha

AER02, AER04, AER06,
AER07, AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barrigaamarela

AER02, AER05, AER09

FESD

O, V

BR

IUCN

QA
ATL
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Passeriformes

Tyrannidae

Myiopagis caniceps

guaracava-cinzenta

AER03, AER04, AER05,
AER08, AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Capsiempis flaveola

marianinha-amarela

AER04, AER06, AER08,
AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Myiarchus tuberculifer

maria-cavaleirapequena

AER04

FESD

V

Passeriformes

Tyrannidae

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

AER04, AER06

FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Myiarchus tyrannulus

maria-cavaleira-derabo-enferrujado

AER01, AER02, AER03,
AER04, AER09

AA, FESD,
PA

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Rhytipterna simplex

vissiá

AER03, AER04

FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

AER01, AER02, AER08,
AER09

FESD, PA

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Myiodynastes
maculatus

bem-te-vi-rajado

AER09

PA

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Megarynchus pitangua

neinei

AER03, AER04, AER05,
AER06, AER08, AER09

AA, EU,
FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Myiozetetes similis

bentevizinho-depenacho-vermelho

AER01, AER05, AER08,
AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Tyrannus
melancholicus

suiriri

AER04, AER08

AA, FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Empidonomus varius

peitica

AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Colonia colonus

viuvinha

AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Myiophobus fasciatus

filipe

AER04, AER09

FESD, PA

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

AER04, AER05

AA, AU

F, O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Lathrotriccus euleri

enferrujado

AER02, AER03, AER04,
AER05, AER06, AER07,
AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Tyrannidae

Contopus cinereus

papa-moscas-cinzento

AER02, AER05, AER06,
AER07, AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

pitiguari

AER03, AER05, AER06,
AER07, AER09

EU, FESD

O, V
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Passeriformes

Vireonidae

Vireo chivi

juruviara

AER08, AER09

FESD

V

Passeriformes

Hirundinidae

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

AER02, AER04, AER07

EU, SV

O, V

Passeriformes

Troglodytidae

Troglodytes musculus

corruíra

AER05, AER07, AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Troglodytidae

Pheugopedius
genibarbis

garrinchão-pai-avô

AER02, AER03, AER04,
AER05, AER06, AER07,
AER08, AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Donacobiidae

Donacobius atricapilla

japacanim

AER04

AU

O, V

Passeriformes

Turdidae

Turdus leucomelas

sabiá-branco

AER03, AER04, AER06,
AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Turdidae

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

AER06

FESD

O, V

Passeriformes

Turdidae

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

AER09

PA

O, V

Passeriformes

Parulidae

Basileuterus culicivorus

pula-pula

AER02, AER03, AER04,
AER06, AER07, AER08,
AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Parulidae

Myiothlypis flaveola

canário-do-mato

AER02, AER03, AER05,
AER06, AER08, AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Icteridae

Cacicus haemorrhous

guaxe

AER02, AER03, AER04,
AER06, AER07, AER08,
AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Schistochlamys
ruficapillus

bico-de-veludo

AER05

FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Tangara seledon

saíra-sete-cores

AER03

FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Tangara sayaca

sanhaço-cinzento

AER08

AA

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Tangara palmarum

sanhaço-do-coqueiro

AER08

AA

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Tangara cayana

saíra-amarela

AER01, AER04, AER08

FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Conirostrum speciosum

figuinha-de-rabocastanho

AER02, AER03, AER04,
AER07, AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Sicalis flaveola

canário-da-terra

AER01, AER02

AA, PA

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Hemithraupis flavicollis

saíra-galega

AER02, AER04

FESD

F, O, V

STATUS DE
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MG
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DD

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

487

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

SÍTIO AER

AMBIENT
E

TIPO DE
REGISTR
O

ENDEMISMO
ATL, E

Passeriformes

Thraupidae

Hemithraupis ruficapilla

saíra-ferrugem

AER02, AER03, AER04,
AER05, AER06, AER07,
AER08

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Trichothraupis
melanops

tiê-de-topete

AER06, AER08

FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Coryphospingus
pileatus

tico-tico-rei-cinza

AER02, AER04, AER05,
AER06, AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Lanio cristatus

tiê-galo

AER02, AER03, AER04

FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Tachyphonus
coronatus

tiê-preto

AER03, AER05

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Tersina viridis

saí-andorinha

AER04, AER08

FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Dacnis cayana

saí-azul

AER02, AER04

FESD

F, O, V

Passeriformes

Thraupidae

Coereba flaveola

cambacica

AER03, AER04, AER05,
AER06, AER07, AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Sporophila nigricollis

baiano

AER04

FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Saltator maximus

tempera-viola

AER03, AER06, AER07,
AER08, AER09

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Thraupidae

Saltator similis

trinca-ferro

AER05

FESD

O, V

Passeriformes

Cardinalidae

Habia rubica

tiê-de-bando

AER06

FESD

O, V

Passeriformes

Cardinalidae

Caryothraustes
canadensis

furriel

AER02

FESD

F, O, V

Passeriformes

Fringillidae

Euphonia chlorotica

fim-fim

AER03, AER04, AER08

EU, FESD

O, V

Passeriformes

Fringillidae

Euphonia violacea

gaturamo

AER04, AER09

FESD

O, V

Passeriformes

Fringillidae

Euphonia pectoralis

ferro-velho

AER04

FESD

O, V

STATUS DE
CONSERVAÇÃO
MG

BR

IUCN

ATL

ATL

Leg.: FESD – Floresta Estacional Semidecidual; EU – Eucaliptal com sub-bosque; PA – Pastagem; AA – Área antropizada; AU – Área úmida; SV – espécie registrada em sobrevoo. V –
registro por vocalização; O – registro por observação; F – fotografia. ATL – Endêmica da Mata Atlântica; E – Endêmica do Brasil. MG – COPAM (2010) e FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS
(2007); BR – MMA (2014); IUCN (2019). CR – Criticamente Ameaçada; VU – Vulnerável; VU – Vulnerável; QA – Quase ameaçada; DD – Dados deficientes. Fonte: Elaborado pelo Autor,
2019.
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APÊNDICE C: LISTA DE ESPÉCIES DA MASTOFAUNA REGISTRADAS POR DADOS PRIMÁRIOS NA REGIÃO DA APAST
Apêndice C Lista de espécies da mastofauna registradas por dados primários na região da APAST.
NOME POPULAR

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

ORIGEM DO
DADO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
X

Y

STATUS DE
AMEAÇA
MG

Gambá

Didelphimorphia

Didelphidae

Didelphis aurita
(Wied-Neuwied, 1826)

AF; EN;

7836002,50/754052,62
7831266,23/753594,80
7833743,00/749214,56

Cuíca

Didelphimorphia

Didelphidae

Gracilinanus microtarsus
(Wagner, 1842)

CA;

7836030,35/754085,21

Cuíca-de-quatroolhos

Didelphimorphia

Didelphidae

Metachirus nudicaudatus
(Desmarest, 1817)

CA;

7831353,50/753635,12

Catita

Didelphimorphia

Didelphidae

Micoureus paraguayanus
(Tate, 1931)

CA;

7833787,50/749138,62

Cuíca-de-quatroolhos

Didelphimorphia

Didelphidae

Philander quica
(Temminck, 1824)

CA

7833258,05/750011,98
7833246,72/750066,26

Tatu-do-rabo-mole

Cingulata

Dasypodidae

Cabassous sp.McMurtrie, 1831

EN

7833859,91/749160,17

Tatu-galinha

Cingulata

Dasypodidae

Dasypus novemcinctus
(Linnaeus, 1758)

TO; EN

7834803,86/752273,05
7831304,90/753640,90

Tatu-peba

Cingulata

Dasypodidae

Euphractus sexcinctus
(Linnaeus, 1758)

TO; EN;

7837615,77/751592,50
7835532,77/749265,51

Tamanduá-mirim

Pilosa

Myrmecophagidae

Tamandua tetradactyla
(Linnaeus, 1758)

AF; EN;

7836002,50/754052,62

Veado-mateiro

Artiodactyla

Cervidae

Mazama Americana
(Erxleben, 1777)

PE; EN;

-

Veado-catingueiro

Artiodactyla

Cervidae

Mazama gouazoubira
(G. Fischer, 1814)

PE; EN;

7837702,60/751710,79
7835453,16/749638,67

Cateto

Artiodactyla

Tayassuidae

Pecari tajacu
(Linnaeus, 1758)

EN;

-

VU

Anta

Perissodactyla

Tapiridae

Tapirus terrestris
(Linnaeus, 1758)

AF; PE; FE; EN;

7832366,14/749794,29
7833257,00/750113,43
7833241,67/750029,55
7833258,24/750096,23
7833743,00/749214,56

EN

BR

IUCN

DD

VU

VU
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NOME POPULAR

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

ORIGEM DO
DADO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
X

Y

STATUS DE
AMEAÇA
MG

BR

IUCN

7834394,69/748044,25
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Sagui-da-carabranca

Primates

Callitrichidae

Callithrix geoffroyi
(Humboldt, 1812)

EN;

-

Mico-estrela

Primates

Callitrichidae

Callithrix penicillata
(Geoffroy, 1812)

EN

-

Macaco-prego

Primates

Cebidae

Cebus(Sapajus) nigritus
(Alfaro, 2011)

OD; EN;

7831376,88/753680,97
7836002,50/754052,62
7833265,75/750106,30

Guigó

Primates

Pitheciidae

Callicebus nigrifrons
(Spix, 1820)

VO; EN;

7834963,34/752233,62

Cutia

Rodentia

Dasyproctidae

Dasyprocta azarae
(Lichtenstein, 1823)

AF; OD; EN;

7835984,87/754098,11
7833257,00/750113,43
7834444,00/748140,06

Paca

Rodentia

Cuniculidae

Cuniculus paca
(Linnaeus, 1766)

EN;

-

Capivara

Rodentia

Cavidae

Hydrochoerus hydrochaeris
(Linnaeus, 1766)

EN;

-

Ouriço-cacheiro

Rodentia

Erethizontidae

Coendou spinosus
(Cuvier, 1823)

EN

-

Esquilo

Rodentia

Sciuridae

Guerlinguetus brasiliensis
(Linnaeus, 1766)

EN;

-

Tapeti

Lagomorpha

Leporidae

Sylvilagus brasiliensis
(Linnaeus, 1758)

EN;

7831681,64/753792,67

Cachorro-do-mato

Carnivora

Canidae

Cerdocyon thous
(Linnaeus, 1766)

PE; EN;

7835984,27/754015,78

Jaguatirica

Carnivora

Felidae

Leopardus pardalis(Linnaeus,
1758)

EN;

-

VU

Onça-parda

Carnivora

Felidae

Puma concolor
(Linnaeus, 1771)

EN

-

VU

Jaritataca

Carnivora

Mephitidae

Conepatus semistriatus
(Boddaert, 1785)

EN;

-

Irara

Carnivora

Mustelidae

Eira Barbara

AF; OD; EN;

7832924,42/751521,58
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DD

VU

NOME POPULAR

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

ORIGEM DO
DADO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS
X

(Linnaeus, 1758)

Y

STATUS DE
AMEAÇA
MG

BR

IUCN

7836002,50/754052,62

Mão-pelada

Carnivora

Procyonidae

Procyon cancrivorus
(G.[Baron] Cuvier, 1798)

EN;

-

Quati

Carnivora

Procyonidae

Nasua nasua
(Linnaeus, 1766)

OD; EN;

7836002,5/754052,62
7833828,47/749230,8
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APÊNDICE D: LISTA DE ESPÉCIES DE ANFÍBIOS REGISTRADAS POR DADOS PRIMÁRIOS NA REGIÃO DA APAST
Apêndice D Lista de espécies de anfíbios registradas por dados primários na região da APAST.
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

SÍTIO AER

AMBIENTE

TIPO DE
REGISTRO

ENDEMISMO

STATUS DE
CONSERVAÇÃO
MG

BR

IUCN

Anura

Bufonidae

Rhinella crucifer (Wied, 1821)

Sapo cururu

AER01,
AER02,AER06

FESD

V,Voc

ATL

LC

LC

LC

Anura

Craugastoridae

Haddadus binotatus (Spix, 1824)

Sapo de folhiço

AER02,AER06

FESD

V

ATL

LC

LC

LC

Anura

Phyllomedusida
e

Phyllomedusa burmeisteri Boulenger,
1882

Perereca verde

AER02,AER04

FESD

V

ATL

LC

LC

LC

Anura

Phyllomedusida
e

Pithecopus rohdei (Mertens, 1926)

Perereca verde

AER04

FESD

V

ATL

LC

LC

LC

Anura

Hylidae

Dendropsophus anceps (A. Lutz,
1929)

Perereca zebra

AER02, AER04

FESD

V,Voc

ATL

LC

LC

LC

Anura

Hylidae

Dendropsophus branneri (Cochran,
1948)

Perereca amarela

AER02,AER04

FESD

V,Voc

ATL

LC

LC

LC

Anura

Hylidae

Dendropsophus elegans (Wied, 1824)

Perereca de
moldura

AER02, AER04

FESD

V

ATL

LC

LC

LC

Anura

Hylidae

Dendropsophus minutus (Peters,
1872)

Perereca de
ampulheta

AER02, AER,03,
AER04,AER06,AER09

FESD

V,Voc

-

LC

LC

LC

Anura

Hylidae

Boana albopunctata (Spix, 1824)

Rã cabritinha

AER02,AER04

FESD

V

ATL

LC

LC

LC

Anura

Hylidae

Boana faber (Wied, 1821)

Sapo ferreiro

AER02, AER04

FESD

V

-

LC

LC

LC

Anura

Hylidae

Scinax fuscomarginatus (A. Lutz,
1925)

Pererequinha

AER02,AER04

FESD

V

-

LC

LC

LC

Anura

Hylidae

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)

Perereca de
banheiro

AER01, AER02,
AER04,AER06,AER09

FESD

V

-

LC

LC

LC

Anura

Hylidae

Sphaenorhynchus prasinus
Bokermann, 1973

Pererequinha limão

AER04

FESD

V

ATL

LC

LC

LC

Anura

Leptodactylida
e

Leptodactylus fuscus (Schneider,
1799)

Rã assobiadora

AER01,
AER02,AER04

FESD

V

-

LC

LC

LC

Anura

Leptodactylida
e

Leptodactylus labyrinthicus (Spix,
1824)

Rã pimenta

AER02,AER04

FESD

V

-

LC

LC

LC

Anura

Leptodactylida
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)
Rã manteiga
AER02,AER04
FESD
V
LC
LC
LC
e
Leg.: FESD – Floresta Estacional Semidecidual; EU – Eucaliptal com sub-bosque; PA – Pastagem; AA – Área antropizada; AU – Área úmida; Voc – registro por vocalização; V – registro
por visualização; ATL – Endêmica da Mata Atlântica. MG – COPAM (2010); BR – MMA (2018); IUCN (2019). LC – fora de perigo. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019.
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APÊNDICE E: LISTA DE ESPÉCIES DE RÉPTEIS REGISTRADAS POR DADOS PRIMÁRIOS NA REGIÃO DA APAST
Apêndice E Lista de espécies de répteis registradas por dados primários na região da APAST.
ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

Squamata

Teiidae

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)

Calango

Squamata

Teiidae

Salvator merianae Duméril & Bibron,
1839

Teiú

Squamata

Gymnophthalmida
e

Heterodactylus imbricatus Spix, 1825

Lagartinho de
folhiço

Squamata

Leiosauridae

Enyalius bilineatus Duméril & Bibron,
1837

Squamata

Leiosauridae

Squamata
Squamata

SÍTIO AER

AMBI
ENTE

TIPO DE
REGISTRO

ENDEMIS
MO

STATUS DE
CONSERVAÇÃO
MG

BR

IUC
N

AER01, AER02, AER04,
AER05, AER07, AER08,

FESD

V

-

LC

LC

LC

AER01,AER02,AER05,AER
08

FESD

V

-

LC

LC

LC

AER01

FESD

EO

-

LC

LC

LC

Lagarto

AER02,AER06

FESD

V

-

LC

LC

LC

Urostrophus vautieri Duméril & Bibron,
1837

Lagarto

AER06

FESD

V

-

LC

LC

LC

Colubridae

Spilotes pullatus (Linnaeus, 1758)

Caninana

AER07

FESD

EO

-

LC

LC

LC

Viperidae

Bothrops jararaca (Wied, 1824)

Jararaca

AER02

FESD

V

-

LC

LC

LC

Squamata

Boidae

Epicrates cenchria (Linnaeus, 1758)

Salamanta

AER02

FESD

V

-

LC

LC

LC

Squamata

Dipsadidae

Oxyrhopus clathratus Duméril, Bibron &
Duméril, 1854

Coral falsa

AER04

FESD

V

-

LC

LC

LC

Squamata

Anguidae

Ophiodes striatus (Spix, 1825)

Cobra de vidro

AER05

FESD

V

-

LC

LC

LC

Squamata

Tropiduridae

Tropidurus sp

Calango

AER01, AER02, AER03,
AER04, AER05, AER06,
AER07, AER08, AER09

FED

V

-

-

-

-

Squamata

Amphisbaenidae

Amphisbaena alba Linnaeus, 1758

Cobra de duas
AER02
FESD
V
LC
LC
LC
cabeças
Leg.: FESD – Floresta Estacional Semidecidual; EU – Eucaliptal com sub-bosque; PA – Pastagem; AA – Área antropizada; AU – Área úmida; EO – encontro ocasional; V – registro por
visualização; ATL – Endêmica da Mata Atlântica. MG – COPAM (2010); BR – MMA (2018); IUCN (2019). LC – fora de perigo. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019.
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APÊNDICE F: MODELO DE QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS COM
VISITANTES NA APAST
Apêndice F Modelo de questionário para entrevistas com visitantes na APAST:
1. Caracterização do PERFIL do visitante:
1.1 Gênero (não é preciso perguntar) (RU):
□ Masculino
□ Feminino
1.2 Faixa etária (RU):
□ Até 19 anos
□ 20 a 35 anos
□ 36 a 59 anos
□ 60 anos ou mais
1.3 Escolaridade (RU):
□ Sem escolaridade
□ Ensino Básico
□ Ensino Médio
□ Ensino Superior
□ Pós-graduação
1.4 Renda Individual Mensal (RU):
□ desempregado(a)
□ até R$1.996,00
□ entre R$1.997,00 e R$4.990,00
□ entre R$4.991,00 e R$9.980,00
□ entre R$9.981,00 e R$19.960,00
□ acima de R$19.960,00
□ não quis responder
1.5 Local onde reside (RU):
□ Timóteo – Bairro _______________________________________________
□ Minas Gerais – Município _______________________________________
□ Outro Estado __________________________________________________
□ Outro País _____________________________________________________
2. Caracterização da FREQUÊNCIA de visitação:
2.1 Com que frequência você vem a APA Serra do Timóteo? (RU)
□ Diariamente
□ 1 a 2 vezes por semana
□ Apenas no fim de semana
□ Algumas vezes por mês
□ 1 vez por mês
□ Poucas vezes no ano
□ Esta é a primeira vez
2.2 Quanto tempo fica em média na APA Serra do Timóteo? (RU)
□ 30 – 60 minutos
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□ 1h a 2h
□ 2h a 3h
□ 2h a 3h
2.3 Quando foi a primeira vez que veio a APA Serra do Timóteo? (RU)
□ Hoje
□ Menos de 6 meses
□ Entre 6 meses e 1 ano
□ Entre 1 e 2 anos
□ Mais de 2 anos
2.4 Geralmente, como você chega até a APA Serra do Timóteo? (RM)
□ Caminhando
□ Bicicleta
□ Carro
□ Moto
□ Aplicativo de mobilidade
□ Ônibus ou outro transporte público
□ Outro – Qual? ________________________
2.5 Quanto tempo gasta para chegar a APA Serra do Timóteo? (RU)
□ Menos de 15 minutos
□ Entre 15 e 30 minutos
□ Entre 30 minutos e 1 hora
□ Mais de 1 hora
3. Bloco de perguntas para caracterização do COMPORTAMENTO durante a visita:
3.1 Geralmente, quando você vem a APA Serra do Timóteo está acompanhado de? (RM)
□ Amigo(a)
□ Companheiro(a)
□ Filho(a)
□ Família
□ Sem companhia
3.2 Quais atividades geralmente realiza na APA Serra do Timóteo? (RM)
□ Realiza trilhas – Qual? _____________________
□ Observa a natureza
□ Descanso / Contemplação
□ Atividade educativa / pesquisa
□ Outro – Qual __________________________
3.3 Quais lugares geralmente visita na APA Serra do Timóteo? (RM)
□ Atrativo Mirante
□ Atrativo Torre
□ Centro de Visitantes do PERD
□ Centro de Visitantes do IEF/PERD
□ Óikos – Centro de Educação Ambiental
□ Trilhas da Represa
□ Trilha do Mirante
□ Outro – Qual __________________________
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3.4 De 1 a 5, que nota daria à sua experiência de visita na APA Serra do Timóteo? (RU)
□ 1 - Horrível
□ 2 - Ruim
□ 3 - Razoável
□ 4 - Boa
□ 5 – Excelente
4. Bloco de perguntas para caracterização da MOTIVAÇÃO durante a visita:
4.1 Quais motivos o/a levam a frequentar a APA Serra do Timóteo? (RM)
□ Distância de casa
□ Distância do trabalho
□ Tamanho (área) / espaço
□ Realizar atividade ao ar livre
□ Trilhas
□ Segurança
□ Pessoas conhecidas
□ Natureza
□ Beleza do local
□ Tranquilidade
□ Outra – Qual? _______________________
4.2 De modo geral, você acha o a APA Serra do Timóteo segura? (RU)
□ Sim
□ Não muito segura
□ Não
4.3 Com qual frequência você visita outras Unidades de Conservação da região? (RU)
□ Diariamente
□ 1 a 2 vezes por semana
□ Apenas no fim de semana
□ Algumas vezes por mês
□ 1 vez por mês
□ Poucas vezes no ano
□ Nunca
4.4 Qual outra Unidades de Conservação de Timóteo você visita com mais frequência?
(RU)
□ Parque Estadual do Rio Doce
□ Outra – Qual? ___________________________
□ Não vai a outra UC
5. Caracterização de CONFLITOS SOCIAIS:
5.1 Na sua opinião, quais os principais problemas observados na APA Serra do Timóteo?
(RM)
□ Falta de segurança (assaltos, roubos, furtos)
□ Vandalismo
□ Ausência de controle de entrada e saída
□ Horário de funcionamento
□ Infraestrutura
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□ Manejo das Trilhas
□ Falta de cuidado com a proteção da natureza
□ Ausência de funcionários para dar informações
□ Ausência / má conservação de sinalização / comunicação
□ Prática de caça
□ Queimadas
□ Práticas de atividades off road
□ Falta de gerenciamento de resíduos
□ Atividades Agropecuárias
□ Não existem problemas
□ Outra – Qual? _______________________
5.3 Você participa de algum grupo / ação de proteção da APA Serra do Timóteo? (RU)
□ Sim – Qual? _________________________
□ Não
6. Caracterização de INTERESSES dos visitantes:
6.1 De modo geral, que nota de 1 a 5, daria para a atratividade (trilhas, mirante, Oikos Centro de Educação Ambiental, Casa Ambiental, atributos naturais) da APA Serra do
Timóteo? (RU)
□ 1 - Horrível
□ 2 - Ruim
□ 3 - Razoável
□ 4 - Boa
6.2 Em sua opinião, quais as medidas prioritárias para melhoria da experiência de
visitação na APA Serra do Timóteo? (RM)
□ Aumentar a percepção de segurança
□ Aumentar a oferta de atrativos
□ Aumentar a oferta de atividades
□ Aumentar a oferta de serviços (alimentação, p. ex.)
□ Melhorar a infraestrutura de apoio (banheiros, p. ex.)
□ Adotar medidas para proteção da natureza
□ Outras – Quais? ____________________________

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

497

498

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

ANEXOS

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

499

500

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

ANEXOS
ANEXO A: LAUDOS LABORATORIAIS DE ANÁLISE DE PARÂMETROS DE
QUALIDADE DA ÁGUA
Anexo A

Laudos laboratoriais de análise de parâmetros de qualidade da água
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ANEXO B: LISTA DE ESPÉCIES DA AVIFAUNA DE POTENCIAL OCORRÊNCIA NA REGIÃO DA APAST (DADOS
SECUNDÁRIOS)
Anexo B

Lista de espécies da avifauna de potencial ocorrência na região da APAST (dados secundários).

ORDEM

502

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ORIGEM DO DADO

Tinamiformes

Tinamidae

Tinamus solitarius

macuco

1, 2, 9

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus soui

tururim

1, 2

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus obsoletus

inambuguaçu

1, 2, 9, 11

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus undulatus

jaó

1

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus noctivagus

jaó-do-sul

1, 2, 9

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus variegatus

inambu-anhangá

1

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus parvirostris

inambu-chororó

1

Tinamiformes

Tinamidae

Crypturellus tataupa

inambu-chintã

1, 2, 10

Anseriformes

Anhimidae

Anhima cornuta

anhuma

1, 2

Anseriformes

Anatidae

Dendrocygna viduata

irerê

1, 2

Anseriformes

Anatidae

Dendrocygna autumnalis

marreca-cabocla

1

Anseriformes

Anatidae

Cairina moschata

pato-do-mato

1

Anseriformes

Anatidae

Amazonetta brasiliensis

ananaí

1

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

BR

IUCN

EP

QA

QA

VU

QA

EP

Anseriformes

Anatidae

Nomonyx dominicus

marreca-caucau

1

Galliformes

Cracidae

Penelope superciliaris

jacupemba

1, 2, 9

Galliformes

Cracidae

Penelope obscura

jacuguaçu

1, 2, 11

Galliformes

Cracidae

Aburria jacutinga

jacutinga

1

CR

EP

EP

Galliformes

Cracidae

Crax blumenbachii

mutum-de-bico-vermelho

1

CR

CR

EP

Galliformes

Odontophoridae

Odontophorus capueira

uru

1, 2, 9

EP

Podicipediformes

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

mergulhão-pequeno

1

Podicipediformes

Podicipedidae

Podilymbus podiceps

mergulhão-caçador

1

Suliformes

Phalacrocoracidae

Nannopterum brasilianus

biguá

1, 2

Suliformes

Anhingidae

Anhinga anhinga

biguatinga

1

Pelecaniformes

Ardeidae

Tigrisoma lineatum

socó-boi

1, 2

Pelecaniformes

Ardeidae

Nycticorax nycticorax

socó-dorminhoco

1, 2

Pelecaniformes

Ardeidae

Butorides striata

socozinho

1, 2

Pelecaniformes

Ardeidae

Bubulcus ibis

garça-vaqueira

1, 2
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ORIGEM DO DADO

Pelecaniformes

Ardeidae

Ardea cocoi

garça-moura

1

Pelecaniformes

Ardeidae

Ardea alba

garça-branca

1, 2

Pelecaniformes

Ardeidae

Pilherodius pileatus

garça-real

1
1, 2

Pelecaniformes

Ardeidae

Egretta thula

garça-branca-pequena

Pelecaniformes

Threskiornithidae

Mesembrinibis cayennensis

coró-coró

2

Cathartiformes

Cathartidae

Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

1, 2, 3, 11

Cathartiformes

Cathartidae

Cathartes burrovianus

urubu-de-cabeça-amarela

1, 2, 3

Cathartiformes

Cathartidae

Coragyps atratus

urubu

1, 2, 3, 11

Cathartiformes

Cathartidae

Sarcoramphus papa

urubu-rei

1, 2, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Leptodon cayanensis

gavião-gato

1, 2, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Chondrohierax uncinatus

caracoleiro

3

Accipitriformes

Accipitridae

Elanoides forficatus

gavião-tesoura

1, 2, 3, 11

Accipitriformes

Accipitridae

Elanus leucurus

gavião-peneira

1, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Harpagus bidentatus

gavião-ripina

3

Accipitriformes

Accipitridae

Harpagus diodon

gavião-bombachinha

2, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Circus buffoni

gavião-do-banhado

3

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter poliogaster

tauató-pintado

3

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter superciliosus

tauató-passarinho

3

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter striatus

tauató-miúdo

3

Accipitriformes

Accipitridae

Accipiter bicolor

gavião-bombachinha-grande

3

Accipitriformes

Accipitridae

Ictinia plumbea

sovi

1, 2, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Rostrhamus sociabilis

gavião-caramujeiro

3

Accipitriformes

Accipitridae

Geranospiza caerulescens

gavião-pernilongo

3

Accipitriformes

Accipitridae

Heterospizias meridionalis

gavião-caboclo

3

Accipitriformes

Accipitridae

Amadonastur lacernulatus

gavião-pombo-pequeno

1, 2, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Urubitinga urubitinga

gavião-preto

3

Accipitriformes

Accipitridae

Urubitinga coronata

águia-cinzenta

3

Accipitriformes

Accipitridae

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

1, 2, 3, 11

Accipitriformes

Accipitridae

Parabuteo leucorrhous

gavião-de-sobre-branco

1

Accipitriformes

Accipitridae

Geranoaetus albicaudatus

gavião-de-rabo-branco

1, 2, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Pseudastur polionotus

gavião-pombo

1, 2, 3

Accipitriformes

Accipitridae

Buteo brachyurus

gavião-de-cauda-curta

3
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Accipitriformes

Accipitridae

Buteo albonotatus

gavião-urubu

3

Accipitriformes

Accipitridae

Harpia harpyja

gavião-real

Accipitriformes

Accipitridae

Spizaetus tyrannus

gavião-pega-macaco

Accipitriformes

Accipitridae

Spizaetus melanoleucus

gavião-pato

1, 2, 3

EP

Accipitriformes

Accipitridae

Spizaetus ornatus

gavião-de-penacho

2, 3

Gruiformes

Rallidae

Aramides cajaneus

saracura-três-potes

1

Gruiformes

Rallidae

Aramides saracura

saracura-do-mato

1, 2, 9

Gruiformes

Rallidae

Laterallus melanophaius

sanã-parda

1

Gruiformes

Rallidae

Mustelirallus albicollis

sanã-carijó

1, 2

Gruiformes

Rallidae

Pardirallus nigricans

saracura-sanã

1, 2

Gruiformes

Rallidae

Gallinula galeata

galinha-d'água

1, 2

Gruiformes

Rallidae

Porphyrio martinicus

frango-d'água-azul

1

Charadriiformes

Charadriidae

Vanellus chilensis

quero-quero

1, 2, 11

Charadriiformes

Jacanidae

Jacana jacana

jaçanã

1, 2

Columbiformes

Columbidae

Columbina talpacoti

rolinha

1, 2

Columbiformes

Columbidae

Columbina squammata

fogo-apagou

1

Columbiformes

Columbidae

Columbina picui

rolinha-picuí

1, 2

Columbiformes

Columbidae

Claravis pretiosa

pararu-azul

1, 2

Columbiformes

Columbidae

Patagioenas picazuro

asa-branca

1, 2

Columbiformes

Columbidae

Patagioenas cayennensis

pomba-galega

1, 2, 11

Columbiformes

Columbidae

Patagioenas plumbea

pomba-amargosa

1

Columbiformes

Columbidae

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

1, 2, 10, 11

Columbiformes

Columbidae

Leptotila rufaxilla

juriti-de-testa-branca

1, 2

Columbiformes

Columbidae

Geotrygon violacea

juriti-vermelha

1

Columbiformes

Columbidae

Geotrygon montana

pariri

1, 2, 9, 10

Cuculiformes

Cuculidae

Piaya cayana

alma-de-gato

1, 2, 11

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga major

anu-coroca

1, 2

Cuculiformes

Cuculidae

Crotophaga ani

anu-preto

1, 2

Cuculiformes

Cuculidae

Guira guira

anu-branco

1, 2

Cuculiformes

Cuculidae

Tapera naevia

saci

1, 2, 11

Cuculiformes

Cuculidae

Neomorphus geoffroyi

jacu-estalo

1, 8

Strigiformes

Tytonidae

Tyto furcata

suindara

1, 4
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Strigiformes

Strigidae

Megascops choliba

corujinha-do-mato

1, 2, 4

Strigiformes

Strigidae

Megascops atricapilla

corujinha-sapo

2, 4

Strigiformes

Strigidae

Pulsatrix koeniswaldiana

murucututu-de-barriga-amarela

1, 2, 4

Strigiformes

Strigidae

Bubo virginianus

jacurutu

1, 4

Strigiformes

Strigidae

Strix virgata

coruja-do-mato

4

Strigiformes

Strigidae

Glaucidium minutissimum

caburé-miudinho

2, 4

Strigiformes

Strigidae

Glaucidium brasilianum

caburé

1, 2, 4, 10

Strigiformes

Strigidae

Athene cunicularia

coruja-buraqueira

1, 4

Strigiformes

Strigidae

Asio clamator

coruja-orelhuda

1, 4

Nyctibiiformes

Nyctibiidae

Nyctibius grandis

urutau-grande

1

Nyctibiiformes

Nyctibiidae

Nyctibius griseus

urutau

1, 2

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Nyctiphrynus ocellatus

bacurau-ocelado

1, 2

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Lurocalis semitorquatus

tuju

2

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Nyctidromus albicollis

bacurau

1, 2

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

1

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Nannochordeiles pusillus

bacurauzinho

1

Apodiformes

Apodidae

Streptoprocne zonaris

taperuçu-de-coleira-branca

1, 2, 11

Apodiformes

Apodidae

Chaetura cinereiventris

andorinhão-de-sobre-cinzento

1

Apodiformes

Trochilidae

Glaucis hirsutus

balança-rabo-de-bico-torto

1, 2, 9, 10

Apodiformes

Trochilidae

Phaethornis idaliae

rabo-branco-mirim

1, 2, 9, 10

Apodiformes

Trochilidae

Phaethornis ruber

rabo-branco-rubro

2, 9, 11

Apodiformes

Trochilidae

Phaethornis pretrei

rabo-branco-acanelado

1, 11

Apodiformes

Trochilidae

Eupetomena macroura

beija-flor-tesoura

1, 2, 11

Apodiformes

Trochilidae

Aphantochroa cirrochloris

beija-flor-cinza

2

Apodiformes

Trochilidae

Florisuga fusca

beija-flor-preto

1

Apodiformes

Trochilidae

Colibri serrirostris

beija-flor-de-orelha-violeta

11

Apodiformes

Trochilidae

Anthracothorax nigricollis

beija-flor-de-veste-preta

1

Apodiformes

Trochilidae

Chlorestes notata

beija-flor-de-garganta-azul

1

Apodiformes

Trochilidae

Chlorostilbon lucidus

besourinho-de-bico-vermelho

1, 2

Apodiformes

Trochilidae

Thalurania glaucopis

beija-flor-de-fronte-violeta

1, 11

Apodiformes

Trochilidae

Hylocharis cyanus

beija-flor-roxo

1, 2

Apodiformes

Trochilidae

Amazilia versicolor

beija-flor-de-banda-branca

1
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Apodiformes

Trochilidae

Amazilia fimbriata

beija-flor-de-garganta-verde

1, 2

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

506

Apodiformes

Trochilidae

Amazilia lactea

beija-flor-de-peito-azul

1, 2, 11

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon viridis

surucuá-de-barriga-amarela

1, 2, 10

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon surrucura

surucuá-variado

11

Trogoniformes

Trogonidae

Trogon rufus

surucuá-dourado

1

Coraciiformes

Alcedinidae

Megaceryle torquata

martim-pescador-grande

1, 2

Coraciiformes

Alcedinidae

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

1, 11

Coraciiformes

Alcedinidae

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

1

Coraciiformes

Alcedinidae

Chloroceryle inda

martim-pescador-da-mata

1

Coraciiformes

Momotidae

Baryphthengus ruficapillus

juruva

1, 2, 9, 10

Galbuliformes

Galbulidae

Jacamaralcyon tridactyla

cuitelão

1, 11

Galbuliformes

Galbulidae

Galbula ruficauda

ariramba

1, 2, 10, 11

Galbuliformes

Bucconidae

Nystalus chacuru

joão-bobo

1

Galbuliformes

Bucconidae

Malacoptila striata

barbudo-rajado

1, 11

Galbuliformes

Bucconidae

Chelidoptera tenebrosa

urubuzinho

1

Piciformes

Ramphastidae

Ramphastos vitellinus

tucano-de-bico-preto

1, 2

Piciformes

Ramphastidae

Pteroglossus aracari

araçari-de-bico-branco

1, 2

Piciformes

Picidae

Picumnus cirratus

picapauzinho-barrado

1, 2, 10, 11

Piciformes

Picidae

Melanerpes candidus

pica-pau-branco

1

Piciformes

Picidae

Melanerpes flavifrons

benedito-de-testa-amarela

1, 2

Piciformes

Picidae

Veniliornis maculifrons

picapauzinho-de-testa-pintada

1, 2

Piciformes

Picidae

Veniliornis passerinus

pica-pau-pequeno

1, 2

Piciformes

Picidae

Piculus flavigula

pica-pau-bufador

2

Piciformes

Picidae

Colaptes melanochloros

pica-pau-verde-barrado

1, 11

Piciformes

Picidae

Colaptes campestris

pica-pau-do-campo

1, 2, 11

Piciformes

Picidae

Celeus flavescens

pica-pau-de-cabeça-amarela

1, 2

Piciformes

Picidae

Dryocopus lineatus

pica-pau-de-banda-branca

1, 2

Piciformes

Picidae

Campephilus robustus

pica-pau-rei

1, 2, 10

Cariamiformes

Cariamidae

Cariama cristata

seriema

1, 2, 11

Falconiformes

Falconidae

Caracara plancus

carcará

1, 2, 3, 11

Falconiformes

Falconidae

Milvago chimachima

carrapateiro

1, 2, 3, 11

Falconiformes

Falconidae

Herpetotheres cachinnans

acauã

1, 2, 3

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

BR

IUCN

QA

VU

QA
DD

VU

VU

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ORIGEM DO DADO

STATUS DE CONSERVAÇÃO

Falconiformes

Falconidae

Micrastur ruficollis

falcão-caburé

3

Falconiformes

Falconidae

Micrastur semitorquatus

falcão-relógio

1, 2, 3

Falconiformes

Falconidae

Falco sparverius

quiriquiri

1, 2, 3, 11

Falconiformes

Falconidae

Falco rufigularis

cauré

1, 2, 3

Falconiformes

Falconidae

Falco femoralis

falcão-de-coleira

1, 2, 3

Psittaciformes

Psittacidae

Primolius maracana

maracanã

1, 2

Psittaciformes

Psittacidae

Diopsittaca nobilis

maracanã-pequena

1

Psittaciformes

Psittacidae

Psittacara leucophthalmus

periquitão

1, 2, 11

Psittaciformes

Psittacidae

Aratinga auricapillus

jandaia-de-testa-vermelha

1, 2

Psittaciformes

Psittacidae

Eupsittula aurea

periquito-rei

1, 2

Psittaciformes

Psittacidae

Pyrrhura cruentata

tiriba-grande

1, 2

Psittaciformes

Psittacidae

Pyrrhura frontalis

tiriba

1, 2

Psittaciformes

Psittacidae

Pyrrhura leucotis

tiriba-de-orelha-branca

1

Psittaciformes

Psittacidae

Forpus xanthopterygius

tuim

1, 2, 11

Psittaciformes

Psittacidae

Brotogeris tirica

periquito-verde

1

Psittaciformes

Psittacidae

Brotogeris chiriri

periquito-de-encontro-amarelo

1

Psittaciformes

Psittacidae

Pionus maximiliani

maitaca

1, 2, 11

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona farinosa

papagaio-moleiro

1, 2

CR

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona rhodocorytha

chauá

1

EP

MG

Psittaciformes

Psittacidae

Amazona aestiva

papagaio

1

Passeriformes

Thamnophilidae

Terenura maculata

zidedê

1

Passeriformes

Thamnophilidae

Myrmotherula axillaris

choquinha-de-flanco-branco

1, 2, 9, 10

Passeriformes

Thamnophilidae

Formicivora grisea

papa-formiga-pardo

1

Passeriformes

Thamnophilidae

Formicivora serrana

formigueiro-da-serra

1, 11

Passeriformes

Thamnophilidae

Dysithamnus mentalis

choquinha-lisa

1

Passeriformes

Thamnophilidae

Dysithamnus plumbeus

choquinha-chumbo

1, 2, 9, 10

Passeriformes

Thamnophilidae

Herpsilochmus rufimarginatus

chorozinho-de-asa-vermelha

1, 2

Passeriformes

Thamnophilidae

Thamnophilus palliatus

choca-listrada

1, 2

Passeriformes

Thamnophilidae

Thamnophilus ambiguus

choca-de-sooretama

1, 2, 10

Passeriformes

Thamnophilidae

Thamnophilus caerulescens

choca-da-mata

1, 11

Passeriformes

Thamnophilidae

Taraba major

choró-boi

2

Passeriformes

Thamnophilidae

Mackenziaena severa

borralhara

11

BR
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Passeriformes

Thamnophilidae

Myrmoderus loricatus

formigueiro-assobiador

1

Passeriformes

Thamnophilidae

Pyriglena leucoptera

papa-taoca-do-sul

11

Passeriformes

Thamnophilidae

Cercomacra brasiliana

chororó-cinzento

6

Passeriformes

Thamnophilidae

Drymophila ochropyga

choquinha-de-dorso-vermelho

11

Passeriformes

Thamnophilidae

Drymophila squamata

pintadinho

1, 2, 9

Passeriformes

Conopophagidae

Conopophaga lineata

chupa-dente

1, 11

Passeriformes

Conopophagidae

Conopophaga melanops

cuspidor-de-máscara-preta

1, 2, 9, 10

Passeriformes

Formicariidae

Formicarius colma

galinha-do-mato

5

VU

Passeriformes

Formicariidae

Chamaeza campanisona

tovaca-campainha

1

DD

MG

508

Passeriformes

Scleruridae

Sclerurus scansor

vira-folha

1

Passeriformes

Dendrocolaptidae

Dendrocincla turdina

arapaçu-liso

1, 2, 9, 10

Passeriformes

Dendrocolaptidae

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

1, 2, 10, 11

Passeriformes

Dendrocolaptidae

Xiphorhynchus fuscus

arapaçu-rajado

1, 2, 9, 10

Passeriformes

Dendrocolaptidae

Lepidocolaptes squamatus

arapaçu-escamoso

1, 2

Passeriformes

Dendrocolaptidae

Dendrocolaptes platyrostris

arapaçu-grande

1, 2

Passeriformes

Dendrocolaptidae

Xiphocolaptes albicollis

arapaçu-de-garganta-branca

1, 2

Passeriformes

Xenopidae

Xenops minutus

bico-virado-miúdo

1, 2, 9, 10

Passeriformes

Xenopidae

Xenops rutilans

bico-virado-carijó

1, 2, 11

Passeriformes

Furnariidae

Furnarius figulus

casaca-de-couro-da-lama

1

Passeriformes

Furnariidae

Furnarius rufus

joão-de-barro

1, 2, 11

Passeriformes

Furnariidae

Lochmias nematura

joão-porca

1, 11

Passeriformes

Furnariidae

Automolus leucophthalmus

barranqueiro-de-olho-branco

1, 2, 9, 10, 11

Passeriformes

Furnariidae

Anabacerthia lichtensteini

limpa-folha-ocráceo

1

Passeriformes

Furnariidae

Philydor atricapillus

limpa-folha-coroado

1

Passeriformes

Furnariidae

Philydor rufum

limpa-folha-de-testa-baia

11

Passeriformes

Furnariidae

Phacellodomus rufifrons

joão-de-pau

1, 2, 11

Passeriformes

Furnariidae

Phacellodomus erythrophthalmus

joão-botina-da-mata

11

Passeriformes

Furnariidae

Anumbius annumbi

cochicho

1

Passeriformes

Furnariidae

Certhiaxis cinnamomeus

curutié

1, 2, 11

Passeriformes

Furnariidae

Synallaxis ruficapilla

pichororé

1, 11

Passeriformes

Furnariidae

Synallaxis cinerascens

pi-puí

11

Passeriformes

Furnariidae

Synallaxis albescens

uí-pi

11
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Passeriformes

Furnariidae

Synallaxis spixi

joão-teneném

1, 2, 11

Passeriformes

Pipridae

Neopelma pallescens

fruxu-do-cerradão

1

Passeriformes

Pipridae

Neopelma aurifrons

fruxu-baiano

1, 2, 9, 10

Passeriformes

Pipridae

Manacus manacus

rendeira

1, 2, 10, 11

Passeriformes

Pipridae

Ilicura militaris

tangarazinho

1, 11

Passeriformes

Pipridae

Chiroxiphia caudata

tangará

11

Passeriformes

Onychorhynchidae

Myiobius atricaudus

assanhadinho-de-cauda-preta

1

Passeriformes

Tityridae

Schiffornis turdina

flautim-marrom

1, 2, 9, 10

Passeriformes

Tityridae

Tityra inquisitor

anambé-branco-de-bochecha-parda

1, 2

Passeriformes

Tityridae

Tityra cayana

anambé-branco-de-rabo-preto

1

Passeriformes

Tityridae

Pachyramphus viridis

caneleiro-verde

1

Passeriformes

Tityridae

Pachyramphus polychopterus

caneleiro-preto

1, 2, 11

Passeriformes

Tityridae

Pachyramphus marginatus

caneleiro-bordado

1, 2

Passeriformes

Tityridae

Pachyramphus validus

caneleiro-de-chapéu-preto

1

Passeriformes

Cotingidae

Pyroderus scutatus

pavó

1, 2

QA

Passeriformes

Cotingidae

Lipaugus lanioides

tropeiro-da-serra

1

Passeriformes

Cotingidae

Cotinga maculata

crejoá

1

Passeriformes

Platyrinchidae

Platyrinchus mystaceus

patinho

1, 11

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Mionectes rufiventris

abre-asa-de-cabeça-cinza

1, 2, 9, 10, 11

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Leptopogon amaurocephalus

cabeçudo

1, 2, 9, 10

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Corythopis delalandi

estalador

1

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Rhynchocyclus olivaceus

bico-chato-grande

1, 2, 10

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Tolmomyias sulphurescens

bico-chato-de-orelha-preta

1, 2, 11

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Todirostrum poliocephalum

teque-teque

1, 2, 11

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

1, 11

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Myiornis auricularis

miudinho

1, 2

Passeriformes

Rhynchocyclidae

Hemitriccus nidipendulus

tachuri-campainha

11

Passeriformes

Tyrannidae

Hirundinea ferruginea

gibão-de-couro

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Euscarthmus meloryphus

barulhento

1

Passeriformes

Tyrannidae

Camptostoma obsoletum

risadinha

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barriga-amarela

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Elaenia chilensis

guaracava-de-crista-branca

1, 2

MG

BR

IUCN

DD

EP

VU

QA

QA

QA

CR

CR

EP

VU

DD

EP
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ORIGEM DO DADO

Passeriformes

Tyrannidae

Elaenia mesoleuca

tuque

1

Passeriformes

Tyrannidae

Elaenia cristata

guaracava-de-topete-uniforme

1

Passeriformes

Tyrannidae

Elaenia obscura

tucão

1

Passeriformes

Tyrannidae

Myiopagis caniceps

guaracava-cinzenta

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Myiopagis viridicata

guaracava-de-crista-alaranjada

1

Passeriformes

Tyrannidae

Capsiempis flaveola

marianinha-amarela

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Phyllomyias fasciatus

piolhinho

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Serpophaga subcristata

alegrinho

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Attila rufus

capitão-de-saíra

1, 2, 10

Passeriformes

Tyrannidae

Legatus leucophaius

bem-te-vi-pirata

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Myiarchus tuberculifer

maria-cavaleira-pequena

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Myiarchus ferox

maria-cavaleira

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Myiarchus tyrannulus

maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado

1

Passeriformes

Tyrannidae

Sirystes sibilator

gritador

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Rhytipterna simplex

vissiá

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Megarynchus pitangua

neinei

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Myiozetetes cayanensis

bentevizinho-de-asa-ferrugínea

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Myiozetetes similis

bentevizinho-de-penacho-vermelho

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Tyrannus melancholicus

suiriri

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Tyrannus savana

tesourinha

1, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Empidonomus varius

peitica

1, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Colonia colonus

viuvinha

1

Passeriformes

Tyrannidae

Myiophobus fasciatus

filipe

1, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Pyrocephalus rubinus

príncipe

1

Passeriformes

Tyrannidae

Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Arundinicola leucocephala

freirinha

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Gubernetes yetapa

tesoura-do-brejo

1, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Cnemotriccus fuscatus

guaracavuçu

1, 2

Passeriformes

Tyrannidae

Lathrotriccus euleri

enferrujado

1, 2, 9, 10, 11

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

510

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Serra do Timóteo

VU

BR
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ORIGEM DO DADO

Passeriformes

Tyrannidae

Knipolegus cyanirostris

maria-preta-de-bico-azulado

1

Passeriformes

Tyrannidae

Knipolegus lophotes

maria-preta-de-penacho

1, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Satrapa icterophrys

suiriri-pequeno

1, 2, 11

Passeriformes

Tyrannidae

Xolmis cinereus

primavera

1

Passeriformes

Tyrannidae

Xolmis velatus

noivinha-branca

1

Passeriformes

Tyrannidae

Muscipipra vetula

tesoura-cinzenta

1

Passeriformes

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

pitiguari

1, 2, 11

Passeriformes

Vireonidae

Hylophilus amaurocephalus

vite-vite-de-olho-cinza

1, 2, 11

Passeriformes

Vireonidae

Vireo chivi

juruviara

1, 2, 11

Passeriformes

Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca

andorinha-pequena-de-casa

1, 2, 11

Passeriformes

Hirundinidae

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

1, 2, 11

Passeriformes

Hirundinidae

Progne tapera

andorinha-do-campo

1, 2, 11

Passeriformes

Hirundinidae

Progne chalybea

andorinha-grande

1, 2, 11

Passeriformes

Hirundinidae

Tachycineta albiventer

andorinha-do-rio

1, 2

Passeriformes

Hirundinidae

Tachycineta leucorrhoa

andorinha-de-sobre-branco

11

Passeriformes

Troglodytidae

Troglodytes musculus

corruíra

1, 2, 11

Passeriformes

Troglodytidae

Pheugopedius genibarbis

garrinchão-pai-avô

1, 2, 10, 11

Passeriformes

Donacobiidae

Donacobius atricapilla

japacanim

1

Passeriformes

Polioptilidae

Ramphocaenus melanurus

chirito

1

Passeriformes

Turdidae

Turdus flavipes

sabiá-una

1, 2, 10

Passeriformes

Turdidae

Turdus leucomelas

sabiá-branco

1, 2, 11

Passeriformes

Turdidae

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

1, 2, 10, 11

Passeriformes

Turdidae

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

1, 2, 11

Passeriformes

Turdidae

Turdus albicollis

sabiá-coleira

11

Passeriformes

Mimidae

Mimus saturninus

sabiá-do-campo

1, 2

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

Passeriformes

Motacillidae

Anthus lutescens

caminheiro-zumbidor

1, 2

Passeriformes

Passerellidae

Zonotrichia capensis

tico-tico

1, 2, 11

Passeriformes

Passerellidae

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

1, 2

Passeriformes

Passerellidae

Arremon taciturnus

tico-tico-de-bico-preto

1

Passeriformes

Parulidae

Setophaga pitiayumi

mariquita

1

Passeriformes

Parulidae

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

1, 11

Passeriformes

Parulidae

Basileuterus culicivorus

pula-pula

1, 11

BR

IUCN

DD
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ORIGEM DO DADO

Passeriformes

Parulidae

Myiothlypis rivularis

pula-pula-ribeirinho

1

Passeriformes

Icteridae

Psarocolius decumanus

japu

1

Passeriformes

Icteridae

Cacicus haemorrhous

guaxe

1, 2, 11

Passeriformes

Icteridae

Gnorimopsar chopi

pássaro-preto

1, 2, 11

Passeriformes

Icteridae

Anumara forbesi

anumará

1, 7

Passeriformes

Icteridae

Agelasticus cyanopus

carretão

1

Passeriformes

Icteridae

Chrysomus ruficapillus

garibaldi

1, 11

Passeriformes

Icteridae

Molothrus oryzivorus

iraúna-grande

1

Passeriformes

Icteridae

Molothrus bonariensis

chupim

1, 2, 11

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

512

CR

Passeriformes

Icteridae

Sturnella superciliaris

polícia-inglesa-do-sul

1

Passeriformes

Thraupidae

Pipraeidea melanonota

saíra-viúva

1, 2, 10, 11

Passeriformes

Thraupidae

Cissopis leverianus

tietinga

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Schistochlamys ruficapillus

bico-de-veludo

1

Passeriformes

Thraupidae

Paroaria dominicana

cardeal-do-nordeste

2

Passeriformes

Thraupidae

Tangara seledon

saíra-sete-cores

1, 2, 10

Passeriformes

Thraupidae

Tangara cyanoventris

saíra-douradinha

1, 11

Passeriformes

Thraupidae

Tangara sayaca

sanhaço-cinzento

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Tangara palmarum

sanhaço-do-coqueiro

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Tangara cayana

saíra-amarela

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Nemosia pileata

saíra-de-chapéu-preto

1, 11

Passeriformes

Thraupidae

Conirostrum speciosum

figuinha-de-rabo-castanho

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Sicalis flaveola

canário-da-terra

1, 2

Passeriformes

Thraupidae

Haplospiza unicolor

cigarra-bambu

1

Passeriformes

Thraupidae

Chlorophanes spiza

saí-verde

1

DD

Passeriformes

Thraupidae

Hemithraupis flavicollis

saíra-galega

1, 2

DD

Passeriformes

Thraupidae

Hemithraupis ruficapilla

saíra-ferrugem

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Volatinia jacarina

tiziu

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Trichothraupis melanops

tiê-de-topete

1, 11

Passeriformes

Thraupidae

Coryphospingus pileatus

tico-tico-rei-cinza

1, 11

Passeriformes

Thraupidae

Lanio cristatus

tiê-galo

1, 2, 10

Passeriformes

Thraupidae

Tachyphonus coronatus

tiê-preto

1, 11

Passeriformes

Thraupidae

Ramphocelus bresilius

tiê-sangue

1
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ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

NOME POPULAR

ORIGEM DO DADO

Passeriformes

Thraupidae

Ramphocelus carbo

pipira-vermelha

1, 2

Passeriformes

Thraupidae

Tersina viridis

saí-andorinha

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Dacnis cayana

saí-azul

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Coereba flaveola

cambacica

1, 2, 11

Passeriformes

Thraupidae

Sporophila lineola

bigodinho

1

Passeriformes

Thraupidae

Sporophila collaris

coleiro-do-brejo

1

Passeriformes

Thraupidae

Sporophila nigricollis

baiano

1, 11

Passeriformes

Thraupidae

Sporophila caerulescens

coleirinho

1, 2

Passeriformes

Thraupidae

Sporophila angolensis

curió

1

Passeriformes

Thraupidae

Embernagra longicauda

rabo-mole-da-serra

11

Passeriformes

Thraupidae

Emberizoides herbicola

canário-do-campo

1

Passeriformes

Thraupidae

Saltator maximus

tempera-viola

1, 2, 10

Passeriformes

Thraupidae

Saltator similis

trinca-ferro

1, 11

Passeriformes

Thraupidae

Thlypopsis sordida

saí-canário

1, 2

Passeriformes

Cardinalidae

Piranga flava

sanhaço-de-fogo

11

Passeriformes

Cardinalidae

Habia rubica

tiê-de-bando

2, 9, 10

Passeriformes

Cardinalidae

Caryothraustes canadensis

furriel

1, 2

Passeriformes

Cardinalidae

Cyanoloxia brissonii

azulão

1, 11

Passeriformes

Cardinalidae

Spiza americana

papa-capim-americano

1

Passeriformes

Fringillidae

Spinus magellanicus

pintassilgo

2

Passeriformes

Fringillidae

Euphonia chlorotica

fim-fim

1, 2, 11

Passeriformes

Fringillidae

Euphonia violacea

gaturamo

1, 2, 10

Passeriformes

Fringillidae

Euphonia xanthogaster

fim-fim-grande

1

Passeriformes

Fringillidae

Euphonia pectoralis

ferro-velho

1, 2, 10

Passeriformes

Estrildidae

Estrilda astrild

bico-de-lacre

2

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

BR

IUCN

DD

CR

DD

Passeriformes
Passeridae
Passer domesticus
pardal
1, 2, 11
Leg.: Origem do dado: 1 – Lins (2001); 2 – Loures-Ribeiro (2008); 3 - Carvalho-Filho et al. (2009); 4 - Zorzin et al. (2009); 5 – Viana (2007); 6 - Mazzoni et al. (2014); 7 – Mazzoni et al. (2012);
8 – Teixeira et al. (2014); 9 - Loures-Ribeiro et al. (2011a); 10 - Loures-Ribeiro et al (2011b); 11 – Machado; Lamas (1996).Status de ameaça: MG – COPAM (2010) e FUNDAÇÃO
BIODIVERSITAS (2007); BR – MMA (2014); IUCN (2019). CR – Criticamente Ameaçado; EP – Em perigo; VU – Vulnerável; QA – Quase ameaçada. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2019.
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ANEXO C: LISTA DE ESPÉCIES DA MASTOFAUNA DE POTENCIAL OCORRÊNCIA NA REGIÃO DA APAST (DADOS
SECUNDÁRIOS).
Anexo C

Lista de espécies da mastofauna de potencial ocorrência na região da APAST (dados secundários).
ESPÉCIE

NOME COMUM

FONTES

Endemismo

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

BR

IUCN

EN

VU

VU

Ordem Didelphimorphia
Família Didelphidae
Caluromys philander (Linnaeus, 1758)

Cuíca-lanosa

1; 8; 4; 10

Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826)

Gambá

1; 8; 4; 10; 11

MA

Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842)

Cuíca

8; 10

MA

Marmosops incanus (Lund, 1840)

Cuíca

4; 8; 10

Metachirus nudicaudatus (Desmarest, 1817)

Cuíca-de-quatro-olhos

1; 4; 8; 10

Micoureus paraguayanus (Tate, 1931)

Catita

4; 8

Micoureus demerarae (Thomas, 1905)

Catita

10

Monodelphis americana (Müller, 1776)

Cuíca-de-três-listras

8; 10

Cabassous sp.

Tatu-do-rabo-mole

11

Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)

Tatu-galinha

1; 5; 8; 10; 11

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)

Tatu-peba

8; 10; 11

Priodontes maximus (Kerr, 1792)

Tatu-canastra

1; 6; 11

Tamanduá-mirim

1; 8; 10; 11

Preguiça

1; 8; 10

Ordem Cingulata
Família Dasypodidae

Ordem Pilosa
Família Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla
Família Bradypodidae
Bradypus variegatus (Schinz, 1825)
Ordem Artiodactyla
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ESPÉCIE

NOME COMUM

FONTES

Endemismo

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

BR

IUCN

Família Cervidae
Mazama americana (Erxleben, 1777)

Veado-mateiro

1; 5; 8; 10; 11

Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)

Veado-catingueiro

11

Cateto

1; 5; 9; 11

VU

Anta

1; 5; 8; 10; 11

EN

VU

Alouatta guariba clamitans (Cabrera, 1940)

Bugio-ruivo

1; 8; 10

MA

VU

VU

Brachyteles hypoxanthus (Kuhl, 1820)

Muriqui-do-norte

1; 8; 10

MA

EN

CR

CR

Callithrix geoffroyi (É. Geoffroy in Humboldt, 1812)

Sagui-da-cara-branca

1; 10

MA

Callithrix aurita (É. Geoffroy, 1812)

Sagui-da-serra-escuro

1; 8; 10

MA

EN

EN

VU

Callithrix flaviceps (Thomas, 1903)

Sagui-da-serra

1

MA

EN

EN

EN

Callithrix penicillata (É. Geoffroy, 1812)

Mico-estrela

10

Macaco-prego

1; 5; 8; 10

MA

Guigó

1; 8; 10

MA

Cutia

1; 5; 8; 10; 11

DD

Família Tayassuidae
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
Ordem Perissodactyla
Família Tapiridae
Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)

VU

Ordem Primates
Família Atelidae

Família Callitrichidae

Família Cebidae
Cebus nigritus (Alfaro, 2011) (Goldfuss, 1809)
Família Pitheciidae
Callicebus nigrifrons (Spix, 1820) (Spix, 1823)
Ordem Rodentia
Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823)

DD

Família Cuniculidae
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ESPÉCIE

NOME COMUM

FONTES

Endemismo

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766)

Paca

1; 5; 8; 10; 11

Cavia sp. (Pallas, 1766)

Preá

7; 8; 10

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766)

Capivara

1; 8; 10; 11

Abrawayaomys ruschii (Cunha & Cruz, 1979)

Rato-do-mato

2; 3; 7; 8; 10

Akodon cursor (Winge, 1887)

Rato-do-chão

2; 3; 7; 8; 10

Calomys tener (Winge, 1887)

Rato-do-chão

7; 8; 10

Cerradomys subflavus (Wagner, 1842)

Rato-do-chão

2; 3; 4; 7; 8; 10

Hylaeamys seuanezi (Lund, 1840)

Rato-do-mato

3; 4; 7; 8

Nectomys squamipes (Brants, 1827)

Rato-d'água

2; 3; 7; 8; 10

Oecomys catherinae Thomas, 1909

Rato-da-árvore

2; 3; 7; 8; 10

Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818)

Rato-do-mato

2; 3; 7; 8; 10

Oxymycterus dasytrichus (Schinz, 1821)

Rato-do-brejo

4; 10

Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840)

Rato-da-árvore

2; 3; 7; 8; 10

Guirá

7; 8; 10

Ouriço-cacheiro

1

Rato-doméstico

8

Esquilo

1; 4; 5; 8; 10

Família Cavidae

Família Cricetidae
MA

MA

Família Echimydae
Euryzygomatomys spinosus (G. Fischer, 1814)
Família Erethizontidae
Coendou spinosus (F. Cuvier, 1823)

MA

Família Muridae
Rattus rattus (Linnaeus, 1758)
Família Sciuridae
Guerlinguetus ingrami (Linnaeus, 1766)
Ordem Lagomorpha
Família Leporidae
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VU
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IUCN

ESPÉCIE

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758)

NOME COMUM

FONTES

Endemismo

STATUS DE CONSERVAÇÃO
MG

BR

VU

VU

Tapeti

1; 4; 5; 8; 10; 11

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)

Cachorro-do-mato

5; 8; 10; 11

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)

Lobo-guará

1; 11

Leopardus guttulus (Hensel, 1872)

Gato-do-mato

1; 10; 11

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

Gato-maracajá

1; 5

EN

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

Jaguatirica

1; 5; 8; 10; 11

VU

Puma yagouaroundi (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

Jaguarundi

8; 10; 11

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

Onça-parda

1; 5; 8; 10; 11

VU

VU

Panthera onca (Linnaeus, 1758)

Onça-pintada

1; 8; 10; 11

CR

VU

Eira barbara (Linnaeus, 1758)

Irara

1; 5; 8; 10; 11

Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785)

Jaritataca

5

Galictis cuja (Molina, 1782)

Furão

1; 5; 10

Lontra longicaudis (Olfers, 1818)

Lontra

1

Procyon cancrivorus (G.[Baron] Cuvier, 1798)

Mão-pelada

1; 5; 8; 10

Nasua nasua (Linnaeus, 1766)

Quati

1; 5; 8; 10;11

IUCN

Ordem Carnivora
Família Canidae

Família Felidae
VU

VU

VU

VU

Família Mustelidae

VU

Família Procyonidae

Legenda: (1) KEESENet al., 2016; (2) FONSECA, 1989; (3) FONSECA& KIERULFF, 1989; (4) GRELLE, 2003; (5) SCOSS et al., 2004; (6) SRBEK-ARAUJO et al., 2009; (7) STALLINGS, 1989; (8)
STALLINGS et al., 1990; (9) VIANAet al.,2005; (10) FONSECA,2001; (11) HATAKEYAMA,2015. Endemismo: (MA) Mata Atlântica. Grau de ameaça: EN = Em Perigo; VU = Vulnerável;CR =
Criticamente Ameaçado; DD = Deficiente de Dados; Lista de Fauna Ameaçada em Minas Gerais (Copam, 2010), em nível nacional (MMA, 2014), e em nível mundial (IUCN, 2019).
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ANEXO D: LISTA DE ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA DE POTENCIAL OCORRÊNCIA NA REGIÃO DA APAST (DADOS
SECUNDÁRIOS).
Anexo D

Lista de espécies da herpetofauna de potencial ocorrência na região da APAST (dados secundários).

NOME POPULAR

518

ORDEM

FAMÍLIA

ESPÉCIE

PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA

STATUS DE AMEAÇA¹
MG

Sapinho de folhiço

Anura

Brachycephalidae

Ischnocnema aff. parva

Média

LC, LC, LC

Sapinho de folhiço

Anura

Brachycephalidae

Ischnocnema surda

Alta

LC, LC, LC

Sapo cururu

Anura

Bufonidae

Rhinella crucifer

Alta

LC, LC, LC

Sapo amarelo

Anura

Bufonidae

Rhinella diptycha

Alta

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Craugastoridae

Haddadus binotatus

Alta

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Eleutherodactylidae

Adelophryne glandulata

Média

LC, LC, LC

Perereca de capacete

Anura

Hylidae

Aparasphenodon brunoi

Média

LC, LC, LC

Perereca verde

Anura

Hylidae

Boana albomarginata

Alta

LC, LC, LC

Perereca carneiro

Anura

Hylidae

Boana albopunctata

Alta

LC, LC, LC

Perereca martelo

Anura

Hylidae

Boana faber

Alta

LC, LC, LC

Perereca dormideira

Anura

Hylidae

Boana semilineata

Alta

LC, LC, LC

Perereca zebrinha

Anura

Hylidae

Dendropsophus anceps

Média

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Dendropsophus bipunctatus

Alta

LC, LC, LC

Pererequinha

Anura

Hylidae

Dendropsophus branneri

Média

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Dendropsophus decipiens

Média

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Dendropsophus elegans

Alta

LC, LC, LC

Pererequinha

Anura

Hylidae

Dendropsophus minutus

Alta

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Dendropsophus seniculus

Média

LC, LC, LC

Perereca castanhola

Anura

Hylidae

Itapotihyla langsdorffi

Média

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Ololygon carnevallii

Média

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Ololygon argyreornata

Média

LC, LC, LC
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Perereca pé de pato

Anura

Hylidae

Pseudis fusca

Média

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Scinax alter

Média

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Scinax caldarum

Média

VU, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Scinax eurydice

Média

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Scinax fuscomarginatus

Alta

LC, LC, LC

Perereca e banheiro

Anura

Hylidae

Scinax fuscovarius

Alta

LC, LC, LC

Perereca

Anura

Hylidae

Scinax x-signatus

Média

LC, LC, LC

Sapinho limão

Anura

Hylidae

Sphaenorhunchus prasinus

Média

LC, LC, LC

Perereca leitosa

Anura

Hylidae

Trachycephalus mesophaeus

Alta

LC, LC, LC

Rã de folhi;o

Anura

Leptodactylidae

Adenomera thomei

Média

LC, LC, LC

Rã assobiadora

Anura

Leptodactylidae

Leptodactylus fuscus

Alta

LC, LC, LC

Rã pimenta

Anura

Leptodactylidae

Alta

LC, LC, LC

Rã manteiga

Anura

Leptodactylidae

Leptodactylus latrans

Alta

LC, LC, LC

Rã de mata

Anura

Leptodactylidae

Leptodactylus aff. spixi

Média

LC, LC, LC

Rã cachorro

Anura

Leptodactylidae

Physalaemus crombiei

Média

LC, LC, LC

Rã cachorro

Anura

Leptodactylidae

Physalaemus cuvieri

Alta

LC, LC, LC

Ranzinha

Anura

Leptodactylidae

Pseudopaludicola sp.

Média

LC, LC, LC

Rã grilo

Anura

Microhylidae

Chiasmocleis schubarti

Média

LC, LC, LC

Rã grilo

Anura

Microhylidae

Alta

LC, LC, LC

Rã de mata

Anura

Microhylidae

Stereocyclops incrassatus

Média

LC, LC, LC

Perereca verde

Anura

Phyllomedusidae

Phyllomedusa burmeisteri

Alta

LC, LC, LC

Perereca verde

Anura

Phyllomedusidae

Pithecopus rohdei

Alta

LC, LC, LC

Calango

Squamata

Teiidae

Ameiva

Alta

LC, LC, LC

Teiú

Squamata

Teiidae

Salvator merianae

Alta

LC, LC, LC

Leptodactylus labyrinthicus

Elachistocleis cesari

BR
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Calango

Squamata

Tropiduridae

Tropidurus torquatus

Alta

LC, LC, LC

Lagartinho

Squamata

Diplogossidae

Diploglossus fasciatus

Média

LC, LC, LC

Cobra de vidro

Squamata

Diplogossidae

Ophiodes striatus

Média

LC, LC, LC

Cobra de duas
cabeças

Squamata

Amphisbaenidae

Amphisbaena alba

Alta

LC, LC, LC

Cobra de duas
cabeças

Squamata

Amphisbaenidae

Amphisbaena microcephalum

Média

LC, LC, LC

Lagartixa

Squamata

Gekkonidae

Hemidactylus mabouia

Alta

LC, LC, LC

lagartinho

Squamata

Leiosauridae

Enyalius bilineatus

Alta

LC, LC, LC

Lagartinho

Squamata

Leiosauridae

Enyalius perditus

Média

LC, LC, LC

Lagartinho

Squamata

Leiosauridae

Urostrophus vautieri

Média

LC, LC, LC

Lagarto preguiça

Squamata

Polychrotidae

Polychrus marmoratus

Média

LC, LC, LC

Salamanta

Squamata

Boidae

Epicrates cenchria

Média

LC, LC, LC

Cobra cipó

Squamata

Colubridae

Chironius exoletus

Média

LC, LC, LC

Cobra cipó

Squamata

Colubridae

Chironius fuscus

Média

LC, LC, LC

Caninana

Squamata

Colubridae

Spilotes pullatus

Média

LC, LC, LC

Cobra coral

Squamata

Colubridae

Tantilla boipiranga

Média

LC, LC, LC

Cobra coral

Squamata

Dipsadidae

Erythrolamprus aesculapii

Média

LC, LC, LC

Cobrinha

Squamata

Dipsadidae

Elapomorphus quinquelineatus

Média

LC, LC, LC

Cobra verde

Squamata

Dipsadidae

Phylodrias olfersii

Média

LC, LC, LC

Cobrinha

Squamata

Dipsadidae

Erythrolamprus miliaris

Média

LC, LC, LC

Cobrinha

Squamata

Dipsadidae

Erythrolamprus poecilogyrus

Média

LC, LC, LC

Cobra coral

Squamata

Dipsadidae

Oxyrhopus clathratus

Média

LC, LC, LC

Cobra coral

Squamata

Dipsadidae

Oxyrhopus petolarius

Média

LC, LC, LC

Cobra coral

Squamata

Dipsadidae

Oxyrhopus guibei

Média

LC, LC, LC
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Muçurana

Squamata

Dipsadidae

Pseudoboa nigra

Média

LC, LC, LC

Jararaca de jardim

Squamata

Dipsadidae

Sibynomorphus mikanii

Média

LC, LC, LC

Dormideira

Squamata

Dipsadidae

Sibynomorphus neuwiedi

Média

LC, LC, LC

Papa campo

Squamata

Dipsadidae

Thamnodynastes nattereri

Média

LC, LC, LC

Boipeva

Squamata

Dipsadidae

Xenodon neuwiedii

Média

LC, LC, LC

Boipeva

Squamata

Dipsadidae

Xenodon merremi

Média

LC, LC, LC

Coral

Squamata

Elapidae

Micrurus corallinus

Média

LC, LC, LC

Jararaca

Squamata

Viperidae

Bothrops jararaca

Média

LC, LC, LC

Jaracuçu

Squamata

Viperidae

Bothrops jararacussu

Média

LC, LC, LC

Surucucu

Squamata

Viperidae

Lachesis muta

Baixa

VU, LC, LC

Cascavel

Squamata

Viperidae

Crotalus durissus

Média

LC, LC, LC

Cágado pescoço de
cobra

Testudine

Chelidae

Hydromedusa maximiliani

Média

VU,VU, VU

Cágado

Testudine

Chelidae

Phrynops geoffroanus

Alta

LC, LC, LC

Jacaré do papo
amarelo

Crocodylia

Alligatoridae

Caiman latirostris

Alta

LC, LC, LC
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Leg.: Statusde ameaça: MG – COPAM (2010); BR – MMA (2018); IUCN (2019). LC – fora de perigo; VU – Vulnerável. Fonte: elaborado pelo Autor, 2019.
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