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1. O MONUMENTO NATURAL E SEU PLANO DE MANEJO Como marco das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho de 2013, a administração municipal de Nova Lima, por intermédio do prefeito Cássio Magnani Júnior, decretou a criação de quatro Unidades de Conservação ambiental no município: os Monumentos Naturais  Serra da Calçada, Serra do Souza, Morro do Pires e Morro do Elefante. Este ato veio de encontro à expectativa da comunidade que reivindicava a atenção do poder público sobre a necessidade de 
compatibilizar o crescimento do município com a manutenção de áreas naturais na paisagem. Segundo as palavras do prefeito, nesta ocasião, “nosso maior desafio é garantir a proteção e preservação do patrimônio natural, que é, sem dúvida, uma de nossas maiores riquezas e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento econômico e sustentável, que tantos benefícios têm trazido à população nova-limense”. Este documento constitui o Plano de Manejo do Monumento Natural da Serra da Calçada. Seu conteúdo seguiu as recomendações do Termo de Referência elaborado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Lima, representada pelo Secretário Roberto Messias Franco. De acordo com o artigo 27 da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, as Unidades de Conservação devem dispor de um Plano de Manejo que abranja a “área da unidade de 
conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas”. A conservação dos recursos naturais não está dissociada do contexto social e do desenvolvimento local e regional. O Monumento não deve ser visto com algo distante, mas como integrante das relações socioambientais da coletividade. A participação social na elaboração do Plano de Manejo propicia maior conhecimento e compreensão entre todos os interessados a respeito das opiniões e posições dos demais; amplia o conhecimento público sobre as interfaces do tema da conservação com aspectos relevantes do cotidiano (Neiva et al. 2013). Os autores destacam que é  importante trazer para o processo as condições favoráveis ao estabelecimento do pacto social inerente ao plano de manejo, buscando-se o reconhecimento e o respaldo político necessários para sua elaboração e execução. Abre-se, assim, a possibilidade de alcançar uma articulação efetiva do MONA com as políticas públicas 
que incidem sobre o território e sobre os processos de gestão.  A efetividade do Plano de Manejo e das ações propostas depende da formação de parcerias entre os 
atores sociais envolvidos; a compreensão dos fatores que os motivam é fundamental para o entendimento de questões conflituosas ou convergentes em relação aos Monumentos. Portanto, na elaboração deste Plano de Manejo, muitas vozes foram ouvidas. Ele inclui um mapeamento dos atores sociais atuantes na região, envolvendo proprietários afetados, moradores da vizinhança, organizações civis, agentes imobiliários e poder público. As propostas aqui apresentadas nada mais são do que uma síntese do conhecimento já existente sobre a região da Serra da Calçada, na busca de compatibilizar interesses e de viabilizar o convívio harmônico da sociedade com o Patrimônio Natural e Cultural de Nova Lima.  
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2. CONTEXTO LEGAL E OBJETIVOS DO MONUMENTO NATURAL O Monumento Natural da Serra da Calçada (Figura 01 ), com uma área de 585,45ha, foi criado pelo Decreto Municipal nº 5320, de 05 de junho de 2013, baseado na Lei 9985 de 18 de junho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Um Monumento Natural - MONA 
- pertence ao grupo de unidades de conservação de Proteção Integral. De acordo com a lei do SNUC, pode ser constituído por áreas públicas e particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da Unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e àquelas previstas em regulamento da unidade. De acordo com o Artigo 2 do decreto de criação, este MONA “tem como objetivo básico preservar os sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, dos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, dos sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, 
histórico, científico, cultural e dos valores turísticos regionais”. Os limites do Monumento Natural da Serra da Calçada foram estabelecidos considerando a cota altimétrica a partir da qual o relevo se torna mais íngreme e portanto se destaca na paisagem. Trata-se aqui de áreas de propriedade particular, e a articulação das ações de gestão com os proprietários é, portanto, parte relevante no planejamento para a unidade.   Os terrenos compreendidos nestes limites são, em sua quase totalidade, propriedade particular da 
Vale S.A. (Figura 02 ). Conforme a Lei do SNUC, o Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. A Vale tem como objetivo primordial a preservação do território do MONA, o qual corresponde a áreas de Compensação Ambiental relativas a empreendimentos minerários implantados na região, no âmbito dos processos de licenciamento desses empreendimentos, são previstas ações de pesquisa científica como a reintrodução de espécies resgatadas em ambientes similares e seu monitoramento; portanto, o uso pelo proprietário não conflita com os objetivos desta categoria de Unidade de Conservação.  Por equívoco do memorial descritivo, uma pequena parte da área do MONA se sobrepõe à área licenciada para a  operação da mina Pau Branco, propriedade da mineração Vallourec; destaca-se que este trecho não é considerado neste Plano de Manejo, já que não apresenta os mesmos atributos paisagísticos que o MONA busca preservar. Cabe destacar ainda que o MONA Serra da Calçada está integralmente compreendido na área em processo de tombamento pelo IEPHA (Figura 03 ), iniciado em junho de 2008 (tombamento estadual), sendo que em 30/07/2008 foi publicada a Deliberação CONEP nº 04/2008 que permite a proteção legal deste patrimônio natural até que seja finalizado o processo. O Tombamento Provisório tem os mesmos efeitos legais do Tombamento Definitivo, ressalvado o fato de que o bem tombado ainda não se encontra registrado no Livro dos Tombos. 
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Para promover uma gestão compartilhada, com ampla participação da sociedade, o órgão responsável pela administração do MONA da Serra da Calçada será o Conselho Gestor do Mosaico das Unidades 
de Conservação Municipais de Nova Lima, criado pelo decreto 6466 de 08 de abril de 2015, do qual participarão seis membros, representantes das seguintes instituições: Secretaria Municipal de Meio Ambiente; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Secretaria Municipal de Turismo; Organização não-governamental (ONG) de caráter ambientalista e/ou social; organização formal da população (associação de bairro); e entidade empresarial ou empreendedor local. Os membros deste conselho consultivo, presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, terão mandatos de dois anos. O Regimento Interno estabelecerá as atribuições dos membros, a organização e o funcionamento do Conselho Gestor.  
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Figura 01  Localização e limites do MONA Serra da Calçada  
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Figura 02 Situação fundiária do MONA Serra da Calçada
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Figura 03  O MONA Serra da Calçadano contexto da área tombada pelo IEPHA  
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3. O MONUMENTO NATURAL E O CONCEITO DE PAISAGEM Este Plano de Manejo busca articular propostas de gestão norteadas pelo conceito de paisagem e pelo fato de que o MONA da Serra da Calçada está inserido em um contexto urbano.  “Paisagem”: um conceito utilizado por várias ciências, por diversos autores com distintos olhares. O termo foi introduzido na literatura em meados do século XIX por Alexander von Humboldt, pioneiro da geobotânica e geografia física, que o definiu como “a totalidade das características de uma região do planeta”. De acordo com Troll (1971), a noção básica de paisagem está relacionada à espacialidade e à heterogeneidade do espaço onde o homem habita. Forman e Godron (1986) consideram a paisagem como sendo uma área heterogênea composta de um agrupamento de ecossistemas que se interagem e que se repetem de modo similar por todas as partes; esta concepção ultrapassa o conceito tradicional de ecossistema por focalizar as interações entre eles. Metzger (2001) propõe que a paisagem seja definida como “...um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador e numa determinada escala de observação”. Para Turner et al. (2001), uma paisagem é uma área espacialmente heterogênea em pelo menos um fator de interesse, onde os ecossistemas não necessariamente se repetem.  Paisagem é uma categoria geográfica que inclui tudo aquilo que é perceptível pelo ser humano através dos sentidos; a visão é, geralmente, o sentido preponderante quando se trata da compreensão da paisagem; porém, não é o único, sendo possível perceber o espaço também pelos seus cheiros, sons, sabores e aspectos externos. A paisagem é formada por diferentes elementos que podem ser de domínio natural, humano, social, cultural ou econômico e que se articulam uns com os outros; está em constante processo de modificação, sendo constituída através das relações do homem com o espaço natural. Essa noção de interrelação do homem com o seu ambiente faz parte da maioria dos conceitos de paisagem. Neste Plano de Manejo, adota-se portanto o conceito de paisagem como um conjunto de 
unidades heterogêneas que se interagem de forma dinâmica no espaço ao longo do tempo, sob 
perspectivas ambientais, sociais, econômicas e culturais. A paisagem agrega, em si, a sobreposição e confluência das ações do presente e do passado, que muitas vezes convivem lado a lado. Envolve um sentido de identidade e pertencimento da população que habita ou trabalha no território abrangido (Torelly, 2015). A observação da paisagem é, portanto, muito relevante, pois retrata as relações sociais estabelecidas em um determinado local. As paisagens possuem seus aspectos diferenciados não somente pelas suas características físicas em si, mas também de acordo com o olhar de quem observa. É comum que duas pessoas diferentes observem uma mesma paisagem e possuam visões, impressões e opiniões distintas sobre ela, fazendo com que exista uma relação de identidade e subjetividade entre a paisagem e o ser humano, o que remete à ideia de cultura, que influencia a forma como a sociedade enxerga a sua realidade (Cerqueira e Francisco 2015; Pena, 2015). 
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Nas paisagens urbanas e rurais que envolvem simultaneamente a necessidade de proteção e preservação e de dinamização da economia, especialmente as paisagens urbanas de caráter metropolitano, onde vivem grandes populações, Torelly (2015) defende a instituição da “Paisagem 
Cultural” como um importante avanço na gestão do patrimônio natural e cultural. Sua aplicabilidade depende de diversas variáveis, mas principalmente de políticas públicas que promovam modelos de desenvolvimento e regulação que busquem conciliar os conflitos de interesses de diferentes grupos sociais e econômicos. Para tanto, apenas dispositivos legais e administrativos não são suficientes. Medidas meramente restritivas não são obstáculos para as fortes pressões econômicas e sociais às quais muitas áreas de grande interesse cultural e natural estão sujeitas. Participação, gestão pactuada, ação articulada das instâncias governamentais, políticas públicas de incentivo e regulamentação, investimentos continuados, geração de emprego, renda e oportunidades econômicas, ações educativas permanentes, são importantes no processo de gestão da paisagem. Segundo o autor, a aplicação bem sucedida do conceito de paisagem cultural no Brasil, como instrumento de gestão e planejamento, onde há forte tradição de controles e exigências burocráticas e lentidão nos processos de tomada de decisões, ocorrerá na proporção em que os ingredientes acima estiverem presentes e houver motivação, coesão e participação social.  
4. O MONA DA SERRA DA CALÇADA E O MOSAICO DE UCS DE NOVA LIMA  O MONA da Serra da Calçada não está isolado; ele pertence a um grupo de Unidades de Conservação de categorias diversas distribuídas no município de Nova Lima e nos municípios vizinhos (Figura 05 ), contribuindo para a constituição de um mosaico de UCs, conforme prevê o artigo 5 (XIII) da lei do SNUC: “o SNUC será regido por diretrizes que busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas”. Já o artigo 26 da mesma lei determina que “Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. Parágrafo único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do conjunto das unidades.  O MONA está contido no Quadrilátero Ferrífero, a área prioritária 85 para a conservação da biodiversidade no Estado de Minas Gerais”, classificada como “Área de Importância Biológica Especial” (Drummond et al. 2005).  As ações prioritárias recomendadas para estas áreas correspondem a investigação científica, criação de novas Unidades de Conservação e planejamento regional, por sustentarem alta riqueza de espécies da fauna e da flora, incluindo endemismos e elementos ameaçados. A região do Quadrilátero é proposta como um geoparque, ou seja, um território que inclui um patrimônio geológico específico com uma estratégia de desenvolvimento territorial envolvendo os municípios que integram a área; possui sítios de interesse geológico e paisagístico, caracterizados pela sua importância científica, raridade, valores estéticos e ou educativos. Um geoparque tem um papel importante no desenvolvimento econômico de seu território por meio de sua promoção associada à 
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presença do patrimônio geológico (incentivando investimentos na área do turismo especialmente do geoturismo). Também influencia nas condições de vida das comunidades permitindo que participem da revitalização dos valores do patrimônio regional ou local. Envolve atividades de educação ambiental e promove a investigação científica em várias áreas das Ciências da Terra. O Quadrilátero Ferrífero e seu patrimônio são campo fértil para o reconhecimento de vários aspectos científicos da geologia que podem ser utilizados com fins turísticos e  conservacionistas. Um geoparque deve ter não somente significância geológica, mas também valores ecológicos, arqueológicos, históricos ou culturais são vistos como importantes componentes.  A Serra da Calçada está dentro também dos limites da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (Figura 04 ), cujo objetivo básico é a conservação da biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e o conhecimento científico. A porção norte do MONA da Serra da Calçada está situada no interior da Área de Proteção Ambiental 
Sul (APA Sul da RMBH), que abrange os municípios de Brumadinho, Belo Horizonte, Caeté, Ibirité, Nova Lima, Itabirito, Rio Acima, Santa Bárbara, Catas Altas, Raposos, Mário Campos e Sarzedo (Figura 04 ). De acordo com o SNUC, as APAs estão enquadradas em uma categoria de Unidade de Conservação (UC) de uso sustentável, sendo áreas dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Trata-se de uma categoria de UC de uso direto que busca compatibilizar proteção dos recursos naturais com seu uso econômico.  Ao mesmo tempo em que está inserido em um mosaico de Unidades de Conservação por vezes sobrepostas, é importante destacar que o MONA Serra da Calçada está inserido em um vetor de 
expansão urbana (ver item relativo ao diagnóstico socioeconômico). No Plano Diretor atual do município de Nova Lima ele corresponde à ZPAM (Zona Especial de Proteção Ambiental) e é circundado por áreas enquadradas como ZOR (Zona Predominantemente Residencial) e ZTURHAB (Zona Especial de Turismo e Habitação). O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI) inclui a Serra da Calçada em duas ZIM (Zonas de Interesse Metropolitano): a ZIM Serras (eixos das Serras do Itatiaiuçu, Rola Moça, Moeda, Curral e da Piedade) e ZIM Vetor Sul (centralidade regional do Jardim Canadá e o eixo estruturante da rodovia BR-040). As principais Unidades de Conservação no município de Nova Lima e seu entorno são apresentadas no Quadro 01. Além destas, existem áreas em estudo para serem implantadas como áreas de compensação pela implantação de empreendimentos causadores de impactos ambientais; e o projeto de Lei nº 1.891, de 2011, para integrar a Serra da Calçada, localizada nos Municípios de Brumadinho e Nova Lima, ao Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e criar o MONA Estadual Mãe-d'Água. A Figura 05 indica a configuração espacial do mosaico de Unidades de Conservação no município de Nova Lima e municípios do entorno. Localizadas próximas ao Monumento Natural da Serra da Moeda, destacam-se duas unidades de proteção integral: Parque Estadual da Serra do Rola Moça e a Estação Ecológica de Fechos. O PESRM está situado na confluência das Serras do Curral, Moeda e Três Irmãos. Abrange em seus domínios várias nascentes e cabeceiras de rios das bacias do Rio das Velhas e do Paraopeba. Destaca-se pela beleza cênica e paisagem peculiar devido às suas características geológicas 
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e topografia acidentada. A Estação Ecológica de Fechos protege a cabeceira do córrego Fechos em meio à fragmentos de vegetação florestal e campo ferruginoso. Faz limite em sua parte sul com condomínios e em seu limite oeste está a rodovia BR-040. No contexto das áreas protegidas, vale mencionar ainda a publicação, em 18 de fevereiro de 2016, do Decreto 6773 da Prefeitura de Nova Lima, que “cria o Projeto Trilhas e determina o tombamento provisório dos caminhos e trilhas existentes no município de Nova Lima e possuem uso tradicional para o ciclismo e atividades de ecoturismo”. 
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Figura 04  Inserção do MONA Serra da Calçada na Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço  
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Figura 05  O MONA Serra da Calçada no contexo das Unidades de Conservação de Nova Lima  
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Quadro 01 O MONA da Serra da Calçada no contexto do mosaico de UCs de Nova Lima  
UC Município Área 

Proteção Integral 

Parque Nacional da Serra do Gandarela Raposos, N.Lima, S. Bárbara, R.Acima, Mariana, Itabirito, O.Preto, Caeté 31.270,83 
Parque Estadual da Serra do Rola Moça Belo Horizonte 4.012,56 
Estação Ecológica Estadual de Arêdes Itabirito 1.157,85 

Estação Ecológica Cercadinho Belo Horizonte 224,90 
Estação Ecológica de Fechos Nova Lima 554,66  

Parque Natural Municipal Roberto Burle Marx Belo Horizonte 15,35 
Parque Natural Municipal Aggeo Pio Sobrinho Belo Horizonte 31,22 
Parque Natural Municipal Mata das Borboletas Belo Horizonte 2,13 

Parque Natural Municipal das Mangabeiras Belo Horizonte 245,16 
Parque Estadual da Baleia Belo Horizonte 107,13 

MONA Estadual da Serra da Moeda Itabirito e Moeda 2.372,55 
MONA Estadual Mãe-d’água Brumadinho  820,83 

MONA Municipal do Rego Grande Nova Lima - 
MONA Municipal Banqueta Matozinhos Nova Lima - 

MONA Municipal Serra do Souza Nova Lima 145,03 
MONA Municipal Morro do Pires Nova Lima 110,22 

MONA Municipal Morro do Elefante Nova Lima 43,90 
MONA Municipal Serra da Calçada Nova Lima 585,45 
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Continuação 
Uso Sustentável RPPN Mata Samuel de Paula (AngloGold) Nova Lima 122,26 

RPPN Minas Tênis Clube Belo Horizonte 13,81 
RPPN Vale dos Cristais (associação Geral do Vale dos Cristais) Nova Lima 248,67 
RPPN Quintas do Sol (Condomínio Quintas do Sol) Nova Lima 13,11 

RPPN Andaime (Vale) Rio Acima 175,08 
RPPN Capitão do Mato (Vale) Nova Lima 929,48 

RPPN Mata do Jambreiro (Vale) Nova Lima 882,74 
RPPN Reserva Florestal do Tumbá (Vale) Nova Lima 181,82 

RPPN Rio do Peixe (Vale) Nova Lima 114,13 
RPPN Trovões (Vale) Nova Lima 104,48 

RPPN Cata Branca (Vale) Itabirito 1.181,25 
Categorias fora da lei do SNUC Área de Proteção Ambiental Fechos Nova Lima 3.482,33 

Área de Proteção Especial Manancial Catarina Belo Horizonte/ Brumadinho 579,21 
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5. O MONA SERRA DA CALÇADA E A CONECTIVIDADE NA PAISAGEM  Diante do complexo sistema de áreas protegidas, entre particulares, municipais e estaduais, destaca-se a importância dos corredores ecológicos, definidos pela lei do SNUC (Art. 2 XIX) como “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”.  Um sistema de conexão da paisagem é uma das estratégias para conter a fragmentação de habitats e perda da biodiversidade. De acordo com Forman e Godron (1986), além de contribuir para a manutenção da movimentação de animais, a dispersão das espécies e fluxo genético, a conectividade da paisagem contribui também para a redução dos riscos de extinção e aumenta a probabilidade de sobrevivência das populações na paisagem como um todo. No Brasil, as unidades de conservação são as que mais têm representado o papel fundamental na conservação e preservação dos recursos naturais. Para que o objetivo de conservação e manutenção dos recursos naturais seja alcançado em longo prazo, as UCs devem ser manejadas em um contexto de redes de fragmentos interligados, que levem em consideração as pressões e os recursos presentes em seu entorno (Tambosi, 2011). Por isso, a conectividade da paisagem tem grande importância para proteção da UC, reduzindo os efeitos das pressões antrópicas realizadas nas áreas de entorno, que podem ser conflitantes com o objetivo do Monumento Natural. A conservação e a manutenção de comunidades originais dependem da conectividade das áreas 
protegidas com áreas nativas de seu entorno, de forma a garantir extensões suficientes para abrigar populações geneticamente viáveis (Silveira, 1999). Franklin (1993) sugere que em um mundo cada vez mais fragmentado, práticas de manejo adequado visando o aumento de sua permeabilidade é um tema central que pode ser implementado quanto se tem em vista a preservação das espécies. Mas para tanto, conhecer a composição da fauna de determinados ambientes é a base para o desenvolvimento de ações conservacionistas e o possível manejo sustentável de áreas naturais (Morcatty et al., 2011). para a região e são discutidas as principais ameaças e estratégias para à conservação dos mamíferos nestas áreas. Os corredores bem planejados podem mudar fundamentalmente o papel ecológico das unidades de conservação, pois servem para aumentar o tamanho e as chances de sobrevivência de populações de diferentes espécies, além de possibilitarem a recolonização com populações de espécies localmente reduzidas e, ainda, permitirem a redução da pressão sobre o entorno das áreas protegidas (Arruda e Sá, 2004). Embora seja pouco focado, os corredores não só aumentam o intercâmbio de animais entre fragmentos, mas também facilitam duas principais interações planta-animal: dispersão e polinização de sementes, destacando assim a importância desse planejamento sobre as populações de plantas. Diferentes estudos sobre corredores vêm sendo realizados em Nova Lima. Destacam-se as propostas elaboradas pela AMDA/AngloGold Ashanti (2008) contemplando a interligação das áreas de preservação da AngloGoldAshanti (quatro propriedades rurais em Nova Lima/MG - Fazenda Valente, Fazenda Laureano, Fazenda Roça Grande e Fazenda Rabelo - áreas contíguas ao Mona Serra do Souza que, integradas, representam um incremento da probabilidade de sobrevivências das populações de 
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fauna a longo prazo, e numa perspectiva mais ampla, trata-se de uma importante região de interligação entre expressivas  UCs como as RPPNs Mata do Jambreiro e Mata Samuel de Paula); e a proposta da ONG Promutuca (2015), que propõe uma conexão do ecossistema do Rio Paraopeba ao ecossistema do Rio das Velhas, por meio de uma faixa de mata entorno do Ribeirão Mutuca (Figura 06). O Monumento Natural da Serra da Calçada se apresenta como importante elemento da paisagem que deve ser preservado, pois é localizado em ponto estratégico de grande riqueza biológica e de beleza cênica, permitindo a conectividade ambiental entre duas unidades de conservação, Parque Estadual da Serra do Rola Moça e o Monumento Natural da Serra da Moeda. A conectividade da paisagem nessa região do alinhamento de serra favorece a proteção e manutenção de espécies de fauna silvestre ameaçada de extinção e algumas espécies endêmicas dos campos rupestres. No encontro de gestores de UCs do município de Nova Lima realizado em 12 de agosto de 2015, foi salientada a importância dos corredores e mosaicos de UCs como “espaços de cooperação entre territórios”, e a relevância de ações de fomento do desenvolvimento sociocultural /ecológico sustentável no Quadrilátero Ferrífero. No contexto da cidade em expansão, tais corredores devem ser planejados de forma a sustentar a biota associada sem, contudo, conduzir exemplares da fauna silvestre até armadilhas como corredores viários de grande circulação. Em 02 de dezembro de 2015, as prefeituras de Belo Horizonte e Nova Lima e o Instituto Estadual de Florestas (IEF) assinaram um protocolo de intenções que cria o primeiro Corredor Ecológico da 
Região Metropolitana da capital. O trecho, de mais 40 km de extensão, tem por objetivo favorecer a interligação das UCs da região da serra do Curral às áreas de preservação do município vizinho, como a serra do Rola Moça. 
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Figura 06  Áreas potenciais para estabelecer conectividades entre unidades de conservação no município de Nova Lima  
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6. OBJETIVOS  DO PLANO DE MANEJO 
 Definir objetivos e ações para o manejo do MONA Serra da Calçada, orientando sua gestão; 
 Caracterizar o MONA com base no conhecimento disponível sobre seu território;  
 Destacar os atributos de valorização do MONA e sua representatividade no contexto do SNUC;  
 Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso mediante zoneamento, visando à proteção de seus recursos naturais e culturais;  
 Estabelecer normas específicas visando compatibilizar os objetivos dos proprietários com os objetivos do MONA;  
 Definir normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento (ZA) visando a proteção da UC e a compatibilização com os usos atuais e potenciais;  
 Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno com o MONA;  
 Identificar parcerias e possíveis fontes recursos para a gestão do MONA e orientar a aplicação dos recursos financeiros a ele destinados. 
 Estabelecer métodos que possibilitem a integração dos esforços individuais de cada Unidade de Conservação que compõem o mosaico. 

7. PREMISSAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 
 Avaliação do potencial do MONA e sua vocação de uso a partir da realidade atual (estudos e pesquisas já realizados; atributos a preservar; uso público consolidado na área; agentes sociais atuantes; propostas em andamento, expectativas expressas nas reuniões e entrevistas, anuência ou acordo com proprietários da área); 
 Compilação de dados pré-existentes e incorporação de contribuições da sociedade por meio da promoção de reuniões públicas e da realização de entrevistas; 
 Abordagem integrada do MONA e seu entorno considerando os usos atuais (Plano Diretor vigente) e potenciais; as propostas de corredores ecológicos em discussão no município; e a manutenção da visibilidade do MONA e a partir do mesmo;  
 Simplicidade e objetividade no diagnóstico e nas propostas de manejo; 
 Minimização da implantação de infraestrutura dentro do MONA e divulgação de outros atrativos do município como forma de ampliar as possibilidades ecoturísticas e culturais do município e evitar a sobrecarga de visitação no MONA; 
 Consideração das recomendações geradas no encontro de gestores de UCs em Nova Lima (agosto 2015) e conciliação das propostas dos Planos de Manejo dos MONAs criados em conjunto com as propostas dos Planos de Manejo vigentes no entorno (Parque Estadual da Serra do Rola Moça, RPPN Vale dos Cristais).  
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8. O ESTUDO DO MONA SERRA DA CALÇADA A metodologia do estudo foi definida pelo Plano de Trabalho apresentado e aprovado pela SEMAM, com o cronograma das atividades e integração participativa da Equipe de Planejamento e Supervisão, de modo a permitir discussão conjunta acerca das metodologias adotadas e cronograma executivo dos trabalhos. Para os levantamentos de dados secundários que subsidiaram a elaboração dos relatórios temáticos na preparação do Plano de Manejo do MONA Serra da Calçada, foram pesquisados, compilados e sistematizados dados, documentos, relatórios, bases legais e normativas e outros materiais e informações disponíveis sobre a caracterização da unidade, nos seus aspectos socioambientais e econômicos, em órgãos públicos e privados (licenciamentos e empreendimentos potencialmente impactantes), bibliotecas, organizações não governamentais e sociedade civil organizada. Foi construída uma base cartográfica da área de estudo, no que concerne aos limites da UC e entorno, divisão municipal, hidrografia e cobertura vegetal. Esta base cartográfica subsidiou os trabalhos de reconhecimento de campo e coleta de dados primários complementares. Os levantamentos sobre o meio físico, biótico e socioeconômico-cultural, bem como de fatores internos e externos e infraestrutura existente, foram efetuados segundo as metodologias utilizadas para cada área temática, a partir de visita a campo para reconhecimento das características ambientais. A análise integrada das informações reunidas possibilitou análises espaciais visando o zoneamento e Planejamento da UC. Especialmente para o meio biótico, foram utilizados dados coletados pela equipe da Sete Soluções e Tecnologia Ambiental LTDA no âmbito do “Diagnóstico Ambiental das áreas de Compensação pela Supressão de Mata Atlântica” realizado para a Vale.  
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Foto 01  Trabalhos de campo para 
reconhecimento da área do MONA 
Serra da Calçada 

 Foto 02  Aequipe reuniu especialistas dos 
meios físico, biótico e socioeconômico-
cultural. 
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8.1 Pesquisa de percepção da sociedade sobre o MONA Serra da Calçada Com o objetivo de alcançar a compreensão e a participação da sociedade na implementação do Plano de Manejo do MONA Serra da Calçada, captar a percepção ambiental das pessoas em relação aos quatro MONAs criados em Nova Lima, seus usos e como reconhecem, se apropriam e valorizam essas unidades de conservação, foram realizados diversas reuniões: 
 Três encontros, em junho e julho/2015, em parceria com a Coordenadoria da Pessoa Idosa, que compõe o quadro institucional da Prefeitura (dois eventos ocorreram na sede e um, no bairro Jardim Canadá). Estes encontros, considerando a faixa etária do público, tinham ainda o objetivo de captar a memória afetiva em relação aos monumentos e seus possíveis usos no passado. Os moradores da sede e aqueles do Jardim Canadá formam dois públicos distintos na sua relação com o município e identidade local. 
 Dois workshops dos Planos de Manejo dos Monumentos Naturais de Nova Lima (ocorridos em julho de 2015, na sede municipal e no Jardim Canadá; e em junho de 2016, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Lima), para os quais a comunidade de Nova Lima foi convidada por meio de contato telefônico, envio de convites às lideranças comunitárias e fixação de cartazes em locais de grande circulação de pessoas (evidências são apresentadas nos Anexos 4 e 5). A primeira reunião pública teve por objetivo apresentar a equipe responsável pelo Plano de Manejo e realizar consulta à sociedade sobre suas expectativas e possibilidades de contribuições; a segunda, ao final do processo, visou à apresentação do Plano de Manejo elaborado e a aprovação de sua versão preliminar. Os workshops contaram com um público  diversificado (representantes de ONGs e associações e moradores, em sua maioria já envolvidos com a questão ambiental).  
 Diversas entrevistas com superficiários das áreas dos MONAs, lideranças locais, representantes de associações e organização não governamentais, para tratar dos objetivos dos MONAs, contextualização, corredores, acessos, gestão, fontes de recursos e parcerias; conflitos de uso; parcerias possíveis; impactos atuais e futuros: Prefeitura de Nova Lima – secretaria de meio ambiente; setores de meio ambiente e de relacionamento com a comunidade (AngloGold Ashanti - Celso Scalambrini, André Pompeu; Vale - Ricardo Petrillo, Mauro Lobo e Fernando Claudio Junior); Representantes de bairros vizinhos – Retiro das Pedras (Pablo Meyer, Saulo Resende); Vale dos Cristais (Patricia Souza Lima); Jardins de Petrópolis (Aquiles Araújo, Roney Bernardes, Anna Göbel); Quintas do Sol (Eloi Resende, Renato Campos, Rosana Pereira, Felipe Pretti) etc; Representantes de ONGs – ARCA AMASERRA (Christian Wagner, Evelyn Zaydenwerg, Frederico Lanna, Jeanine Baraillon, Simone Bottrel); APL/MAPA (Roberta Manata); ProMutuca (Julio Grillo, Flavio e Suellen Rodrigues); Coordenador do diagnóstico do meio biótico da revisão do Plano Diretor de Nova Lima (Leonardo Vianna); Presidente Empreendimentos Imobiliários (Sergio Cardieri); Associação Geral do Vale dos Cristais; AngloGold Ashanti (Celso Scalambrini, André Pompeu, Lauro Amorim). 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 35 

9. APROVAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DO MONA SERRA DA CALÇADA O documento final do Plano de Manejo do Monumento Natural da Serra da Calçada foi aprovado pela Equipe de Planejamento e Supervisão indicada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da prefeitura de Nova Lima – SEMAM.  
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10. ASPECTOS FÍSICOS DO MONUMENTO NATURAL DA SERRA DA CALÇADA 
10.1 Clima  A Serra da Calçada está inserida em uma região de clima quente e úmido, com estação seca bem 
definida abrangendo os meses de outono–inverno. Devido às altitudes médias em torno de 1.500m, ao relevo acidentado e à posição geográfica no estado, o regime térmico é considerado ameno. O número de horas de iluminação solar é mais reduzido no verão em consequência do aumento das chuvas e nebulosidade.  Os dados climáticos obtidos da estação meteorológica da Mineração Morro Velho (Anglo Gold Ashanti), do 50 DISNME – Mina de Águas Claras, do período entre 1980 e 1995 e do livro “Biodiversidade da Mata Samuel de Paula” (AngloGold Ashanti, 2009), Nova Lima, MG foram utilizados para descrever o comportamento dos principais parâmetros climáticos elencados a seguir. 
10.1.1 Temperaturas 

A temperatura média anual é de 22,60 C. Os meses mais quentes (dezembro a março) têm médias em torno de 24,5ºC e os meses mais frios (junho a agosto), em torno de 22,4ºC. A temperatura média das mínimas varia entre 12,95 e 23,42ºC, tendo sido registrada a mínima absoluta de 2,22ºC em 9 de junho de 1995. Em relação à temperatura média das máximas, estas oscilam de 27,86 a 32,20ºC, tendo sido registrada máxima absoluta de 40,0ºC em 30 de novembro de 1983. A amplitude térmica anual, caracterizada pela diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio, é reduzida, variando de 6,77 a 11,5ºC em relação à temperatura média das máximas, e de 5,81 a 10,22ºC em relação à temperatura média das mínimas. 
10.1.2 Precipitação O regime pluviométrico é nitidamente tropical. Os índices totais anuais médios de chuvas são 
elevados, oscilando entre 1.374mm (1994) e 2.333mm (1983), ficando em média em 1670 mm. Desses totais, 84% caem entre outubro e março, sendo que os meses de novembro a janeiro  concentram  57,9% do total das chuvas.   O mês mais chuvoso foi janeiro de 1983, tendo sido registrados 600mm de chuvas. Além das precipitações de caráter convectivo, grande parte das chuvas tem origem frontal e nas linhas de instabilidade tropical. Os menores índices pluviométricos mensais ocorrem predominantemente nos meses de junho, julho e agosto, recebendo cerca de 2,9% dos totais médios anuais. A evaporação é mais reduzida no verão, quando há maior nebulosidade, e maior no inverno e no final da primavera, tendo apresentado médias anuais em torno de 934,27mm.  Os valores da umidade relativa do ar apresentam, como característica mais marcante, uma variação muito pequena. A umidade relativa média, mesmo no verão, não ultrapassa os 90% anuais; por outro lado nunca inferior a 55% no inverno e início da primavera (julho – outubro), época em que se apresenta mais reduzida. 
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10.1.3 Ventos Os dados relativos ao regime de ventos foram disponibilizados pela Vale, coletados na estação Morro do Chapéu, referentes ao ano de 2004. Os dados de 2004 são os únicos do período de dados disponível (2001 a 2004) que não apresentaram falhas significativas na série. Tais dados indicam a velocidade média dos ventos de 2,0 m/s e 6,8% de calmaria. Os ventos provenientes de W e WSW foram mais 
frequentes , com velocidades de até2m/s. 
10.2 Geologia e recursos minerais 

A Serra da Calçada é a denominação de um trecho do conjunto serrano da Serra da Moeda, a qual se localiza na porção noroeste da província geológica do Quadrilátero Ferrífero (Figura 07). Na região do Quadrilátero Ferrífero ocorre uma sequência de rochas cuja história geológica remonta ao Arqueano. Assim denominado em função de suas reservas de minério de ferro, o Quadrilátero Ferrífero é constituído basicamente de rochas metassedimentares de idade pré-cambriana, divididas em três grandes unidades: Supergrupo Rio das Velhas, Supergrupo Minas e Grupo Itacolomi (Door, 1969). A variedade litológica destas unidades é grande, podendo-se destacar a quartzitos, itabiritos, filitos, xistos, conglomerados e dolomitos. Além disso, ocorrem rochas intrusivas ácidas, básicas e ultrabásicas, bem como diques de várias idades. Na região de inserção da Serra da Calçada ocorrem as unidades litológicas pertencentes ao Supergrupo Minas, Grupos Itabira e Caraça, conforme mostra a Figura 08. 
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Figura 07  Localização da serra da Calçada no contexto do Quadrilátero Ferrífero  
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Figura 08  Geologia da área do Monumento Natural Serra da Calçada e do entorno  
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10.2.1Supergrupo Minas Datado do Paleoproterozóico, é caracterizado por uma sucessão de rochas metassedimentares de origem fluvial a marinha plataformal composta subdividido, da base para o topo, nos Grupos Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará. Afloram na região da serra da Calçada os Grupos Itabira e Caraça, sendo que o trecho ocupado pelo Monumento Natural estão presentes apenas as rochas do Grupo Itabira, Formações Cauê e Gandarela. 
10.2.1.1 Grupo Itabira 

 Formação Cauê: É constituída por formações ferríferas bandadas do tipo lago superior com lentes subordinadas de dolomito, níveis de hematita compacta e friável, filitos e mármore ferruginoso. Seu principal litotipo é o itabirito. As partes mais intemperizadas da unidade são friáveis e liberam os constituintes mineralógicos com relativa facilidade, contrastando com a rocha dura e compacta. Em grande parte, as rochas da Formação Cauê estão cobertas por lateritas ferruginosas bastante endurecidas (canga), onde processos pseudo-cársticos abriram grande número de cavidades espeleológicas. 
 Formação Gandarela: É composta de dolomitos, mármores, filitos e itabiritos dolomíticos 

com intercalações de hematita e zonas manganesíferas. Os dolomitos são de granulometria fina a média, geralmente de cor vermelha, branca ou cinza, muito características pela estrutura laminada. As rochas dolomíticas raramente afloram sob forma de rocha sã na área da Serra, mas ocorrem em mantos de intemperismo profundos e cobertos por horizonte laterítico. O comportamento geomorfológico das áreas de ocorrência dos dolomitos, entretanto, levanta suspeitas quanto à existência de circuitos endocársticos, pois ocorrem feições de abatimentos e depressões fechadas. 
10.2.1.2 Grupo Caraça É constituído por metassedimentos clásticos (metaconglomerados do tipo witwatersrand, metarenitos e metapelitos) depositados em discordância angular e erosiva sobre as rochas do grupo Nova Lima, sendo subdividido, da base para o topo, nas Formações Moeda e Batatal, cujas rochas afloram na Serra da Calçada, no entorno imediato da área do Monumento Natural, na vertente da serra voltada para oeste, pertencente à bacia do rio Paraopeba. 

 Formação Moeda: constituída por quartzito, quartzo-sericita xisto com lentes de filito intercaladas, quartzito filítico, quartzo-mica xisto e conglomerado). Estas litologias sustentam a escarpa da serra como um paredão subvertical. 
 Formação Batatal: Composta por filitos sericíticos, filitos grafitosos e localmente clorita e material carbonático em lentes de marga dolomítica de pequena espessura, intercalações de metacherts e finas lentes de quartzito hematítico do tipo itabirítico no topo da formação. 
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10.2.1.3 Formações superficiais cenozóicas As formações superficiais cenozoicas englobam sequências sedimentares lacustres, fluviais, coluviais e perfis lateríticos (cangas). 
 Canga: Caracterizam lateritas ferruginosas resultantes de concentrações in situ de hidróxidos de ferro, por processos de intemperismo químico acentuado sob condições bioclimáticas úmidas. A fácies mais frequente e preservada na região da serra da Calçada é formada por fragmentos de itabirito e hematita compacta provenientes da Formação Cauê, e, minoritariamente, por outras rochas cimentadas por hidróxido de ferro. Ocorre nas posições de topo e alta encosta, no primeiro caso, corresponde a um produto eluvial do intemperismo de rochas da Formação Cauê, e no segundo caso, em vertentes, corresponde a depósitos coluviais compostos por fragmentos de itabiritos cimentados por hidróxidos de ferro, podendo apresentar espessuras de 2 a 10m. 
 Sedimentos lacustres: Sedimentos lacustres e de enchimento de vales ocorrem fora da área do Monumento Natural, porém em seu entorno imediato, na vertente leste, voltada para a bacia do rio das velhas, na base da serra. 

10.2.2Aspectos estruturais No que diz respeito aos aspectos estruturais, as principais feições características da região são as 
dobras, tendo como principal estrutura relacionada à área de estudo o Sinclinal Moeda, moldado nas rochas sedimentares do Supergrupo Minas. O Sinclinal Moeda define a borda oeste do Quadrilátero Ferrífero, conformando a serra da Moeda, onde o mergulho geral varia de 30o a 40o para E. 
10.2.3Recursos minerais e processos de direito minerário A pesquisa realizada junto ao Departamento Nacional de produção Mineral – DNPM, referente aos registros de processos de direito minerário com interferência na área do Monumento Natural da Serra da Calçada resultou na identificação de processos minerários envolvendo as substâncias ferro, 
manganês e ouro, sendo: 36 processos de concessão de lavra; quatro processos de requerimento de lavra; 14 processos de autorização de pesquisa; e um processo de requerimento de pesquisa. Destaca-se que com a proteção da área pela criação do MONA, tais processos tornam-se inócuos. 
10.3 Geomorfologia  

10.3.1.1 O relevo da região do Quadrilátero Ferrífero O Quadrilátero Ferrífero representa um dos conjuntos de relevos mais importantes de Minas Gerais. Corresponde a uma das mais elevadas regiões do Planalto Brasileiro, onde as altitudes variam entre 800 e 900 metros, delineadas por cristas que ultrapassam, usualmente, 1.200 metros e excepcionalmente 2.000 metros como na Serra do Caraça, borda leste do Quadrilátero. O relevo característico do Quadrilátero Ferrífero é subdividido em dois tipos: um relevo de cristas e linhas de cumeadas desenvolvidas em quartzitos e itabiritos demarca as bordas do Quadrilátero Ferrífero; e um relevo de colinas, característico do embasamento, domina a porção central do compartimento.  
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O relevo de cristas e linhas de cumeadas domina as bordas do Quadrilátero Ferrífero e distingue-se pelo predomínio de rochas quartzíticas e itabiríticas, mais resistentes (supergrupos Minas e Espinhaço), por altitudes elevadas e pela continuidade/extensão de suas formas. Destacam-se as serras do Curral/Mutuca/Três Irmãos, a noroeste; serras da Moeda e do Itabirito, a oeste; serra do Caraça, a leste; serra de Ouro Branco, a sul. Essas cristas definem outras serras no interior do Quadrilátero, como as serras do Gandarela, Ouro Fino e Batatal, denominações locais para o alinhamento da serra do Espinhaço. Já o relevo de colinas associa-se ao domínio de rochas granito-gnássicas, menos resistentes ao intemperismo e à erosão, altitudes pouco elevadas e homogeneidade das colinas que o formam, tendo se desenvolvido em toda a porção leste da região. Xistos e filitos ocupam uma posição intermediária, e ocorrem, normalmente. A distribuição das formas estruturais de relevo do Quadrilátero Ferrífero orienta a hidrografia 
no sentido predominantemente sul-norte. Os níveis de base são estabelecidos pelo rio das Velhas, na porção leste, e pelo rio Paraopeba, na porção oeste. Os vales dos rios das Velhas e seus afluentes são em geral encaixados e estreitos. A diferença de altitude entre interflúvios e talvegues chega a centenas de metros, sendo os cursos d´água adaptados regularmente às descontinuidades estruturais. Nos trechos de maiores desnivelamentos, esses vales estruturais alojam-se no sopé das escarpas ou ressaltos topográficos. Nos patamares escalonados, ocorrem, com frequência, vales suspensos. O padrão de drenagem dominante na área em pauta é dendrítico, com talvegues controlados pela estrutura geológica (falhas e lineamentos estruturais). Os vales são encaixados, predominantemente em forma de “V”. Alguns cursos d’água apresentam canais retilíneos e inflexões bruscas que evidenciam o controle estrutural da drenagem. Em alguns setores a drenagem apresenta um padrão tendendo ao paralelo e em treliça. A diversidade litológica e de arranjos estruturais propicia, também, uma ampla variedade de conformação das vertentes no Quadrilátero Ferrífero. As rochas mais resistentes – quartzitos e 
itabiritos - dão origem a vertentes com declividades acentuadas de até 70°, com forma retilínea nas escarpas ou levemente convexas a convexo-côncavas. De maneira oposta, os granito-gnaisses dão origem a espessos mantos de intemperismo que permitem um modelado de colinas rebaixadas. As vertentes elaboradas sobre xistos, também pouco resistentes ao intemperismo químico e à erosão mecânica, se assemelham àquelas desenvolvidas sobre granito-ganisses. Já aquelas desenvolvidas sobre filitos podem, dependendo da situação geomorfológica assumida, apresentar declividades mais acentuadas devido à dificuldade de infiltração das águas. Destacam-se regionalmente na paisagem a ocorrência de rampas de colúvio (forma resultante do transporte e deposição de material detrítico na encosta principalmente por efeito de gravidade) ou complexos de rampas desenvolvidos no sopé das vertentes, principalmente as dominadas por cristas em itabiritos. Tais rampas representam o registro de fases de intenso coluvionamento que envolveram o retrabalhamento de materiais e a reconfiguração da topografia. Exemplos dessas rampas de colúvio são as ocorrências no flanco leste da serra da Moeda/Serra da Calçada.   
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A formação do relevo na região do Quadrilátero Ferrífero não decorre apenas dos tipos de rochas e movimentos tectônicos. A influência do clima e das alterações antrópicas ocorridas durante os últimos cinco séculos de colonização humana também influenciam: as médias anuais de precipitação variando entre 1.100 a 1.800mm e a forte sazonalidade das precipitações constituem elementos que favoreceram a morfogênese, devido às fortes enxurradas sobre vertentes íngremes e relativamente desnudas. Estes fatores associados à cobertura vegetal pouco densa, característica das áreas de rochas pouco alteráveis, e as fortes declividades propiciam as condições para a prevalência da morfogênese sobre a pedogênese, ou seja, erosão mais intensa que a formação de solos. Todo o denominado Circuito do Ouro, que engloba a região de interesse, exibe fortes marcas da atuação humana sobre o relevo, expressas  nos modelados derivados das escavações e das áreas utilizadas para o garimpo de ouro.  
10.3.2O relevo na área do MONA Serra da Calçada Situada na porção noroeste do Quadrilátero Ferrífero, a Serra da Calçada corresponde a um trecho do conjunto da serra da Moeda. O relevo local é montanhoso a escarpado. O alinhamento de crista que define a Serra da Calçada estabelece o divisor entre a bacia do rio das Velhas, a leste, e do rio 
Paraopeba, a oeste. Abriga nascentes e cursos d’ água de primeira ordem nos flancos leste e oeste. O platô superior corresponde a uma importante zona de recarga de aquíferos, pela conformação topográfica e pelas formações geológicas aí presentes (itabiritos e cangas).  Trata-se de uma feição de relevo proeminente, cujas cristas são sustentadas por formações ferríferas e quartzitos, em formas agudas e inclinadas segundo o mergulho das camadas, frequentemente exibindo a rocha aflorante. As altitudes médias na área da serra da Calçada estão na faixa de 1.400m (Figura 09), sendo a máxima registrada de 1.512 m na área do Monumento Natural da Serra da Calçada, definindo uma amplitude topográfica que varia de 300m a 590m em média, em relação aos cursos d’água que estabelecem os níveis de base locais a leste (Represa Capitão do Mato ou Lagoa do Miguelão) e a oeste (ribeirão da Catarina e córrego da Areia).  Predominam as vertentes íngremes a muito íngremes, chegando a escarpadas (declividades de até 75%). Fortes declividades são observadas nas vertentes a oeste da serra (Figura 10 ), área de intensa dissecação, onde são frequentes os afloramentos rochosos; no flanco leste, dominado por rampas coluviais, as vertentes são mais suaves.  No topo da serra, o relevo é plano a suave ondulado, com declividades inferiores a 8%, formando um patamar aplainado com cristas esparsas, e em trechos das vertentes do flanco leste suavizadas por rampas coluviais, situadas, em geral, nas posições entre meia e baixa encosta.  
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Figura 09  Classes de altitude da região da Serra da Calçada  
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Figura 10  Declividades da região da Serra da Calçada  
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A Serra da Calçada apresenta forte susceptibilidade à erosão, ressaltando-se a atividade humana como agravante dos fenômenos naturais. Os processos erosivos hoje instaurados na área do MONA Serra da Calçada são resultantes da interação rocha-solo-relevo-clima-vegetação-atividades antrópicas, particularmente importantes na aceleração dos processos erosivos. Os focos de erosão identificados revelam o predomínio dos sulcos associados, em geral, a trilhas utilizadas por veículos automotores (motos e veículos fora-de-estrada). As trilhas são geralmente abertas nas vertentes mais íngremes e no sentido do gradiente das encostas, constituindo áreas muito favoráveis à concentração das águas pluviais e, consequentemente, ao desenvolvimento dos processos erosivos. A passagem de veículos com pneus “fora-de-estrada” nas trilhas elimina a cobertura vegetal, retira a cobertura superficial de cascalho, compacta o solo e cria um caminho preferencial para as águas pluviais, criando condições favoráveis ao desenvolvimento dos sulcos que, com a evolução contínua, podem atingir o status de ravinas. Os danos causados por tais veículos são bastante expressivos e carecem de especial atenção no sentido de se promover o controle dessas práticas esportivas e a recuperação das áreas degradadas visando evitar a intensificação dos processos erosivos.  
Foto: A

na Elis
a Brina

 

Foto: A
na Elis

a Brina
 

Foto 03  Encosta da Serra da Calçada na 
vertente leste, com afloramentos de 
itabirito 

 Foto 04  Vista do alto da Serra da Calçada 
em direção a Brumadinho. Em 
primeiro plano, afloramentos de 
quartzito. 
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Foto 05  A vertente leste da serra da 
Calçada se suaviza em direção à base, 
exibindo leve concavidade e trechos 
planos na região da rodovia (BR 040). 

 Foto 06  Topo da Serra da Calçada na área 
do MONA. Presença de rampas suaves, 
vertentes retilíneas e fragmentos de 
rocha  na superfície do solo. 
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Foto 07  Feições de erosão na Serra da 
Calçada provocadas pelo tráfego de 
veículos automotores 

 Foto 08  A degradação da cobertura vegetal 
e dos solos favorece a atuação das 
chuvas e intensifica os processos 
erosivos. 

 
 
10.4 Cavidades naturais subterrâneas no MONA Serra da Calçada De acordo com os estudos realizados por Amplo (2012) na região de inserção do Monumento Natural da Serra da Calçada, constavam no banco de dados do ICMBio/CECAV em 04/2010 o cadastro de 604 cavidades na Região Cárstica do Quadrilátero Ferrífero. Deste total, 88% eram cavidades desenvolvidas em minério de ferro, 7% em quartzito e 5% nos demais litotipos que compõem a geologia da província. O referido documento ressalta que em vista dos dados cadastrados estarem relacionados a levantamentos realizados para projetos de minas, este resultado não representa a realidade do carste da região, tendo em vista que as formações dolomíticas, presentes fora das áreas de interesse das minas, não foram investigadas com a mesma intensidade.   As coberturas superficiais de canga que recobrem as formações ferríferas, em geral associadas à Formação Cauê, podendo recobrir, também outras formações como sobre os  dolomitos da Formação Gandarela, apresentam espessuras  média de 2 a 10  e são ambientes favoráveis para a formação de cavernas. De acordo com banco de dados disponibilizado pela Vale, foram cadastradas 11 cavidades na área do MONA Serra da Calçada, indicadas na Figura 11 . As cavidades, em formação ferrífera, estão em altitudes de 1.395 a 1.501m, em posições de topo e alta encosta da serra. A projeção horizontal das cavidades varia de 6 a 26m, mas não há informações de detalhe sobre ornamentação e fauna. De acordo com Piló et al (in Baeta e Piló, 2015), as cavidades presentes em rocha ferruginosa na Serra da moeda são superficiais, secas, apresentam em geral pequenas dimensões, desenvolvendo-se como macroporos isolados, sem um sistema de condutos interconectados, porém com alto potencial de conectividade no pacote rochoso dada a presença de canalículos e de raízes. 
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Foto 09  Entrada de cavidade natural em 
canga na Serra da Calçada  Foto 10  Vista a partir do interior de cavidade 

natural em canga 
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Foto 11  Interior de cavidade natural em 
canga com a presença de anfíbio 

 Foto 12  Interior de cavidade natural em canga 
com a presença de fezes de vertebrado. 
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Figura 11 Cavidades cadastradas na área do MONA Serra da Calçada e entorno
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10.5 Solos na região da Serra da Calçada Os solos presentes na região da Serra da Calçada apresentam estreita relação com as características 
topográficas e com o material de origem, com destaque para os solos desenvolvidos sobre formações ferríferas, caracterizados pelos elevados teores de óxidos de ferro e pela coloração vermelha. O conjunto rochas-relevo-solos, por sua vez, condicionam as formações vegetais aí estabelecidas. As grandes unidades de solos encontradas no MONA Serra da Calçada são: 

 Neossolos Litólicos e afloramentos de rocha nas áreas mais cimeiras e nas escarpas das serras; 
 Cambissolos nas áreas adjacentes às escarpas, onde a dissecação do relevo é mais intensa; e  
 Latossolos em terrenos menos declivosos, onde os processos de formação de solos  prevalecem sobre os de erosão (Carvalho Filho et al 2010, apud Amplo, 2012).  Verifica-se na área do MONA Serra da Calçada o predomínio dos Cambissolos,  no platô superior da serra, e dos Neossolos Litólicos, no flanco leste da serra. Estas classes de solos ocorrem sempre em associação. Na área de predomínio dos Cambissolos ocorrem, também áreas recobertas por Canga, principalmente nas posições de topo da serra.  A classe dos Latossolos está presente apenas nos limites do MONA, no flanco leste da serra da Calçada, nas zonas mais aplainadas nas proximidades da BR-040.  

10.5.1Neossolos Litólicos Ocorrem frequentemente nas áreas de relevo mais movimentado e em associação com Cambissolos, sob vegetação de campo  e de floresta. Ocorrem, também, nas áreas mais íngremes, em associação com afloramentos rochosos e com Neossolos Regolíticos. Dominam o flanco leste da serra da Calçada, na posição de meia encosta. Os Neossolos são pouco espessos e pouco desenvolvidos, ou seja, sem expressiva modificação do material originário, devido à resistência desse material ao intemperismo, ao relevo que impediu ou limitou a evolução dos solos, ou a ambos os fatores. A pequena profundidade 
limita o desenvolvimento radicular das plantas. Caracterizam-se, também,  pela ausência de horizonte B diagnóstico; são rasos, constituído por um horizonte A diretamente sobre a rocha ou sobre horizonte C ou B pouco espesso e apresentam contato com a rocha matriz dentro de 50cm da superfície do solo. Possuem elevados teores de minerais primários pouco resistentes  ao intemperismo, assim como cascalhos e calhaus de rocha semi-intemperizada na massa do solo. São predominantemente distróficos (ácidos, com fertilidade média a baixa, de baixa aptidão agrícola) com saturação de base inferior a 50%, pedregosos, muito suscetíveis à erosão em virtude da espessura 
reduzida e do relevo onde se localizam.  
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10.5.2Afloramentos rochosos e Canga  Os afloramentos rochosos correspondem a exposições de rocha na superfície do terreno, representadas na área do MONA Serra da Calçada principalmente por itabiritos e quartzitos (estes na vizinhança do MONA, já na vertente de Brumadinho). Essas rochas são resistentes ao intemperismo e à erosão, mantendo-se preservadas em posições de topos, em cristas e em vertentes íngremes da serra.  Assim como os afloramentos rochosos, as cangas não correspondem a um tipo de solo mas um tipo de terreno. A canga corresponde à carapaça ferruginosa presente em relevo ondulado e forte ondulado, em geral associada a solos rasos. Está presente nas porções mais elevadas da serra, sendo responsável, juntamente com as rochas mais resistentes ao intemperismo e à erosão, pela preservação das porções elevadas da serra. À canga está associado o campo  rupestre.  
10.5.3Cambissolos Os Cambissolos Háplicos Perférricos são solos minerais não hidromórficos, pouco evoluídos, em 
geral pouco profundos  e com teores de silte relativamente elevados. Apresentam sequência de horizontes do tipo A-Bi-C, com modesta diferenciação entre eles; o horizonte B incipiente subjacente ao horizonte A de qualquer tipo ou a horizonte hístico com espessura inferior a 40cm. Devido a seu desenvolvimento ainda incipiente, as características desses solos são, em geral, bastante influenciadas pelo material de origem, neste caso, o itabirito, material rico em ferro. Estes solos apresentam teor muito alto de óxido de ferro, superior ou igual a 36% e o perfil apresenta cascalho. Ocorre em associação com outras classes de solos mapeadas na região.  Na área da Serra da Calçada, aparece associada aos Neossolos Litólicos, dominando os Cambissolos Háplicos Perférricos Petroplínticos seguidos dos Cambissolos Háplicos Perférricos típicos. O tipo Petroplíntico, predominante, ocorre em relevo suave ondulado e ondulado; e o Típico, de ocorrência menos expressiva, em relevo forte ondulado e montanhoso, estando restrito a uma área reduzida em cabeceira de drenagem de córrego (sem denominação) tributário da lagoa do Miguelão. 
10.5.4Latossolos A classe dos Latossolos compreende solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A. São solos muito evoluídos, com profundas transformações do material de origem, em geral muito profundos (superior a 2m), apresentam elevada porosidade, elevada permeabilidade e em geral são bem drenados. Apresentam reduzido incremento de argila em profundidade. Dada a sua excelente permeabilidade, em geral os latossolos são  mais resistentes à erosão que outras classes de solo. Em condições de relevo suavizado, apresentam baixa suscetibilidade à erosão. Os latossolos presentes na área do MONA Serra da Calçada são classificados como Latossolos Vermelhos Perférricos, assim classificados devido ao teor de ferro presente no perfil. Apresentam baixa saturação por bases (distrófico) e teores de ferro Fe2O3 superiores ou iguais a 36% na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B. Está associado, na serra da Calçada, à presença de itabirito, rocha rica em ferro. Ocorrem nas zonas de relevo mais suave da base da serra, em seu  flanco leste, nas proximidades da rodovia BR-040.  
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Foto 13  Vegetação de campo sobre canga 
nodular ( Neossolo Litólico). 

 Foto 14  Superfície de Canga no topoda 
Serra da Calçada 
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Foto 15  Área de ocorrência de Cambissolos  
Háplicos Perférricos no alto da Serra 
da Calçada. 

 Foto 16  Vertente onde ocorrem Neossolos 
Litólicos; em direção à base da encosta, 
ocorre Latossolo vermelho Perférrico 
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Foto 17  Cobertura detrítica (fragmentos 
de rocha) do solo, frequente no topo e 
nas vertentes da serra da Calçada.  

Foto 18  Aspecto do solo de canga no topo 
da serra. 
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10.6 Hidrogeologia Na região do Quadrilátero Ferrífero ocorrem vários domínios hidrogeológicos e aquíferos, destacando-se como de especial interesse na região do Sinclinal Moeda, os Sistemas Aquíferos Nova Lima, Cauê, Gandarela e Piracicaba. A área do Monumento Natural Serra da Calçada está situada no domínio do 
Sinclinal Moeda, considerada a principal estrutura armazenadora e reguladora de recursos 
hídricos subterrâneos do Quadrilátero Ferrífero, posicionada no trecho da bacia do alto rio das Velhas.  As partes altas do Sinclinal Moeda, alongado na direção norte-sul, caracterizam uma área de recarga do principal aquífero regional representado pelas rochas da Formação Cauê (itabiritos e hematitas). O aquífero associado às formações ferríferas é caracterizado como granular-fissurado, de alta condutividade hidráulica e apresenta altos valores de recarga, que é facilitada nos locais onde ocorrem solos ou coberturas mais espessas (Mourão, 2007; apud Amplo, 2012). A presença de sedimentos argilo-siltosos nas coberturas reduz a taxa de recarga. De acordo com esse autor, o comportamento do aquífero Cauê é bastante heterogêneo em termos de capacidade de armazenamento e condutividade hidráulica, em virtude da variedade litológica, da complexidade estrutural e dos diferentes estágios de atuação dos processos meteóricos. Assim, há blocos distintos da Formação quanto às propriedades aquíferas.  As áreas de descarga do aquífero Cauê ocorrem principalmente no contato com os filitos da Formação Batatal, em locais de relevo mais dissecado e, às vezes, no contato com a Formação Gandarela, além das regiões de falhas ou fraturamentos no Sinclinal Moeda. Estes setores de descarga abrigam as principais nascentes cadastradas na região da serra, nas vertentes oeste (associadas ao contato entre o aquífero Cauê e os filitos da Formação Batatal) e leste (contato do aquífero Cauê com os litotipos da Formação Gandarela.  Também na área da serra ocorrem o aquífero inconsolidado associado à cobertura de canga, e o aquífero carbonático formado pelos carbonatos da Formação Gandarela. O aquífero de cobertura de canga presente nas porções de topo da serra apresenta porosidade intersticial, é livre, descontínuo e muito heterogêneo quanto a suas propriedades, possui boa capacidade de armazenamento, o que permite a manutenção do escoamento de base durante o período de estiagem. Já o aquífero carbonático formado pelos carbonatos (na maioria dolomitos) da Formação Gandarela está presenta na área do MONA Serra da Calçada em estreita faixa orientada no sentido norte-sul, no flanco leste da serra, em posição de meia encosta.  Caracteriza-se como fraturado ou cárstico, livre ou confinado por unidades metapelíticas ou materiais argilosos resultantes do intemperismo ou relacionados a sedimentos lacustres, de alta condutividade hidráulica.  
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10.7 Hidrografia  A Serra da Calçada estabelece o divisor topográfico entre as bacias do rio das Velhas (cursos d´agua que drenam a vertente leste da serra) e do rio Paraopeba (aqueles da vertente oeste), afluentes da margem direita do rio São Francisco. Constitui uma importante zona de recarga de aquíferos. Nos flancos leste e oeste da serra da Calçada estão nascentes e cabeceiras de drenagem de cursos d’ água de primeira ordem que se arranjam em padrão geral de drenagem dendrítico. O conjunto das características geológicas, hidrogeológicas e geomorfológicas determinam uma maior densidade de drenagem para o lado oeste da serra, na bacia do rio Paraopeba (Figura 12 ). Os córregos que drenam a vertente leste da serra não possuem denominação, são tributários da margem esquerda do ribeirão Capitão da Mata na região da represa Capitão da Mata, localmente denominada lagoa do Miguelão. O ribeirão Capitão da Mata se junta ao ribeirão dos Marinhos dando origem ao rio do Peixe, um dos principais afluentes do rio das Velhas, juntamente com o ribeirão dos Macacos. No extremo norte da área do MONA Serra da Calçada, a vertente da serra abriga uma cabeceira de tributário do córrego Fechos, afluente do ribeirão Macacos, por sua vez tributário da margem esquerda do rio das Velhas. Em termos regionais destaca-se que o rio das Velhas drena cerca de 5% do território do estado de Minas Gerais. Com uma extensão aproximada de 800km desde as nascentes situadas a aproximadamente 1.400m de altitude na região serrana ao norte da cidade de Ouro Preto (entre serras do Veloso e do Ouro Preto) à foz, localizada a aproximadamente 480m de altitude, no local denominado Barra do Guaicuí, divisa dos municípios de Pirapora e Várzea da Palma.  Na vertente oeste, bacia do rio Paraopeba, estão as cabeceiras dos córregos Retiro das Pedras, do Bernardino e Senzala, afluentes do ribeirão da Catarina;  e Fundo, tributário do córrego da Areia. O ribeirão da Catarina e o córrego da Areia são afluentes do ribeirão Casa Branca, por sua vez afluente da margem direita do rio Paraopeba. Os principais afluentes do rio Paraopeba são o ribeirão Casa Branca e o ribeirão Piedade, sendo que a área da Serra da Calçada abrange apenas tributários do ribeirão Casa Branca. A bacia do rio  Paraopeba drena uma extensão territorial de cerca de 2,5 % da superfície do estado de Minas Gerais, As nascentes do rio estão localizadas ao sul da cidade de Cristiano  Otoni, entre as serras das Vertentes e do Espinhaço, a uma altitude aproximada de 1.150m. Das nascentes até a foz, localizada no reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias, na divisa entre os municípios de Felixlândia e Pompéu, a cerca de 600m de altitude, o rio percorre uma extensão total aproximada de 500 km. 
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Foto 19  Lago formado por represamento 
de córrego no MONA Serra da Calçada, 
à margem da BR-040.  

Foto 20  Captação de água à margem da BR-
040, em córrego oriundo de nascente 
no MONA Serra da Calçada. 

 

 Foto: A
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a Brina
 

 Foto: A
na Elis

a Brina
 

Foto 21  Nascente próxima à BR-040.  Foto 22  Usuários da água de córrego que 
nasce na vertente leste da serra da 
Calçada. 
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Figura 12  Hidrografia da região da Serra da Calçada  

 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 60 

11. ASPECTOS BIÓTICOS DO MONA DA SERRA DA CALÇADA 
11.1 Aspectos biogeográficos A Serra do Espinhaço exibe uma grande diversidade de paisagens e é considerada como um centro de dispersão de diversos gêneros e famílias botânicas, com alta riqueza florística e elevado grau de endemismos, talvez o maior dentre as formações vegetais brasileiras (Giulietti et al. 1997; Pirani et al. 2003). Trata-se de um complexo onde a vegetação, acima de 900 m, se desenvolve diretamente sobre as rochas e substratos acumulados entre fendas rochosas. Essas formações, onde predominam espécies herbáceo-arbustivas, associadas a afloramentos rochosos ou solos geralmente rasos formados pela decomposição das rochas, são caracterizadas como campos rupestres (Eiten, 1983). A composição florística nessas áreas pode variar bastante e a densidade das espécies depende do substrato, sendo a flora típica e dependente das condições edáficas restritivas e do clima peculiar (Ribeiro & Walter, 1998). Algumas espécies típicas de outras formações vegetais, sobretudo do Cerrado, são frequentes nos campos rupestres, entretanto uma grande proporção de sua diversidade é exclusiva e apresenta distribuição restrita (Giulietti et al. 1987).  O Quadrilátero Ferrífero localiza-se na porção sul da Serra do Espinhaço e é considerado uma das regiões de maior diversidade florística da América do Sul (Giulietti et al. 1997). Seus principais limites são: a norte, o alinhamento da Serra do Curral; a sul, as Serras de Ouro Branco e Itatiaiuçu; a oeste, a Serra da Moeda; e, a leste, o conjunto formado pela Serra do Caraça (Santos, 2010). Possui relevo estrutural e sua paisagem é fortemente controlada pela resistência das rochas quartzíticas e itabiríticas que formam a “moldura” quadrangular da região. Trata-se de um ambiente único onde ocorrem Campos Rupestres Ferruginosos ou Campos Sobre Canga (Rizzini, 1979). Uma vez que o tipo de formação rochosa encontrado nos campos ferruginosos ocorre principalmente no Quadrilátero Ferrífero e em algumas disjunções na região Norte do Brasil, na serra dos Carajás, áreas com potencial para extração mineral, esses podem ser considerados um ecossistema ameaçado (Costa et al. 1998; Drummond et al. 2005). Muitas espécies dos campos rupestres estão listadas como ameaçadas de extinção, em razão da sua raridade intrínseca, estreita distribuição geográfica e forte pressão antrópica sobre seu habitat (Menezes & Giulietti, 2000). Os Campos sobre Canga abrigam plantas com potencial medicinal e ornamental, além de espécies com potencial para recuperação de áreas degradadas em minerações, como àquelas tolerantes a altas concentrações de metais pesados no substrato (Rizzini, 1979; Teixeira & Lemos Filho, 1998). Nessa região ocorre uma grande variedade de habitats, uma vez que ela está situada na zona de contato entre os domínios da Mata Atlântica (representado pela Floresta Estacional Semidecidual na forma de matas de galeria e de encosta) e do Cerrado (representado formações campestres), os dois 
hotspots brasileiros (Myers et al., 2000), ou seja, uma das regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta. Em Minas Gerais, a maior parte dos fragmentos florestais sofreu algum tipo de perturbação antrópica nos últimos quatro séculos, com exceção das áreas de acesso difícil e topografia acidentada (Fonseca, 1985); o Cerrado também é um dos biomas mais ameaçados do mundo devido a perda e degradação do habitat (Calaça, 2009).  
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Embora situada em zona de transição entre os domínios do Cerrado e da Mata Atlântica, a região do MONA Serra da Calçada encontra-se sob regime jurídico aplicado ao Bioma Mata Atlântica, de acordo com o Mapa de Aplicação da Lei Federal no. 11.428/2006 que discorre sobre a conservação, proteção, regeneração e a utilização da Mata Atlântica. O termo Mata Atlântica refere-se a um mosaico de comunidades vegetais que se desenvolve ao longo da cadeia montanhosa e das terras baixas que ladeiam o Oceano Atlântico (Siqueira-Filho & Leme, 2006), presente desde a Zona da Mata do Nordeste Oriental até a porção sul-oriental de Santa Catarina, estendendo-se consideravelmente no sentido longitudinal até os mares de morros da Região Sudeste. A Mata Atlântica representa o terceiro maior bioma do país, porém exibe hoje apenas 7% da sua cobertura original (Tabarelli et al. 2005). Ela é, provavelmente, o ecossistema mais devastado e mais seriamente ameaçado do planeta. É o hotspot em que o ritmo das mudanças está entre os mais rápidos, e consequentemente, a necessidade de ação para conservação é mais urgente (Galindo-Leal & Câmara, 2005). Destaca-se como um dos biomas com maiores graus de riqueza e endemismos (Joly et al. 1991). Na região do Quadrilátero Ferrífero as áreas de baixada e drenagem são comumente cobertas por vegetação florestal (Spósito & Stehmann, 2006), sendo comum a ocorrência da Floresta Estacional Semidecidual, formação representada por fitofisionomias florestais variáveis, constituídas por elementos arbóreos (perenifólios ou decíduos), além de elementos arbustivos, lianas e epífitas. Originalmente, a fitofisionomia caracteriza-se pela ocorrência de árvores com altura de até 25 m, com uma estacionalidade, cuja perda de folhas pode alcançar até 50% de seu conjunto nos períodos de estiagem que variam de três a seis meses. O sub-bosque é denso e as lianas lenhosas destacam-se quanto mais acentuados forem os processos de degradação (IBGE, 2012). Oliveira-Filho (2006) propõe a divisão das florestas de altitude Ombrófilas e Semidecíduas, nas latitudes ao sul de 16º em Minas Gerais, em quatro sub-tipos fisionômicos, sendo esta uma modificação do sistema do IBGE: de terras baixas (em altitude inferiores a 300 m); submontanas (altitudes de 300 a 700 m); baixo-montanas (em altitude de 700 a 1.100 m) e alto-montanas (em altitude superiores a 1.100 m).  Estudos em Floresta Estacional Semidecidual da região do Quadrilátero Ferrífero mostram a riqueza e a diversidade da cobertura vegetal: Spósito & Stehmann (2006) fizeram levantamento florístico em oito áreas na região da Área de Preservação Ambiental (APA) Sul – que abrange parte do Quadrilátero Ferrífero, distantes até 60 km entre si, onde foram amostradas, 221 espécies arbóreas de 121 gêneros, pertencentes a 55 famílias botânicas; na estação Ecológica do Tripuí, em Ouro Preto, foram identificadas por Werneck et al. (2000), em três trechos florestais, um total de 68 espécies, pertencentes a 42 gêneros, representando 25 famílias; já Pedralli et al. (2000), em levantamento florístico e fitossociológico realizado também na Estação Ecológica do Tripuí , identificaram 462 espécies de 242 gêneros, pertencentes a 101 famílias botânicas. A região da Serra da Calçada constitui um mosaico de fitofisionomias, distribuídas de acordo com os diferentes substratos, gradientes altitudinais e diferentes microclimas (Figura 13 ). Nas áreas mais baixas e ao longo de cursos d’água, os remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual dominam, ao passo que nas encostas e topos de morros, são mais frequentes campos sujos, campos limpos e campos rupestres (ferruginosos ou quartzíticos). Áreas de transição entre florestas e campos em geral apresentam uma elevada riqueza de espécies. Áreas submetidas à ação antrópica podem apresentar características variadas de acordo com o estágio de regeneração e/ou de alteração. 
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Figura 13 Uso do solo e cobertura vegetal no MONA Serra da Calçada

 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 63 

11.2 Flora Os levantamentos realizados na Serra da Calçada resultaram na listagem de 521 espécies de plantas vasculares, distribuídas em 87 famílias botânicas, sendo cinco espécies de pteridófitas e 516 de angiospermas (Anexo 9). Deste total,  436 espécies foram identificadas até o nível de espécie; 33 foram enquadradas como “cf” (a conferir - quando a espécie se assemelha àquela determinada, porém não há confirmação por falta de material fértil adequado ou de conferência por especialista); e 25 morfoespécies foram identificadas apenas ao nível de gênero.  Em relação ao habitats foram encontradas 176 espécies na Floresta Estacional Semidecidual, 59 nos Capões Florestais Sobre Canga, 269 nos Campos Sujos, 102 nos Campos Limpos, 64 no Cerrado Denso, 108 nos Campos Sobre Canga Couraçada e 132 nos Campos Sobre Canga Nodular, resultados que evidenciam que algumas espécies ocorrem em mais de um tipo de ambiente. Quanto ao hábito 170 espécies são arbóreas, 198 são arbustivas, 129 são herbáceas, 23 são trepadeiras ou lianas e uma é hemiparasita.  Dentre as famílias botânicas encontradas Asteraceae foi a mais rica, sendo representada por 67 espécies. Fabaceae vem em segunda posição com 38 espécies, seguida por Poaceae (34) Myrtaceae (29), Melastomataceae (28), Rubiaceae (27), Cyperaceae (18), Malpighiaceae (16) e Apocynaceae com 15. Entre os táxons listados, 33 representam casos de relevância para a conservação por pertencerem a alguma categoria de ameaça na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014) e/ou na Lista das Espécies da Flora Ameaçada de Extinção do Estado de Minas Gerais (Fundação Biodiversitas, 2007) e/ou por serem consideradas endêmicas do Quadrilátero Ferrífero (Quadro 02). Entre as espécies arbóreas ameaçadas de extinção estão Euterpe edulis (palmito-jussara) e Ocotea odorifera (canela-sassafrás). Euterpe edulis é espécie, cujo meristema apical, encoberto pelas bainhas, é macio e utilizado na alimentação. Como os indivíduos dessa espécie não se ramificam, a extração da região meristemática (palmito) provoca a morte da planta e o seu extrativismo em excesso tem causado um declínio das populações naturais ou mesmo o seu desaparecimento em determinadas regiões, apesar de ser no passado uma das espécies mais abundantes na Mata Atlântica (Souza e Lorenzi, 2005). A sua presença na Floresta Estacional Semidecidual é associada a formações primárias ou secundárias mais desenvolvidas (Lorenzi, 2002).  
Ocotea odorifera (canela-sassafrás) é uma espécie cuja madeira apresenta características favoráveis ao aproveitamento, sendo no passado utilizada na fabricação de móveis e na construção civil. Além disso, o seu cerne possui células parenquimáticas especializadas que contêm safrol, óleo essencial na madeira, além de aumentar o seu peso, permite o aproveitamento industrial do óleo para medicina e perfumaria.  Os valores de riqueza encontrados nos campos ferruginosos da Serra da Calçada superam os encontrados em outros levantamentos florísticos realizados em ambientes similares, como Mendonça (2006), na área de Capão Xavier, Nova Lima – MG, que registrou 217 spp.; Mourão & Stehmann (2007), em Barão de Cocais, MG, com um registro total de 117 spp.; Jacobi et al. ( 2007), no Parque Estadual da Serra do Rola Moça, MG, com 138 spp., bem como uma região da Serra da Moeda, MG, onde os mesmos autores registraram 160 spp. 
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Estes resultados classificam os Campos Ferruginosos da Serra da Calçada como os mais ricos da 
região do Quadrilátero Ferrífero (QF) considerando as áreas com levantamento florístico já publicados. Somando ainda a presença das 33 espécies ameaçadas de extinção e/ou relevantes para a conservação na região do MONA da Serra da Calçada (Quadro 02), conclui-se que tal ambiente se enquadra como uma área de extrema importância para a conservação biológica no QF. Vale ressaltar, como já mencionado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (2010), que o geossistema Canga/Itabirito (onde ocorrem os Campos Ferruginosos) apenas se encontra protegido em uma única unidade de conservação de proteção integral estadual (Parque Estadual da Serra do Rola Moça, MG), em pouco mais de 200 hectares. Muitas das espécies campestres consideradas relevantes para a conservação são associadas exclusivamente aos Campos Ferruginosos (27).   

Quadro 02 Espécies vegetais de relevância destacada para a conservação na região do MONA 
da Serra da Calçada  Legenda: Hábitat: CRF= Campo Rupestre Ferruginoso, CS/CL= Associação de Campo Sujo com Campo Limpo e FES= Floresta Estacional Semidecidual; Status- DD= Deficiente de dados, QA= Quase Ameaçada, EP= Em Perigo, VU= Vulnerável, CR= Criticamente Ameaçada. Endêmica QF= Planta endêmica do Quadrilátero Ferrífero; QF= Quadrilátero Ferrífero; x= indicam espécies presumivelmente endêmicas dos Campos Ferruginosos do Quadrilátero Ferrífero. MMA (2014)=  Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção e Fundação Biodiversitas (2007)= Lista das Espécies da Flora Ameaçada de Extinção do Estado de Minas Gerais.  

Família Nome Científico Hábitat 
Status 

Biodiversitas 
(2008) MMA 

(2014) Endêmica 
QF ALSTROEMERIACEAE Alstroemeria plantaginea CRC EM   AMARYLLIDACEAE Hippeastrum morelianum CRC  VU  APOCYNACEAE Ditassa cordeiroana CRC VU EP   Ditassa linearis CRC  QA   Ditassa pedunculata CRC EM   ARECACEAE Euterpe edulis FES VU VU  ASTERACEAE  Aspilia diffusiflora CRC DD VU   Calea clausseniana CS/CL VU    Chresta sphaerocephala CRC VU    Lychnophora pinaster CRC VU QA   Pseudobrickellia 

angustissima CRC CR    Vernonanthura viscidula CRC VU   BROMELIACEAE  Cryptanthus schwackeanus CRC VU  x  Dyckia consimilis CRC DD  x  Vriesea minarum CRC VU EP x CACTACEAE Arthrocereus glaziovii CRC CR EP x CONVOLVULACEAE Ipomoea cf. campestris CS/CL EN DD  FABACEAE Mimosa calodendron CRC   x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CRF= Campo Rupestre Ferruginoso, CS/CL= Associação de Campo Sujo com Campo Limpo e FES= Floresta Estacional Semidecidual; Status- DD= Deficiente de dados, QA= Quase Ameaçada, EP= Em Perigo, VU= Vulnerável, CR= Criticamente Ameaçada. Endêmica QF= Planta endêmica do Quadrilátero Ferrífero; QF= Quadrilátero Ferrífero; x= indicam espécies presumivelmente endêmicas dos Campos Ferruginosos do Quadrilátero Ferrífero. MMA (2014)=  Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção e Fundação Biodiversitas (2007)= Lista das Espécies da Flora Ameaçada de Extinção do Estado de Minas Gerais.  
Família Nome Científico Hábitat 

Status 
Biodiversitas 

(2008) MMA 
(2014) Endêmica 

QF GESNERIACEAE Paliavana sericiflora CRC VU    Sinningia rupicola CRC VU EP x IRIDACEAE Trimezia rupestris CRC    LAURACEAE Cinnamomum 
quadrangulum CRC EM VU x  Ocotea odorifera FES VU EP  MALPIGHIACEAE Camarea linearifolia CS/CL VU PE  MYRISTICACEAE Virola bicuhyba FES  EP  MYRSINACEAE Myrsine emarginella CRC DD NA  ORCHIDACEAE Coppensia warmingii CRC VU    Hoffmannseggella 

caulescens CRC EM EP   Hoffmannseggella crispata CRC EM QA   Hoffmannseggella liliputana CRC DD  x  Nitidocidium gracile CRC CR  x POACEAE Paspalum brachytrichum CRC CR  x SOLANACEAE Calibrachoa elegans CRC CR PE   Dentre as cerca de 3.000 espécies pertencentes à família Asteraceae, muitas apresentam propriedades medicinais e potencial econômico, dentre as quais se destaca o gênero Lychnophora. Espécies desse gênero são conhecidas popularmente como arnicas e estão restritas aos campos rupestres dos estados da Bahia, Goiás e Minas Gerais (Semir, 1991). O endemismo torna o extrativismo um risco para a conservação dessas espécies, o que, consequentemente, destaca a importância da criação de áreas protegidas na sua região de ocorrência. Ao longo da área de compensação do Projeto de Ampliação da Mina Abóboras L. pinaster foi encontrada ocorrendo tanto nos Campos Sobre Canga Couraçada quanto nos Campos Sobre Canga Nodular, muitas vezes sendo a espécie arbustiva predominante nos primeiros, juntamente com Mimosa calodendron. 
Mimosa calodendron é considerada endêmica das Cangas do Quadrilátero Ferrífero (Carmo, 2010). Trata-se de um arbusto que se destaca por possuir uma copa vasta e frondosa, sendo por este motivo, considerada uma das espécies facilitadoras ou “plantas babás” dos Campos Ferruginosos. Junto com outras espécies arbustivas ela propicia sombreamento, acúmulo de matéria orgânica e proteção física contra o vento, amenizando as condições ambientais e favorecendo o recrutamento e estabelecimento de plântulas de diversas espécies (Jacobi et al.,  2007).  
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As espécies do gênero Arthrocereus (Cactaceae) são endêmicas da Cadeia do Espinhaço, sendo que A. 
glaziovii ocorre exclusivamente nos Campos Rupestres Ferruginosos nos arredores de Belo Horizonte (Zappi e Taylor, 2008). É uma planta de pequeno porte com ramos suculentos de armazenamento, flores brancas, tubulosas, longas e de antese noturna. Ao longo dos trabalhos de campo foi encontrada tanto nos Campos de Canga Nodular, quanto nos Campos de Canga Couraçada, indicando se tratar de uma espécie bem distribuída da área de estudo. De acordo com Versieux (2005), Cryptanthus schwackeanus, Vriesea minarum e Dyckia consimilis são espécies de bromélias endêmicas do Quadrilátero Ferrífero. Nos trechos de Canga Couraçada inventariados neste estudo as três espécies aparecem com ampla distribuição, porém com pequeno número de indivíduos. Destaca-se o pequeno número de registros de D. consimilis no interior de Unidades de Conservação, podendo-se considerar o Monumento Natural da Serra da Moeda e o Monumento Natural Estadual Serra da Calçada os únicos.  A Gesneriaceae Sinningia rupicola foi avistada sobre afloramentos rochosos nas bordas de um Capão Florestal Sobre Canga, no entanto, por se tratar de uma espécie que perde caules e folhas após a reprodução, é possível que ocorram muitos outros indivíduos. Em oposição, a orquídea H. caulescens está entre as mais frequentes e típicas dos Campos Ferruginosos e durante as campanhas foram encontradas grandes populações ao longo das cangas Couraçadas.  
Hoffmannseggella liliputana é uma pequena orquídea rupícola que habita os afloramentos rochosos, especialmente aqueles formados por canga hematítica, na região do Quadrilátero Ferrífero. Esta espécie foi incluída na categoria “Deficiente de Dados” na Lista das Espécies da Flora Ameaçada de Extinção do Estado de Minas Gerais (Fundação Biodiversitas, 2007), ou seja, estava entre as espécies cujo conhecimento acumulado até aquela época não permitiam uma avaliação precisa do seu real 
status de conservação. Destaca-se que ela não foi incluída na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, publicada em pelo Ministério do Meio Ambiente em 2014, mas que, no entanto, se trata uma espécie endêmica dos campos rupestres ferruginosos do Quadrilátero Ferrífero (Borsali, 2012).  Por fim, Chalibrachoa elegans foi registrada no Campo Rupestre Sobre Canga Nodular. Trata-se de uma planta com distribuição restrita aos Campos Ferruginosos e apresenta curiosa disjunção em áreas de cerrado no sul de Minas Gerais, contando com um único registro para o município mineiro de Santana do Garambéu (Viana e Lombardi, 2007). Essa espécie é autoincompatível e dependente da polinização por uma única espécie de abelha, a Hexantheda missionica Oglobin (Colletinae, Apoideae, Hymenoptera), características que a torna mais suscetível à extinção.  
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Foto 23  nflorescência de Alstroemeria 
plantaginea.  Foto 24  Indivíduos de Dyckia consimilis à 

sombra de Lychnophora pinaster. 
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Foto 25  Calibrachoa elegans em floração.  Foto 26  Mimosa calodendron, espécie 

endêmica do Quadrilátero Ferrífero. 
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Foto 27  Arthocereus graziovii em 
frutificação. 

 Foto 28  Hoffmannseggella caulescens, 
orquídea abundante nas cangas 
couraçadas. 
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Foto 29  Hoffmannseggella liliputiana em 
campo. 

 Foto 30  Vriesea minarum em associação 
com Lychnophora pinaster. 
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Foto 31  Aspilia diffusiflora.  Foto 32  Ditassa lineare, subarbusto 

volúvel. 

 
 
11.2.1Floresta Estacional Semidecidual  No Brasil, a ocorrência da Floresta Estacional Semidecidual está relacionada a um clima com duas estações definidas, uma chuvosa e outra seca. Tais características climáticas são apontadas como fatores determinantes de uma forte estacionalidade foliar dos elementos arbóreos dominantes, como resposta ao período de deficiência hídrica, ou à queda de temperatura nos meses mais frios (Mikich, 2001). A Floresta Estacional ocorre tanto em áreas de domínio da Mata Atlântica quanto do Cerrado (IBGE, 2004) e, de uma forma geral, recebe influência florística do tipo fitofisionômico em que se insere. Assim, fragmentos de floresta estacional semidecidual situados na região fitogeográfica da Mata Atlântica encontra-se sob forte influência florística da Floresta Ombrófila, enquanto as localizadas na região fitogeográfica do Cerrado são influenciadas pela vegetação deste domínio (Silva, 2002). Originalmente esta fitofisionomia caracterizava-se pela ocorrência de árvores com altura de até 25m, com uma estacionalidade, cuja perda de folhas pode alcançar até 50% de seu conjunto nos períodos de estiagem que variam de três a seis meses. O sub-bosque era tipicamemte denso e as lianas lenhosas destacavam-se quanto mais acentuados forem os processos de degradação (Veloso et al., 1991).  
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De acordo com o levantamento histórico realizado pelo estudo arqueológico do Projeto de Desenvolvimento do Complexo Vargem Grande (Sete, 2012), as formações florestais existentes na região foram em boa parte suprimidas no início do século XVIII, coincidindo com o começo das atividades minerárias na região. Os primeiros cortes ocorreram com a mineração de ouro no século XVIII e XIX e com a siderurgia até meados do século XX. A madeira retirada era utilizada na construção de estruturas para mineração e na produção de carvão para a siderurgia. Neste contexto as formações florestais presentes na região da Serra da Calçada podem ser classificadas como Floresta Estacional Semidecidual secundária, existindo diversos estágios de regeneração. Oliveira-Filho (2006) propõe a divisão das florestas de altitude Ombrófilas e Semidecíduas, nas latitudes ao sul de 16º em Minas Gerais, em quatro sub-tipos fisionômicos, sendo esta uma modificação do sistema do IBGE: de Terras Baixas (em altitude <300m), Submontanas (em altitude de300 a < 700m), Baixo-Montanas (em altitude de 700 a < 1.100m) e Alto-montanas (em altitude de 1.100m). Considerando tal proposição, os fragmentos estudados na região da Serra da Calçada correspondem à Floresta Estacional Semidecidual Baixo-Montana. Correspondem a fragmentos estreitos e de pequenas dimensões, inseridos em cabeceiras de drenagem entre maciços de Campo 
Ferruginoso da Serra da Calçada, aspecto responsável pela ocorrência de efeitos de borda relacionados incidência de luz e vento. A proximidade com a BR040 e a ocorrência de incêndios foram identificados como fatores antrópicos responsáveis por impactos negativos sobre a flora nestes locais. Nas bordas destes remanescentes o solo é raso e o dossel descontínuo, favorecendo o desenvolvimento de cipós e lianas, plantas que se desenvolvem com mais facilidade em locais com alta incidência de luz. Nestes mesmos locais o sub-bosque é pobre e formado predominantemente por espécies de gramíneas, cujo crescimento agressivo, dificulta o crescimento de espécies herbáceas e arbustivas típicas, bem como de plântulas das espécies arbóreas formadoras dos estratos superiores.  

Foto: A
na Elis

a Brina
 

Foto: A
na Elis

a Brina
 

Foto 33  Vista da vegetação da Serra da 
Calçada a partir da BR-040: Floresta 
Estacional em talvegue de drenagem, 
circundada por campos. 

 Foto 34  Vegetação florestal no sopé da 
Serra da Calçada, junto da BR040 
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Foto 35  Contato entre campo rupestre 
sobre canga nodular e Floresta 
Estacional Semidecidual. 

 Foto 36  Vegetação florestal no contato com 
a vegetação campestre 

 
Foto: F

elipe P
ena 

Foto: F
elipe P

ena 
Foto 37  Contato entre Floresta Estacional 

Semidecidual e a vegetação sobre 
canga couraçada. 

 Foto 38  Floresta Estacional com estrato 
arbóreo pouco denso e predominância 
de gramíneas no sub-bosque. 
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Foto 39  Presença de orquídeas e bromélias 
epífitas no interior dos remanescentes 
de Floresta Estacional  

Foto 40  Remanescente alterado de 
Floresta Estacional,  próximo à BR-040 
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Em direção às porções mais interioranas, o solo mais profundo e a maior imidade favorecem o adensamento do estrato arbóreo e a formação de sub-bosque rico, sendo encontrados indivíduos jovens das espécies emergentes, arbustos e arvoretas típicos e mais adaptadas às condições de sombreamento. Estão presentes ainda algumas espécies de orquídeas e bromélias epífitas, a exemplo 
Encyclia patens, de Aechmea bromeliifolia e de algumas espécies do gênero Tillandsia. Entre as espécies arbóreas com maior destaque estão algumas espécies pioneiras como Siphoneugena 
densiflora (goiaba-brava), Lamanonia ternata (farinha-seca), Vochysia tucanorum (pau-de-tucano), 
Tapirira obtusa (pombeiro), os araticuns Annona dolabripetala e A. sylvatica, Xylopia sericea (pimenteira), Maytenus gonoclada (cafezinho), Alchornea triplinervia (tapí-vermelho), Hyptidendron 
asperrimum (maria-mole), Nectandra oppositifolia (canela-amarela), Myrcia splendens (folha-miúda), 
Casearia sylvestris (guaçatonga), Cupania vernalis (camboatá) e Cecropia hololeuca (embaúba-branca).  Entre as espécies que se desenvolvem preferencialmente nos trechos mais úmidos e mais preservados estão as espécies ameaçadas de extinção Euterpe edulis (palmito-jussara) e Ocotea odorifera (canela-sassafraz), além de Annona cacans (araticum), Ilex paraguariensis (erva-mate), Handroanthus 
serratifolius (ipê-amarelo-da-mata), Protium heptaphyllum (breu), Garcinia gardneriana, Tovomitopsis 
paniculata, Guarea guidonia (itaúba), Sorocea bonplandii (leiteiro) e Bathysa australis (pau-de-colher). 
11.2.1 Campos Rupestres Sobre Canga Os Campos Rupestres sobre Canga são associados a substratos ricos em ferro e representam um ambiente composto por uma vegetação típica e diversa, que se desenvolve em solos rasos e pobres em nutrientes, com arbustos que aproveitam sedimentos originados da decomposição das rochas e a escassa matéria orgânica disponível em fendas de rochas. Por apresentarem peculiaridades ambientais, isolamento geográfico e relevância econômica as cangas são ecossistemas importantes para as regiões onde se inserem.  As espécies típicas dos Campos Ferruginosos, além das adaptações fisiológicas, morfológicas e reprodutivas típicas de plantas que habitam ambientes com condições extremas de microclima (pouca disponibilidade hídrica no solo, alta insolação e exposição a ventos, etc.), possuem ainda mecanismos biológicos para se desenvolver em um substrato rico em metais, representando ótimos objetos de estudos para aplicação na recuperação de áreas degradadas pela mineração. Nas áreas estudadas foi possível identificar três feições tipológicas de cangas ferruginosas, conforme o grau de agregação do substrato e porte predominante da vegetação: Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, Campo Rupestre Sobre Canga Nodular e Capões Florestais Sobre Canga. A riqueza florística (total de 240 espécies) e a estrutura fitossociológica observada nos Campos Rupestres Ferruginosos indicam que a flora local encontra-se bem representada e com elementos característicos das fisionomias de canga do Quadrilátero Ferrífero. A presença de populações de plantas endêmicas e/ou ameaçadas de extinção e a sua localização em uma região de recarga hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte, corroboram a afirmativa sobre a relevância da área estudada. 
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O aspecto de mosaico da vegetação reflete as características do solo e também um histórico de uso múltiplo do ambiente; mosaicos de vegetação nos trópicos abrigam diversidade múltipla de comunidades de flora com alta riqueza e complexidade estrutural. A ocorrência de distúrbios sobre a vegetação é indicada por vestígios de queimadas, coleta predatória, supressão da cobertura vegetal em locais de trilhas principalmente de veículos automotores que promovem erosões; áreas de sondagem e prospecção mineral, e urbanização. Embora haja presença de elementos antrópicos na Serra da Calçada, acredita-se que o estado atual da vegetação, decorrente de seu histórico e manejo, reflita um ambiente rico e importante para a conservação dos campos rupestre sobre canga no Quadrilátero Ferrífero.  
Foto: A

na Elis
a Brina

 

Foto: A
na Elis

a Brina
 

Foto 41  Vegetação campestre sobre canga 
nodular no topo da Serra da calçada 

 Foto 42  Campo sobre canga couraçada no 
topo da Serra da Calçada 

 
 
11.2.1.1 Campo Rupestre sobre Canga Couraçada O Campo Rupestre sobre Canga Couraçada recebe essa denominação em função da litologia e geomorfologia dos locais onde ocorre, onde o substrato forma uma espessa e sólida couraça com superfície dura e pouco fragmentada, com aspecto blindado ou couraçado, sobre o qual a vegetação se desenvolve de maneira esparsa com espécies predominantemente herbáceas epilíticas e 
rupícolas (crescendo sobre a rocha) ou algumas arbustivas e arbóreas crescendo em fendas. A capacidade de penetração de água e acúmulo de matéria orgânica nesse ambiente é variável e a amplitude térmica na superfície do solo é alta.  
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Foto 43  Campo Rupestre sobre canga 
couraçada, intercalando vegetação 
arbustiva e herbácea, com espécies 
rupícolas. 

 Foto 44  Vegetação herbácea de pequeno 
porte sobre canga couraçada; local 
com predominância de orquídeas. 
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Foto 45  Vellozia caruncularis, espécie 

tolerante à dessecação, na Canga 
Couraçada. 

 Foto 46  Vellozia caruncularis dominando 
estrato herbáceo na Canga Couraçada. 
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Foto 47  Lychnophora pinaster, espécie 
arbustiva “facilitadora”, pois fornece 
condições para o estabelecimento de 
outras espécies. 

 Foto 48  Hippeastrum morelianum, epécie 
de Canga Couraçada de caule tipo 
bulbo, adaptada às condições de baixa 
disponibilidade de água. 
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Foto 49  Arthrocereus glaziovii, cacto com 
caule adaptado para armazenamento 
de água. 

 Foto 50  Estrato arbustivo do campo 
rupestre dominado por Vellozia 
compacta e Lychnophora pinaster. 
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Foto 51  Campo sobre canga couraçada sem 

indícios da ocorrência de fogo. 

 Foto 52  Campo sobre canga couraçada com 
arbustos mortos, indicando histórico 
de fogo. 

 
 O estrato herbáceo é irregular e composto principalmente por plantas herbáceas rupícolas, com sistema radicular fasciculado que auxilia na fixação dos organismos ao substrato e eleva a capacidade dos mesmos de absorver água e nutrientes. Exemplos de plantas adaptadas a essas condições presentes na área de estudo são as gramíneas Paspalum brachytrichum, P. scalare, Andropogon 
lateralis, A. macrothrix, Echinolaena inflexa e Trachypogon spicatus, as ciperáceas Lagenocarpus rigidus 
L. velutinus, Trilepis lhotzkiana e Bulbostylis fimbriata, orquídeas como Hoffmannseggella liliputiana, H. caulescens, H. crispata e Acianthera teres. Destacam-se ainda espécies tolerantes a altos níveis de dessecação, como é o caso das canelas-de-ema (Vellozia compacta, V. graminia, V. albiflora e V. 
caruncularis) que em épocas secas têm aparência de plantas mortas, mas que prontamente voltam a se desenvolver quando as condições favoráveis de umidade retornam. 
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Nas fendas das rochas, onde há maior acúmulo de matéria orgânica e água são encontradas espécies arbustivas com raízes mais profundas e pivotantes, além de espécies anuais com adaptação de estruturas de reserva, como a cactaceae Arthrocereus glaziovii, ou espécies que possuem bulbos e rizomas como os lírios vermelhos Hippeastrum morelianum (Amaryllidaceae) e Alstroemeria 
plantaginea (Alstroemeriaceae). Das espécies arbustivas registradas destacam-se Lychnophora pinaster, Mimosa calodendron, Symphyopappus angustifolius, S. brasiliensis, Baccharis reticularia, Tibouchina cardinalis. T. heteromalla, Stachytarpheta glabra, Banisteriopsis campestres, Byrsonima 
variabilis, Microstachys corniculata e Croton migrans. As epífitas são raras e ocorrem quase exclusivamente associadas às espécies arbóreas das áreas de capões florestais intercaladas nos campos, excetuando-se alguns indivíduos da orquídea Coppensia warmingii, utilizando como forófito (planta-suporte) indivíduos de Vellozia compacta (canela-de-ema). Nas áreas de campo sobre canga couraçada estudadas não foram encontrados indícios de queimadas recentes e a presença de espécies exóticas foi detectada em pequenos trechos onde no passado foram realizadas atividades de sondagem geológica. Os afloramentos rochosos intercalados à vegetação, recobertos apenas por musgos e líquens, provavelmente funcionam como barreira ao fogo,  favorecendo a manutenção da vegetação rupestre.  
11.2.1.2 Campo Rupestre Sobre Canga Nodular A Canga Nodular recebe esse nome devido à presença de rocha ferrugínea fragmentada na superfície do solo, semelhantes a nódulos arredondados. Essa desagregação da rocha matriz faz com que haja maior contato da rocha com o ambiente, levando a uma maior intemperização do solo (Resende, 2002), processo que gera aspectos físicos que permitem maior acúmulo de água e matéria orgânica, permitindo o estabelecimento de uma vegetação mais densa, marcada pela presença de 
gramíneas e ciperáceas, atribuindo à vegetação um aspecto homogêneo. Como ocorrem em topos de montanhas e elevadas altitudes, as cangas ferruginosas tem função primordial na preservação de mananciais de água. A canga nodular, nessa perspectiva, tem ainda elevada permeabilidade e capacidade de recarga hídrica (Carmo, 2010), algo estratégico diante do cenário atual de escassez de água na região sudeste do Brasil.  Embora os dois tipos de substrato (couraçado e nodular) sejam ricos em minerais metálicos, é possível notar diferenças florísticas entre eles, caracterizando-se o primeiro por sustentar uma comunidade mais adaptada ao ambiente rupícola. O adensamento da vegetação arbustiva é variável e em alguns locais é possível observar a ocorrência de dois estratos - um arbustivo com até 2m representado por espécies como Eremanthus incanus, Lychnophora pinaster, Trixis vauthieri, Dasyphyllum candolleanum, 
Myrciaria glanduliflora, Siphoneugena densiflora e S. kiaerskoviana, e outro herbáceo representado por espécies arbustivas como Achyrocline satureioide, Cryptanthus schwackeanus, Sisyrinchium restioides, 
Andropogon macrothrix e Lagenocarpus rigidus. No entanto, na maior parte da área o estrato herbáceo é predominante e os arbustos são pouco desenvolvidos, destacando se como espécies de maior porte 
Vellozia compacta, V. variabilis, Clidemia urceolata, Hoehnephytum trixoides, Mikania obtusata, Hyptis 
monticola, Cambessedesia corymbosa, Diplusodon hirsutus e Periandra mediterranea.  
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Ao longo das Cangas Nodulares estudadas foram encontrados arbustos mortos e caules enegrecidos de 
Vellozia variabilis, indicando que já ocorreram queimadas na área. Como já evidenciado a rodovia BR040 representa fonte impactos antrópicos negativos, com destaque para as queimadas criminosas. 
 

Foto: D
aniel T

orres 

Foto: D
aniel T

orres 

Foto 53  A vegetação com aspecto 
homogêneo representa os Campos 
Sobre Canga Nodular. 

 Foto 54  Trecho de Canga Nodular 
predominantemente herbáceo com 
alta  cobertura do solo. 
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Foto 55  Canga nodular com estrato 
arbustivo denso, sobre substrato 
pedregoso. 

 Foto 56  Aspecto da vegetação sobre cangas 
nodulares. 
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Foto 57  Vegetação em regeneração natural 
com arbustos mortos pela ação do 
fogo. 

 Foto 58  Vegetação sobre Canga Nodular 
com indivíduos mortos de Vellozia 
variabilis. 
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Foto 59  Serra da Calçada, vista parcial da 
vegetação campestre. 

 Foto 60  Vista parcial de vegetação 
campestre, possível lagoa temporária 
sobre canga. 

 
11.2.1.3 Análise fitossociológica dos Campos Rupestres sobre canga As parcelas alocadas nos Campos Rupestres Sobre Canga resultaram  na amostragem de 28 espécies vegetais distribuídas em 13 famílias botânicas. A família mais rica foi Asteraceae com 5 espécies, seguida de Cyperaceae e Orquidaceae com 4 espécies cada, Poaceae e Velloziaceae com 3 espécies cada uma, e Verbenaceae com duas espécies. Juntas essas famílias foram responsáveis por 75% de toda riqueza observada sendo as demais famílias representadas apenas por uma espécie cada. A família mais rica - Asteraceae - foi também citada como a mais diversificada por diversos trabalhos no Quadrilátero Ferrífero (Mourão e Stehmann, 2007; Viana e Lombardi, 2007) e também nos campos rupestres da Cadeia do Espinhaço (Conceição e Giulietti 2002; Conceição e Pirani 2007). Enquanto Orchidaceae foi observada por Viana e Lombardi (2007) como uma das famílias mais ricas da Serra da Calçada. A composição florística e os parâmetros fitossociológicos das parcelas de canga são apresentadas no 0 em ordem decrescente de Valor de Importância (VI).  A cobertura média do solo foi de 44% e foi representada apenas por espécies nativas e típicas dos Campos Ferruginosos. Das espécies registradas, 25% foram observadas apenas em uma parcela e apenas Lychnophora pinaster, Vellozia compacta, Acianthera teres, Stachytarpheta glabra, 
Symphyopappus angustifolius e Arthrocereus glaziovii ocorreram em mais de 10 das unidades amostrais. Esse comportamento de baixa dominância e frequência de espécies é um padrão típico de Campos Rupestres Ferruginosos (Jacobi et al., 2007; Morão e Stehmann, 2007; Pifano et al., 2010), e indica que a conservação destes ambientes demanda grandes áreas na forma de paisagens contínuas de vegetação.  No Quadro 03 são apresentados os parâmetros fitossociológicos das espécies mais importantes em VI. Grande parte das espécies registradas é citada em diversos estudos na fisionomia de canga no Quadrilátero Ferrífero, incluindo-se espécies ameaçadas de extinção.  Entre as espécies ameaçadas 
de extinção registradas no estudo fitossociológico estão Lychnophora pinaster  Arthrocereus glaziovii e Dyckia consimilis. Lychnophora pinaster (arnica) é uma espécie que sofre forte pressão de extrativismo devido ao seu valor medicinal (Semir, 1991) e Arthrocereus glaziovii e Dyckia consimilis são visadas pelo seu potencial ornamental. Embora pequenas em termos absolutos, três espécies apenas, a relevância dessa comunidade de campo rupestre para conservação é alta, pois Lychnophora 
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pinaster e Arthrocereus glaziovii  estão entre  as espécies mais importantes da comunidades, com elevada frequência e cobertura.  
Quadro 03 Parâmetros fitossociológicos no Campo Rupestre Ferruginoso  
Espécie N° de Registros Cobertura 

Relativa 
Frequência 

Relativa 
Valor de 

Importância 
Lychnophora pinaster 11 7,065 8,333 15,398 

Vellozia compacta 11 6,297 8,333 14,630 
Acianthera teres 10 4,899 7,576 12,475 

Mimosa calodendron 6 7,321 4,545 11,866 
Stachytarpheta glabra 11 3,072 8,333 11,405 
Lagenocarpus rigidus 1 10,136 0,758 10,894 

Symphyopappus angustifolius 11 2,304 8,333 10,637 
Vellozia albiflora 9 3,754 6,818 10,572 

Arthrocereus glaziovii 10 2,365 7,576 9,941 
Vellozia sp. 1 8,447 0,758 9,204 

Andropogon lateralis 9 1,877 6,818 8,695 
Lippia grata 1 6,758 0,758 7,515 

Tibouchina cardinalis 7 2,172 5,303 7,475 
Microstachys daphnoides 3 5,068 2,273 7,341 

Hoffmannseggella liliputana 6 2,534 4,545 7,080 
Epidendrum secundum 1 5,068 0,758 5,826 
Eriope macrostachya 1 5,068 0,758 5,826 
Bulbostylis fusiformis 5 1,014 3,788 4,802 

Indeterminada 3 2,253 2,273 4,525 
Trilepis lhotzkiana 4 1,267 3,030 4,297 
Andropogon sp2. 1 3,379 0,758 4,136 

Lagenocarpus tenuifolius 3 1,126 2,273 3,399 
Ageratum fastigiatum 1 1,689 0,758 2,447 
Baccharis reticularia 1 1,689 0,758 2,447 
Hoffmanseggella sp2. 1 1,689 0,758 2,447 

Peperomia decora 1 1,689 0,758 2,447 
Galianthe thalictroides 2 0,000 1,515 1,515 

Dyckia consimilis 1 0,000 0,758 0,758 
Total 28 100 100 200 
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Figura 14  Parâmetros fitossociológicos das espécies de maior VI nos Campos Ferruginosos  

 
Arthrocereus glaziovii , além de criticamente ameaçada, é uma espécie endêmica do Quadrilátero Ferrífero. Outras espécies endêmicas observada foram Dyckia consimilis e Mimosa calodendron, esta última a quarta espécie mais importante em VI e, assim como Lychnophora pinaster, espécie responsável por gerar ambientes mais sombreados na canga onde há formação de microclimas mais amenos com espécies adaptadas e exclusivas. Algumas espécies merecem destaque quanto à abrangência de suas distribuições. 
Lagenocarpus rigidus, Stachytarpheta glabra, Epidendrum secundum, Tibouchina cardinalis e Vellozia 
compacta, por exemplo, além de amplamente distribuídas nos Campos Ferruginosos (Viana e Lombardi, 2007; Mourão e Stemann, 2007; Jacobi et al., 2008) são também espécies frequentes em levantamentos sobre campos rupestres quartzíticos localizados na região do Quadrilátero Ferrífero (Messias et al., 2012). Isso indica que a comunidade vegetal estudada, além de caracterizar a fitofisionomia de Canga local e regionalmente, tem potencial resiliente, ou seja, é capaz de fornecer propágulos para fisionomias vegetais associadas do mosaico de vegetação e de conservar a diversidade genética das populações típicas do Quadrilátero Ferrífero. A família Orchidaceae teve quatro espécies contempladas na amostragem fitossociológica. Essa riqueza, embora inferior à registrada ao longo de doze meses por Viana e Lombardi (2007) na Serra da Calçada, é igual à observada por Mourão e Stehmann (2007) em um levantamento de um ano na região de Barão de Cocais, no entanto, sem nenhuma similaridade.  A flora dos campos rupestres ferruginosos sobre canga do Quadrilátero Ferrífero apresentam 
elevadas diversidade alfa e beta (Jacobi et al., 2007; Carmo e Jacobi, 2013). A riqueza florística dos campos sobre canga ferruginosa da Serra da Calçada e sua estrutura fitossociológica são únicas no contexto regional; o elevado registro de espécies ameaçadas de extinção com alto valor de importância na  comunidade em ambas as fisionomias confirmam a singularidade da Serra da Calçada.  
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11.2.1.4 Capão Florestal Sobre Canga Como destacado anteriormente os Capões Florestais Sobre Canga representam encraves de 
vegetação arbustiva-arbórea que se desenvolvem sobre substrato ferruginoso. Constituem pequenas ilhas ao longo dos trechos de Canga Couraçada e ocorrem em locais onde as condições do relevo permitiram o acumulo de solo, sendo a sua estrutura bastante variável. Os trechos estudados não apresentam estratificação e ocorre predomínio de arbustos e arvoretas pouco desenvolvidas, que raramente ultrapassam 3,5m de altura, e em cujo sombreamento se desenvolvem liquens e musgos, além de pteridófitas como Pleopeltis minarum e Anemia imbricata, além de outras espécies herbáceas como Epidendrum secundum, Coccocypselum lanceolatum, ou como as exclusivamente encontradas nestes ambientes Peperomia tetraphylla, Aechmea bromeliifolia e 
Billbergia elegans.  
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Foto 61  Capão de porte arbustivo, formado 

por indivíduos de Clusia arrudea, espécie 
considerada facilitadora. 

 Foto 62  No interior dos Capões se 
desenvolvem liquens, musgos, 
pteridófitas e diversas espécies 
arbustivas exigentes de sombra. 

 
As espécies arbóreas são estruturadoras da vegetação dos capões e nota-se que sua composição florística se assemelha muito, quando não corresponde, à da Floresta Estacional Semidecidual, variando apenas o porte e adensamento da vegetação. Entre as principais espécies arbóreas observadas estão Guatteria sellowiana (araticum-peludo), Clethra scabra (carne-de-vaca), Lamanonia 
ternata (cangalheira), Copaifera langsdorffii (pau-d’óleo), Hyptidendron asperrimum (maria-mole), 
Vismia brasiliensis (pau-de-lacre), Myrcia amazonica (goiaba-vermelha), M. retorta (goiaba-brava), 
Maytenus gonoclada (cafezinho), além da típica Clusia arrudea (clúsia).  O estrato arbustivo é diversificado e representado por espécies como Cordiera concolor, Paliavana 
sericiflora, Ocotea tristis, Erythroxylum microphyllum, Miconia carthacea, M. pepericarpa, Dasyphyllum 
tomentosum, Clidemia urceolata, Solanum isodynamum e Brunfelsia brasiliensis. O relevo encaixado favorece a manutenção de humidade e as epífitas não são raras e citam-se Tillandsia stricta e Billbergia 
elegans. 
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11.2.2Cerrado Delimitadas em função da composição florística, estrutura e  adensamento do estrato arbóreo, na região do MONA ocorrem, na vertente voltada para a BR040, diferentes feições de cerrado:  Savana Arborizada (Cerrado Denso), Savana Parque (Campo Sujo) e Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo). Distribuem-se na paisagem de forma descontínua, muitas vezes formando ecótones com 
remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual e com os Campos Rupestres ferruginosos, outra característica que dificulta a sua delimitação e o seu mapeamento. A diferenciação entre estas fisionomias se dá, inicialmente, pela densidade arbórea, seguindo-se critérios de substrato e flora. Em geral, a mudança na estrutura da vegetação ocorre de forma gradativa dificultando a diferenciação destes tipos fitofisionômicos, o que dificulta na separação física para fins de mapeamento da cobertura vegetal. Fato que levou a escolha, para este trabalho especificamente, de unificar as fitofisionomias de Savana Parque (Campo Sujo) e Savana Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo). Essas duas tipologias formam mosaicos complexos e a sua separação na imagem de satélite, e consequente mapeamento, seria arbitrária.  
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Foto 63  Feição de campo sujo no sopé da 

Serra da Calçada 

 Foto 64  Vegetação de cerrado – campo 
limpo e campo sujo 

 
 
11.2.3Ambientes antropizados Nas estradas e trilhas abertas ao longo do tempo, o solo encontra-se desprovido de cobertura vegetal ou é dominado por espécies pioneiras ou exóticas, como o capim-meloso, cujo controle e erradicação é importante para favorecer a diversidade de espécies nativas.  
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Foto 65  Acesso desativado na encosta leste 
da Serra dominado por capim-meloso 

 Foto 66  O capim-meloso é a principal 
espécie exótica na área do MONA 
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Foto 67  Espécies pioneiras invasoras nas 
margens das trilhas no MONA 

 Foto 68  Área a recuperar na vertente leste 
do MONA Serra da Calçada 
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Foto 69  Erosões provocadas pelo tráfego 
de veículos automotores 

 Foto 70  A perda de cobertura vegetal 
favorece a atuação das chuvas e 
intensifica a erosão. 
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11.3 Avifauna na Serra da Calçada As aves podem desempenhar papel fundamental como indicadores ecológicos, sendo extremamente úteis na identificação de comunidades biológicas com necessidade para a conservação e avaliação de alteração antrópica em uma determinada área. Também podem proporcionar a avaliação rápida e acurada das características ecológicas e status de conservação de grande parte das comunidades biológicas terrestres, uma vez que diversas aves apresentam respostas positivas ou negativas às intervenções humanas (Stotz et al., 1996; Gimenes e Anjos, 2003; Marini e Garcia, 2005). O Brasil possui, atualmente, 1872 espécies de aves descritas pela ciência (CBRO, 2014), o que lhe configura o título de segundo país com o maior número de espécies de aves em seu território. Desta riqueza, aproximadamente 785 espécies ou 41,9% podem ser encontradas no estado de Minas Gerais (Marini e Garcia, 2005; Marini, 2005), o que  pode ser explicado pela heterogeneidade de ambientes encontrados no estado, o qual abriga três domínios morfoclimáticos: a Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado, além dos ambientes peculiares e biologicamente diversos associados à cadeia do Espinhaço (Ab’Saber, 1977; Marini, 2005). Das cerca de 785 espécies de aves listadas para o estado de Minas Gerais 54 são endêmicas da Mata Atlântica, 20 do Cerrado, 12 da Caatinga e há ainda nove espécies típicas de montanhas do sudeste brasileiro (Sick, 1997; Drummond et al., 2005). A maior ameaça à biodiversidade é a perda de habitat, que atinge a maioria das espécies de vertebrados e outros organismos que atualmente encontram-se ameaçados de extinção (Primack e Rodrigues, 2001). Devido à intensa ocupação e a sucessivos impactos resultantes de diferentes ciclos de exploração, a Mata Atlântica sofreu uma drástica redução na sua cobertura vegetal natural, resultando em paisagens, hoje, fortemente alteradas (Rocha et al., 2006), fato que contribuiu fortemente para que o número de espécies de aves endêmicas da Mata Atlântica ameaçadas de extinção fosse tão significativo; aproximadamente 140 dos cerca de 200 táxons endêmicos da Mata Atlântica, são classificados como ameaçados de extinção (Stotz et al., 1996; Goerck, 1997). O Cerrado é o segundo maior domínio morfoclimático brasileiro, com originalmente 2.100.000km2 de área, e abriga aproximadamente 840 espécies de aves (Klink e Machado, 2005), das quais 30 são endêmicas (Silva e Bates, 2002; Marini, 2005). A Serra da Calçada, na porção sul da Cadeia do Espinhaço, é considerada um área com prioridade 
extrema para conservação das aves, devido à alta taxa de desmatamento, para a qual são indicados  inventários avifaunísticos, a título de atualização e acompanhamento do comportamento da Avifauna (Biodiversitas, 2005). A área como um todo se mostra bem preservada e seu mosaico de fitofisionomias contribui para o abrigo e oferta de recursos para espécies de aves. A conectividade da Serra da Calçada com importantes reservas naturais (ESEC Fechos e Parque Estadual da Serra do Rola Moça), tem importância crucial para o fluxo de espécies entre elas.  O MONA Serra da Calçada abriga espécies relevantes associadas às áreas de Campo Rupestre, como o beija-flor-de-gravata-verde (Augastes scutatus), registrado na área, e o papa-moscas-de-costas-cinzentas (Polystictus superciliaris), endêmico de topos de montanhas presente na lista de espécies de potencial ocorrência. Abriga também espécies associadas aos campos sujos, como tapaculo-de-colarinho (Melanopareia torquata), endêmica do bioma do Cerrado. Os fragmentos de mata abrigam e oferecem recursos a espécies dependentes de ambientes florestais, como o  vite-vite-de-olho-cinza 
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(Hylophilus amaurocephalus) e a saíra-ferrugem (Hemithraupis ruficapilla), este endêmico da Mata Atlântica; e também espécies associadas a ambientes de transição (bordas de mata).  A partir da compilação dos dados primários, a lista de aves da área do MONA Serra da Calçada conta com 90 espécies, distribuídas em 28 famílias (Anexo 9). Tyrannidae foi a família com maior número de espécies (15 ou 16,6%), das quais se destacam o gibão-de-couro (Hirundinea ferruginea) e a marianinha-amarela (Capsiempis flaveola). Tyrannidae é a terceira família com o maior número de representantes no Brasil (138 espécies); é bastante diversificada, presente em áreas urbanas, florestas, campos, ambientes costeiros e interioranos (Sick, 1997). Das 28 famílias encontradas, 18 (64,2%) são da ordem Passeriformes, a mais representativa neste estudo (n= 65). Aproximadamente 60% das espécies descritas para o mundo e 56% (1064 espécies) das 1872 espécies descritas No Brasil são Passeriformes (Sick, 1997; CBRO, 2014). A maior parte das aves encontradas no MONA Serra da Calçada (33 espécies; 36,6%) não apresenta dependência de ambientes florestais (Silva, 1995), como é o caso das espécies tapaculo-de-colarinho (Melanopareia torquata), corruíra-do-campo (Cistothorus platensis) e tico-tico (Zonotrichia capensis). As espécies consideradas dependentes de ambientes florestais somaram 28 (31%) e incluem inhambuguaçu (Crypturellus obsoletus), pula-pula-assobiador (Myiothlypis leucoblephara) e saíra-ferrugem (Hemithraupis ruficapilla). Os semi-dependentes como beija-flor-de-orelha-violeta (Colibri 
serrirostris), formigueiro-da-serra (Formicivora serrana) e sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris), aparecem com o menor número de registros (25 espécies, 27,7%). Quatro espécies não tiveram seu grau de dependência avaliado pelo autor: jacuaçu (Penelope obscura), choca-de-chapéu-vermelho (Thamnophilus ruficapillus), azulão (Cyanolloxia brissonii) e pardal (Passe domesticus). É importante mencionar que espécies independentes de ambientes florestais (segundo Silva, 1995) não devem ser automaticamente consideradas de baixo interesse, baixa sensibilidade ambiental ou menos importantes que as florestais. Como exemplo, pode-se mencionar que certas espécies endêmicas dos topos de montanha do leste brasileiro, que normalmente são encontradas apenas em ambientes de campos rupestres, sobretudo preservados, se enquadram nesta categoria de independência, como o rabo-mole-da-serra (Embernagra longicauda) (Stotz et al. 1996). A partir dos dados coletados em campo foi possível destacar algumas espécies de interesse 
especial, seja por se enquadrarem em algum nível de ameaça de extinção ou sofrerem pressões de caça ou xerimbabo, bem como por serem endêmicas de determinado domínio morfoclimático ou fitofisionomia (Quadro 04). Duas são classificadas como ameaçadas de extinção em nível global pela União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN). Quanto à classificação por endemismo, sete são encontradas exclusivamente no domínio da Mata Atlântica, como por exemplo o papa-taoca-do-sul (Pyriglena leucoptera), o tangarazinho (Ilicura militaris) e o olho-falso (Hemitriccus diops). Endêmicas do Cerrado, foram registradas três espécies, são elas: o tapaculo-de-colarinho (Melanopareia torquata), o bico-de-pimenta (Saltatricula atricollis) e a campainha-azul (Porphyrospiza caerulescens). O supracitado beija-flor-de-gravata-verde (A. scutatus) e o rabo-mole-da-serra (Embernagra longicauda) são espécies endêmicas de topos de montanha, onde normalmente há o predomínio da fitofisionomia de campos rupestres. 
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De acordo com a Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

(CITES) as aves das famílias Accipitridae, Trochilidae, Ramphastidae, Falconidae e Psittacidae são 

enquadradas no Apêndice II que inclui espécies que sofrem constante pressão antrópica sendo 

consideradas potenciais espécies ameaçadas de extinção. É o caso do beija-flor-de-gravata-verde 

(Augastes scutatus), ave que, por ser endêmica de topos de montanha, apresenta população restrita, 

ficando vulnerável a diversas pressões, sejam elas antrópicas ou até mesmo naturais. Os 

representantes da família Psittacidae (araras, papagaios, maritacas e periquitos), por outro lado, além 

da perda de habitat, sofrem com biopirataria e por vezes até com a caça. 
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Foto 71  Tucanuçu (Ramphastos tucanus)  Foto 72  Bico-de-pimenta (Saltatricula 

atricollis). Ave endêmica do Cerrado. 

 

 
Quadro 04 Espécies de aves de especial interesse para a conservação na área do MONA Serra 

da Calçada 
 

Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: 
QA (Quase Ameaçada), CITES II (Apêndice II). 

Nome do Táxon Nome Popular Status Endemismo 
Grau de Ameaça 

Brasil MG IUCN CITES 

Accipitridae 

Rupornis magnirostris gavião-carijó R 
    

II 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco R 
    

II 

Trochilidae 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado R 
    

II 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura R 
    

II 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta R 
    

II 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho R 
    

II 

Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde R 
    

II 

Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca R 
    

II 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul R 
    

II 

Augastes scutatus beija-flor-de-gravata-verde R, E TM 
  

QA II 
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Continuação 

Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: 
QA (Quase Ameaçada), CITES II (Apêndice II). 

Nome do Táxon Nome Popular Status Endemismo Grau de Ameaça 

Ramphastidae 

Ramphastos toco tucanuçu R 
    

II 

Falconidae 

Milvago chimachima carrapateiro R 
    

II 

Herpetotheres cachinnans acauã R 
    

II 

Psittacidae 

Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã R 
    

II 

Eupsittula aurea periquito-rei R 
    

II 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo R 
    

II 

Thamnophilidae 

Formicivora serrana formigueiro-da-serra R MA 
    

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul R MA 
    

Melanopareiidae 

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho R CE 
    

Pipridae 

Ilicura militaris tangarazinho R, E MA 
    

Chiroxiphia caudata tangará R MA 
    

Rhynchocyclidae 

Hemitriccus diops olho-falso R MA 
    

Parulidae 

Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador R MA 
    

Thraupidae 

Saltatricula atricollis bico-de-pimenta R CE 
    

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem R, E MA 
    

Porphyrospiza caerulescens campainha-azul R CE 
  

QA 
 

Embernagra longicauda rabo-mole-da-serra R, E TM 
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Foto 73  Beija-flor-de-gravata-verde (Augastes 
scutatus), endêmico de topos de 
montanha, Quase Ameaçada (global) e 
potencialmente ameaçada (Apêndice II do 
CITES). 

 Foto 74  Campainha-azul (Porphyrospiza 
caerulescens). Espécie endêmica do 
Cerrado e Quase Ameaçada em nível 
global. 
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Foto 75  Tapaculo-de-colarinho (Melanopareia 
torquata): ave endêmica do cerrado. 

 Foto 76  Rabo-mole-da-serra (Embernagra 
longicauda), espécie endêmica de topos 
de montanha do leste do Brasil. 
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Foto 77  Acauã (Herpetotheres cachinnans)  Foto 78  Periquito-rei (Eupsittula aurea)   
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11.4 Mamíferos na Serra da Calçada Os mamíferos representam uma importante parcela da fauna de vertebrados, ocupando vários nichos e desempenhando um papel relevante na manutenção dos ecossistemas, sendo considerados importantes agentes polinizadores (Mora et al., 1999), dispersores de sementes e predadores (Galetti 
et al., 2001), despertando interesse natural nas pessoas sobre seus mais diferentes aspectos (Reis et 
al., 2011), além de exercer influente papel na manutenção e equilíbrio de populações de outros vertebrados e mesmo outros mamíferos (Pedó et al., 2006).  Devido ao inestimável valor de sua contribuição, a presença dos mamíferos, além de imprescindível, também pode ser indicadora da qualidade ambiental local (Bonvicino et al., 2002). Conhecer a composição da fauna de determinados ambientes é a base para o desenvolvimento de ações conservacionistas e o possível manejo sustentável de áreas naturais (Morcatty et al., 2011). Minas Gerais abriga 236 espécies de mamíferos (cerca de 34% das espécies do país), distribuídas entre os principais biomas do estado: Mata Atlântica, Caatinga, e Cerrado (Chiarello et al., 2008). A mastofauna conhecida na Mata Atlântica é estimada em 298 espécies, 90 (30,2 %) das quais são endêmicas. O Cerrado apresenta diversidade e endemismo menores que a Mata Atlântica, mas a diversidade é ainda bem elevada, com 251 espécies, sendo 32 (12,7%) endêmicas (PAGLIA et al., 2012).   As principais ameaças locais para a diversidade de mamíferos, dentre elas, as queimadas que além de reduzir a disponibilidade de recursos, podem resultar no afugentamento ou mesmo na morte de indivíduos da fauna, as alterações antrópicas em decorrência das atividades de mineração, do fluxo recreativo de veículos motorizados (erosão e ruído elevado) utilizados nas atividades de lazer frequentes na área, introdução de espécies exóticas, além da presença de animais domésticos que pode levar a transmissão de doenças para a fauna silvestre e ao aumento da competição por recursos e da predação (Galleti & Sazima, 2006).  A mastofauna da região da Serra da Calçada é característica de áreas de transição entre os biomas Cerrado e Mata Atlântica, e apresentam um predomínio da fauna típica da mata tropical úmida, decorrente da influência da vegetação original dominante, a qual se caracterizava por grandes manchas de matas tropicais úmidas e de galeria, em uma matriz de campos e cerrados (BIODIVERSITAS, 2010). Segundo Morcatty e colaboradores (2013) está estimada para o Quadrilátero Ferrífero a ocorrência de 45 espécies de mamíferos silvestres de médio e grande porte, compreendidas em 21 famílias e nove ordens, das quais: um Didelphimorphia, três Pilosa, quatro Cingulata, sete Primates, 15 Carnivora, um Perissodactyla, quatro Artiodactyla, nove Rodentia e um Lagomorpha.  A riqueza de médios e grandes mamíferos na região da Serra da Calçada indica haver uma complexa rede trófica distribuída nas diferentes fitofisionomias e representada por espécies de hábitos 
locomotores e alimentares distintos, que permitem a ocupação dos diversos nichos disponíveis. No que diz respeito ao estado de conservação dos ambientes e à sua relevância para a mastofauna local, a área abriga matas de galeria e capões de mata, ambientes-chave na manutenção da diversidade de mamíferos (Redford & Fonseca, 1986) como fonte potencial de hábitat e recursos tanto para as espécies associadas aos ambientes campestres como os canídeos quanto para aquelas típicas de áreas 
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florestais como os primatas. Destaque para os ambientes ao longo dos cursos d’água com diversas cavidades/tocas observadas que fornecem habitats e abrigos para espécies de diferentes hábitos (terrestre, fossorial, escansorial e arborícolas) e da disponibilidade de presas para as espécies de topo de cadeia, como Sylvilagus brasiliensis e Cuniculus paca, espécies abundantes no estudo.  Tanto os trechos de Campo Rupestre sobre Canga, que ocupam a maior parte da área, quanto os de Campo Sujo, são ambientes propícios à utilização/ocupação por parte das espécies típicas de 
áreas mais abertas, como é o caso do lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), espécie ameaçada de extinção e da jaritataca (Conepatus chinga), cujos vestígios foram encontrados na porção Norte da Serra da Calçada. Com relação aos ambientes de mata, apesar de estarem restritos aos Capões sobre Canga, eles se encontram preservados e, por menores que sejam, representam uma fonte de recursos para as espécies de mamíferos locais, cabe ressaltar que, 75% das espécies do estudo dependem dos ambientes florestais para sua sobrevivência. Destas, destaque para a espécie Leopardus guttulus (gato-do-mato), vulnerável em nível estadual, nacional e internacional. Apesar de ser capaz de utilizar áreas com diferentes graus de perturbação, é uma espécie típica de ambientes florestais. Por apresentarem elevada capacidade de deslocamento e necessitarem de áreas de vida extensas, acredita-se que indivíduos dessa e das demais espécies também utilizem/ocupem a área, sendo que a ocorrência das mesmas possivelmente está associada à presença dos capões. A conectividade da Serra da Calçada com outras áreas de preservação (Parque Estadual da Serra do Rola Moça e Estação Ecológica de Fechos) favorece o fluxo de espécimes entre as diferentes populações de mamíferos e, consequentemente, a estruturação de toda a comunidade local e regional. Neste contexto, a gestão do MONA Serra da Calçada deve ocorrer deve priorizar a proteção das  populações de mamíferos ameaçados como a onça-parda (Puma concolor), a jaguatirica (Leopardus 
pardalis) o gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) e o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), além de espécies cinegéticas (alvo de caça) como veado-mateiro (Mazama americana) e paca (Agouti paca). A Serra da Calçada apresenta uma alta diversidade de espécies de mamíferos de médio e grande 
porte, com provável ocorrência local de 23 espécies de pequenos mamíferos não voadores e 37 espécies de médios e grandes mamíferos. Estes estão representados pelas ordens Didelphimorphia, Primates, Pilosa, Cingulata, Carnivora, Artiodactyla, Lagomorpha e Rodentia e distribuídas em 19 famílias. Rodentia foi a ordem mais representativa, seguida por Carnivora e Didelphimorphia, enquanto Pilosa e Lagomorpha apresentaram os menores valores de riqueza em relação à riqueza total. Vale ressaltar que a representatividade de cada ordem está, geralmente, relacionada ao número de espécies que apresentam distribuição para a região de estudo. Isto explica a grande quantidade de carnívoros, roedores e marsupiais observada, grupos que apresentam riqueza naturalmente elevada em relação aos demais. Da mesma forma, as ordens menos representativas correspondem às ordens com menor número de espécies com distribuição regional, como, por exemplo, Lagomorpha, que apresenta apenas uma espécie com distribuição no território nacional (Paglia et al., 2012).  Os estudos realizados na Serra da Calçada, em períodos de seca e chuva, resultaram em 21 espécies de mamíferos de médio e grande porte. O Anexo 9 apresenta uma lista dos mamíferos de pequeno, médio e grande porte registrados ou com potencial de ocorrência para a região da Serra da Calçada.  
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Com relação aos pequenos mamíferos de potencial ocorrência para região da Serra da Calçada, a maior parte dos marsupiais listados (Ordem Didelphimorphia, família Didelphidae) são espécies 
típicas de ambientes florestais, dos 10 representantes apenas Didelphis albiventris e Monodelphis 
domestica são espécies comumente observadas em ambientes abertos e em diferentes graus de perturbação (BONVICINO et al., 2008; REIS et al., 2011). Dentre os roedores de pequeno porte (Ordem Rodentia, família Cricetidae), das 12 espécies listadas, três são típicas de ambientes florestais: Akodon 
cursor, Akodon montensis, Nectomys squamipes, Oecomys roberti e Rhipidomys mastacalis. Vale dizer que Nectomys squamipes é uma espécie semi-aquática e, portanto, estritamente associada a corpos d’água com mata ciliares (VIEIRA et al., 2008). As demais espécies podem ser encontradas em ambientes com vegetação mais densa e também em áreas abertas: Calomys tener, Cerradomys 
subflavus, Necromys lasiurus, Oligoryzomys sp. e Oxymycterus sp., Oxymycterus dasytrichus, sendo esta última endêmica da Mata Atlântica. A família Echimydae foi representada apenas pela espécie 
Thrichomys apereoides, de hábito terrestre e semi-arborícola habita áreas abertas e florestais da Caatinga, do Cerrado e do Pantanal (Bonvicino et al., 2008). Os roedores de médio e grande porte correspondem a cinco famílias, sendo todas as espécies de ampla distribuição geográfica, inclusive duas destas espécies apresentaram registros diretos nas áreas ao Sul e Leste da Serra, são elas: Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) e Cuniculus paca (paca), respectivamente. A capivara, maior roedor vivente, habita diferentes formações vegetais em diferentes graus de antropização, sempre associadas a corpos d’água e a paca, de médio porte que habita primariamente ambientes de mata também associados a corpos d’água (Emmons & Feer, 1997; Bonvicino et al., 2008). Os grandes carnívoros se destacam pela sua representatividade dentre os mamíferos de médio e grande porte. Com 16 espécies (44%), este grupo é essencial para a estabilidade de um ecossistema, pois sua redução pode diminuir a biodiversidade e causar a desestruturação de toda a comunidade local e regional, por isso são considerados como espécies-chave por manter e restaurar a diversidade e a resiliência dos ecossistemas (Soulé & Terborgh, 1999; Terborgh et al., 1999).  Dentre os canídeos, destaca-se a ocorrência de Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), espécie presente em regiões de transição entre campos de altitude e cerrados, frequente na Serra da Calçada (AMPLO, 2012). Entre os representantes das ordens Pilosa e Artiodactyla, os poucos registros referem-se à porção Norte e Leste da Serra, sendo eles o Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim) e Mazama americana (veado-mateiro), respectivamente. A ordem Cingulata foi representada por quatro espécies dos gêneros Cabassous, Dasypus e Euphractus, e Lagomorpha representada pelo Syilvilagus brasiliensis (tapeti), espécie mais abundante do estudo. Das três espécies de primatas de ocorrência para a região, duas foram registradas na área de entorno da Serra da Calçada, sendo elas Callicebus nigrifrons (guigó) e Callithrix penicillata (mico-estrela).  
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Foto 79  Playback para a coleta de dados 
sobre a mastofauna.  Foto 80  Callithrix penicillata (mico-

estrela) registrado por playback. 
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Foto 81  Local de instalação de armadilha 

fotográfica em mata na Serra da 
Calçada. 

 Foto 82  Sylvilagus brasiliensis (tapeti) 
espécie mais abundante do estudo. 
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Foto 83  Pegada de Conepatus chinga 
(jaritataca) na porção norte da Serra 
da Calçada. 

 Foto 84  Pegada de Chrysocyon brachyurus 
(lobo-guará). 
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A composição da comunidade de mamíferos listada para a região encontra-se aparentemente 
bem estruturada, com a presença tanto de táxons generalistas como Sylvilagus brasiliensis como de espécies associadas a áreas com estado de conservação mais bem preservado como o felino Leopardus 
guttulus. É característica das espécies de médios e grandes mamíferos sua distribuição por mais de um bioma, o que resulta em pequeno número de espécies endêmicas. Neste estudo foram duas espécies endêmicas do domínio da Mata Atlântica, que são os primatas Sapajus nigritus (macaco-prego) com potencial ocorrência para a área e Callicebus nigrifrons (guigó) registrado visualmente na área. Entre os pequenos mamíferos não voadores, as espécies Didelphis aurita e Oxymycterus dasytrichus são endêmicas deste Bioma (Paglia et al., 2012). Foram destacadas algumas espécies de acordo com seu status de conservação nos âmbitos mundial (IUCN, 2015), no Brasil (MMA, 2014) e no estado de Minas Gerais (COPAM, 2010), assim como fragilidades e riscos de suas populações na região. Salienta-se que onze (29,7%), espécies com provável ocorrência para a região da Serra da Calçada estão presentes em listas de fauna ameaçada de extinção. Destas, nove estão presentes na lista de fauna ameaçada do estado de Minas Gerais (COPAM, 2010), oito se encontram sob alguma categoria de ameaça na lista nacional (MMA, 2014) e duas estão presentes na lista vermelha mundial (IUCN, 2015).  Os carnívoros são altamente vulneráveis aos processos de fragmentação e altamente susceptíveis a extinção em fragmentos pequenos e isolados (Chiarello, 1999; Chiarello, 2000; Cullen JR. et al., 2000; Negrão & Valladares-Pádua, 2006). Neste estudo, nove espécies estão presentes nas listas de espécies ameaçadas; quatro estão contempladas nos Planos de Ação Nacional propostos pelo ICMBio, que identificam e orientam as ações prioritárias para conservação de espécies ameaçadas (ICMBIO, 2015): os felinos do gênero Leopardus (ICMBIO, 2013), Puma concolor (ICMBIO, 2011) e Chrysocyon brachyurus (ICMBIO, 2009).  Quatro espécies registradas na Serra da Calçada figuram em listas vermelhas, incluídas na categoria vulnerável tanto a nível federal quanto estadual, Puma concolor (MMA, 2014; COPAM, 2010) e 
Chrysocyon brachyurus (MMA, 2014; COPAM, 2010), a nível estadual, Leopardus pardalis (COPAM, 2010) e Leopardus guttulus presente em todas as listas (IUCN, 2015; MMA, 2014; COPAM, 2010).  Dentre as espécies incluídas em categorias de ameaça, Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Puma 
concolor (onça-parda) e Leopardus pardalis (jaguatirica) apresentam alto poder de dispersão e uma ampla área de vida. Portanto, tais espécies dependem de ambientes mais extensos e preservados e que apresentem um grau considerável de conectividade. Ressalta-se, no entanto, que a ocorrência do lobo-guará está associada especialmente a áreas de campo e ambientes com vegetação pouco densa, enquanto as demais espécies (Leopardus pardalis, Puma concolor, Pecari tajacu e Lontra longicaudis) estão fortemente relacionadas à ambientes florestais, sendo a última típica de margens de corpos d’água (Eisenberg & Redford, 1999).  
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Foto 85 Leopardus pardalis (jaguatirica) – 
espécie Vulnerável no Estado (COPAM, 
2010). 

 Foto 86  Callicebus nigrifrons (guigó) espécie 
endêmica e Quase Ameaçada (IUCN, 
2015). 

 
 O lobo-guará, Chrysocyon brachyurus é o maior representante da família Canidae na América do Sul (Einsenberg & Redford, 1999). É um animal com características distintas, como orelhas e pernas bem desenvolvidas e com uma coloração marrom avermelhada, características as quais são adaptações para o hábito cursorial e período de atividade crepuscular e noturna (Dietz, 1984). Percorre grandes distâncias diariamente e ocupam grandes áreas de vida, que variam de 21,7 a 132 km² (Dietz, 1984; Carvalho & Vasconcellos, 1995; Rodrigues, 2002). É importante mencionar a presença dos grandes felinos, predadores de topo de cadeia, que controlam toda a comunidade mastofaunística, como a Puma concolor (onça-parda), espécie registrada no estudo e que requer grandes habitats sendo grandemente afetada pela fragmentação (Beier, 1993; Maehr et 
al., 2002). De hábito generalista, a onça-parda possui variações alimentares ao longo de toda sua área de vida consumindo presas principalmente de acordo com a disponibilidade e vulnerabilidade (Iriarte 
et al., 1990). Além de perseguição por humanos, a perda de habitat tem sido um dos principais fatores de ameaça a espécie uma vez que barreiras ao movimento presentes na paisagem alterada tem promovido dispersões frustradas e circulares de pequena distância que não são capazes de prevenir a depressão endogâmica (Maehr et al., 2002). Inclusive, a implantação de elementos que possibilitem a conectividade da paisagem como corredores ecológicos tem sido sugerido para a espécie (Beier, 1993; Maehr et al., 2002). O guigó Callicebus nigrifrons é um primata classificado como Quase Ameaçado segundo a IUCN (2015), endêmico da Mata Atlântica apresenta alta dependência de ambientes florestais. É uma espécie estritamente arborícola que vive em pequenos grupos, cuja dieta é predominantemente frugívora, sendo afetado principalmente pela perda e fragmentação de habitat, ocasionando declínios populacionais ao longo de sua distribuição (Veiga et al., 2008). 
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11.5 Anfíbios e répteis na Serra da Calçada A herpetologia é o ramo da zoologia que estuda os anfíbios e répteis. Dados atuais apontam que existem cerca de 7.398 espécies de anfíbios e 10.038 espécies de répteis no mundo (Frost 2015 e Uetz & Hošek 2015). No Brasil são listadas 1.026 espécies de anfíbios e 808 táxons de répteis (neste caso inclui-se 760 espécies e 48 subespécies) segundo a Sociedade Brasileira de Herpetologia (Costa & Bernils 2014; Segala et al. 2014).  Conhecer a herpetofauna de uma região é essencial para a compreensão do seu status de conservação, bem como das relações ecológicas ali existentes e, apesar da grande biodiversidade, de modo geral, a herpetofauna brasileira ainda é pouco conhecida. Grande parte dos estudos concentra-se na região sudeste e pouco se sabe sobre a real biodiversidade desse grupo na Floresta Amazônica, como também em ambientes de difícil acesso, como topos de montanhas, ambientes que se destacam pela ocorrência de espécies endêmicas. Assim, a carência de conhecimento científico no Brasil se deve ao pequeno número de pesquisadores especialistas, expressiva riqueza de espécies e dificuldades relacionadas à coleta de espécimes do grupo. No entanto, um considerável número de espécies é descrito anualmente. A maioria das espécies de anfíbios está associada a ambientes aquáticos, por necessitarem da umidade para realizar as trocas gasosas, portanto, são diretamente dependentes da existência desses ambientes. Algumas espécies, devido a características peculiares de sua biologia e ciclo de vida, podem ser consideradas ótimas indicadoras de qualidade ambiental. Muitas espécies apresentam requerimentos específicos e por isso são sensíveis a quaisquer modificações ambientais, principalmente as relacionadas à qualidade da água e estrutura do habitat. Além disso, também possuem um importante papel na cadeia alimentar, uma vez que são predadores de insetos causadores de doenças e servem de alimento para diversos animais como lagartos, cobras, aves e mamíferos.  Os répteis, por sua vez, desempenham um importante papel ecológico no ecossistema e são peças-chaves da cadeia alimentar, ocupando diversos níveis tróficos, incluindo predadores de topo, como é o caso dos jacarés. Devido à suas especificidades ambientais alguns répteis podem ser indicadores da qualidade ambiental e, portanto, merecem atenção no que diz respeito ao uso responsável dos recursos naturais.  A relativa facilidade para a amostragem da herpetofauna (principalmente dos anfíbios) faz com que este grupo seja indicado para a obtenção de informações rápidas para a caracterização do estado de conservação de uma biota local e das alterações antrópicas sobre a mesma. Minas Gerais se destaca entre os demais estados brasileiros por apresentar grande biodiversidade de espécies da herpetofauna. São mais de 200 espécies de anfíbios (Drummond et al. 2005), representando cerca de 22,8% de todas as espécies registradas para o Brasil. Tal biodiversidade está associada a presença de vários ambientes no estado, destacando-se a presença dos biomas Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga. A diversidade de ambientes favorece a ocorrência de uma alta diversidade de anfíbios e répteis, resultando em grande número de espécies endêmicas (Drummond et 
al. 2005). 
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A área de inserção do MONA Serra da Calçada no Quadrilátero Ferrífero e na porção Sul da Cadeia do Espinhaço é importante no contexto geográfico e biológico local. A fauna de anfíbios e répteis reflete a 
região de ecótone entre a Mata Atlântica e o Cerrado, sendo possível observar espécies típicas 
de ambos os biomas ocorrendo em uma mesma região. A oeste do MONA, há predominância dos campos rupestres quartzíticos; dentro do MONA predominam os campos ferruginosos, nos quais destacam-se as lagoas sobre canga, formadas por águas pluviais. Este ambiente muitas vezes é o principal ambiente aquático disponível, comumente utilizado por espécies de anfíbios, havendo espécies endêmicas desses ambientes. As drenagens a leste e as sua matas ciliares são ambientes importantes para manutenção de uma comunidade de anfíbios. Ademais, os campos rupestres são áreas importantes para outras espécies, principalmente lagartos e serpentes.  A implantação do MONA Serra da Calçada irá contribuir para a preservação da herpetofauna. Entre as medidas conservacionistas, será importante proteger as áreas com lagoas sobre canga e limitar o acesso às cabeceira dos córregos, bem como prevenir processos de assoreamento em curso de forma a conter o carreamento de sedimentos para os córregos. No contexto de ações de educação ambiental, será importante a sensibilização do público visitante para a importância da preservação dos habitts naturais e das espécies de lagartos e serpentes que ali ocorrem naturalmente, evitando a morte desses animais decorrente de encontros fortuitos com a população. 
11.5.1Anfíbios A lista de anfíbios registrados na Serra da calçada, é composta de 32 espécies de anfíbios anuros, distribuídos em 11 famílias. A família Hylidae apresentou o maior número de espécies (16 espécies), seguida por Leptodactylidae (seis), Brachycephalidae (duas), Bufonidae, Centrolenidae, Craugastoridae, Cycloramphidae, Dendrobatidae, Hylodidae, Microhylidae e Odontophrynidae apresentam uma espécie, cada. No Anexo 9 apresenta-se a lista de espécies com potencial ocorrência para a área de inserção do Mona Serra da Calçada. Ressalta-se aquelas que listadas em alguma categoria de ameaça. A perereca-das-folhagens (Phyllomedusa ayeaye), é classificada como “Criticamente em Perigo” na Lista de Espécies ameaçadas de Minas Gerais (Deliberação Normativa COPAM nº 147/ 2010) e na Global (IUCN, 2015) e recentemente foi retirada da Lista Oficial das Espécies da fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Portaria MMA nº 444/2014). Na época, os critérios para inserir essa espécie nas listas de ameaça foram perda, alteração e fragmentação de habitats, fogo, poluição por agrotóxicos, assoreamento dos córregos onde se reproduz e distribuição restrita. Anteriormente, essa espécie era considerada endêmica de Poços de Caldas-MG, mas hoje há registros pontuais na Serra da Mantiqueira, Espinhaço e Canastra em ambientes com pouca ou nenhuma interferência humana, como as Unidades de Conservação (Baêta et al. 2009; São-Pedro e Feio, 2011). Por este motivo, Baêta e colaboradores sugeriram a exclusão desta espécie da lista de espécies ameaçadas do Brasil e da IUCN e espera-se que após revisão da lista estadual a espécie saia dessa categoria. 
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Para o Brasil, a perereca (Bokermannohyla martinsi) é considerada como “Quase Ameaçada” segundo o Ministério do Meio Ambiente (Portaria MMA nº43/2014). Espécies enquadradas na categoria de “Quase Ameaçadas” são aquelas que, embora não consideradas ameaçadas no momento, se aproximam de alguma categoria de ameaça, sendo provável que se qualifiquem como ameaçadas em um futuro próximo. Globalmente, segundo a “International Union for Conservation of Nature” (IUCN 2015), além da perereca-das-folhagem (Phyllomedusa ayeaye) classificada como “Criticamente em Perigo”, a perereca (Scinax maracaya) e as rãs (Ischnocnema izecksohni, Hylodes uai, e Leptodactylus jolyi) são listadas como “Deficiente de dados”. As demais espécies são listadas como “Menos preocupante”. Entre os anfíbios com potencial para o Mona Serra da Calçada há espécies associadas a ambientes 
alterados (Dendropsophus minutus, Hypsiboas albopunctatus, Hypsiboas faber, Leptodactylus latrans,  
Physalaemus cuvieri e Scinax fuscovarius). Por outro lado, outras espécies estão associadas a 
ambientes em melhor estado de conservação (Ischnocnema juipoca e Ameerega flavopicta, 
Bokermannohyla circumdata, Scinax maracaya e Vitreorana uranoscopa), entre os anuros.  
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Foto 87  Rã-do-folhiço (Ischnocnema 

izecksohni). 

 Foto 88  Rã-do-folhiço (Haddadus 
binotatus). 
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Foto 89  Perereca (Hypsiboas lundii).  Foto 90  Perereca-de-pijama (Hypsiboas 
polytaenius). 
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Foto 91  Perereca-verde (Phyllomedusa 
burmeisteri). 

 Foto 92  Perereca-do-folhiço 
(Phyllomedusa ayeaye). 

 
 
11.5.2Répteis A lista de répteis com potencia ocorrência para o Monumento Natural Serra da Calçada (Anexo 9), é composta de 12 espécies distribuídas entre lagartos e serpentes. Dentre os lagartos, as famílias Mabuyidae, Teiidae e Tropiduridae apresentaram duas espécies, cada, e as famílias Gymnophthalmidae e Leiosauridae apresentaram uma espécie, cada. As serpentes foram representadas pelas famílias Dipsadidae e Viperidae, ambas com duas espécies.  Nenhuma das espécies assinaladas para região encontra-se inserida em alguma categoria e ameaça de extinção. Três espécies, sendo dois lagartos (Salvator merianae e Tropidurus torquatuI) e uma serpente (Tropidodryas serra). A família Viperidae merece certo destaque, pois representa parte das espécies venenosas e peçonhentas, responsáveis pelo maior número de acidentes ofídicos no Brasil. São espécies dos gêneros Bothrops (jararacas), Crotalus (cascavel) e Lachesis (surucucu).   

Foto: Ju
ssara D

ayrell 

Foto: B
ernard

o Leop
oldo 

Foto 93  Calango (Ameiva a. ameiva)  Foto 94  Teíu (Salvator merianae).  
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Foto 95  Cobra (Tropidodryas striaticeps).  Foto 96  Jararaca (Bothrops jararaca).   
12. PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL  
12.1 Pré-história Na Serra da Calçada, os vestígios arqueológicos remontam a épocas pré-históricas. As ocupações humanas na Serra da Moeda são mencionadas por Baeta  e Piló (2015). Em algumas cavernas situadas no seu topo (algumas das quais no interior da área do MONA), arqueólogos encontraram cacos de 
cerâmica, lascas de quartzo e sílex, além de artefatos em hematita. Há também registros anteriores da presença de grupos ceramistas há mais de 1500 anos em cavernas de outros locais do Quadrilátero Ferrífero. Em abrigos rochosos na Serra da Calçada foram identificadas ainda pinturas rupestres da Tradição Planalto (grafismos vermelhos e mais raramente pretos, amarelos ou brancos; entre os quais figuras de animais são as mais frequentes).  

Fonte: 
Zayden

 et al 2
010 

Fonte: 
Zayden

 et al 2
010 

Foto 97  Pinturas rupestres em abrigo rochoso 
na Serra da Calçada, sinais da presença 
humana em tempos pré-históricos 

 Foto 98  Pintura rupestre de cervídeo em 
paredão rochoso na Serra da Calçada 
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12.2 Formação histórica de Nova Lima  A história de Nova Lima teve seu início nos idos do final do século XVII, quando o bandeirante Domingos Rodrigues Fonseca e seus comandados encontraram ouro nos ribeirões dos Cristais e Cardoso, região onde instalaram as primeiras casas que vão dar origem ao Arraial de Nossa Senhora do Pilar dos Congonhas, atual Nova Lima. A cidade de Nova Lima chegou a chamar, ainda no século XVIII, Congonhas das Minas de Ouro, popularmente conhecida, apenas por Congonhas. Foi elevada a freguesia em 1748, e o distrito criado em 1836 com o nome de Congonhas do Sabará. Passou a vila, com a criação do município, desmembrado do de Sabará, em 1891 com o nome de Vila Nova de Lima, em homenagem a um filho ilustre. Apenas em 1892 a vila foi instalada. O nome atual, Nova Lima, foi adotado vários anos depois, em 1923 (BARBOSA,1995).  As minas de ouro encontradas nos primeiros anos da descoberta receberam nomes mais diversos: Bela Fama, Cachaça, Vieira, Urubu, Gaia, Gabriela, Faria, Garcês, Batista e Morro Velho, única a permanecer funcionando e produzindo até o século XXI. A mina de Morro Velho vai pertencer a diversos donos até que, em 1834, foi comprada do Padre Freitas, pela mineradora inglesa Saint John Del Rey Mining Company, que a explorou até 1960, momento em que foi adquirida por um consórcio de capital brasileiro (Unibanco e Bozano Simonsem) que se associou à empresa sul-africana AngloGold, em 1975. Em 1999, a AngloGold assume o domínio acionário da empresa. Em 2004, associou-se à empresa inglesa Ashanti Golfields Corporation, adotando o nome de AngloGold-Ashanti. A mina foi paralisada em outubro  de 2003 devido à grande profundidade da exploração.  Nova Lima mantém alguns importantes remanescentes da intensa exploração aurífera que ocorreu no município, como um grande aqueduto, conhecido por Bicame e as Banquetas ou Regos de transporte de água.  Como mencionado em JW (2006), “os regos e banquetas de Nova Lima são obras de engenharia, de caráter histórico, que compunham o sistema de exploração do ouro. Os regos tinham a função de coletar e distribuir a água para os locais de lavagem do ouro e são margeados por passeios, conhecidos regionalmente por Banquetas. Esse sistema, por sua natureza, acompanha curvas de nível resultando em passeios de pedestres quase planos. Atualmente, são referências históricas, significativas para a identidade da população local.  Na Serra da calçada, do período histórico, é possível avistar ao longe parte das estruturas que formam o Sítio Arqueológico Forte de Brumadinho, composto por estruturas atribuídas a uma fortificação, uma grande cata a céu aberto, um extenso sistema hidráulico e uma estrada calçada que ligava a área de lavra, na parte mais baixa, ao topo da serra. De acordo com recentes pesquisas arqueológicas e históricas, nas primeiras décadas do século XVIII, importantes descobertas de ouro foram realizadas às margens do rio Paraopeba e em mais alguns pontos da serra da Moeda, proporcionando um grande movimento exploratório. A construção do Forte de Brumadinho é reflexo dessa intensa exploração aurífera, e testemunho da grande riqueza produzida na região, período em que o contrabando foi praticado em larga escala (JARDIM,JARDIM, 1982). Em função disso, o motivo da construção do forte passou a frequentar o imaginário local, que criou hipóteses sobre a função do Forte: ele teria servido de abrigo para tropas militares (PREFEITURA MUNICPAL DE BRUMADINHO, 2003); ou teria sido um local de cunhagem clandestina de moeda, recebendo a alcunha de Casa da Moeda Falsa; com o 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 100 

desenrolar das pesquisas arqueológicas e históricas foram localizadas as ruínas da verdadeira Casa da Moeda Falsa no atual lugarejo de “São Caetano da Moeda” (GUIMARÃES, REIS, PEREIRA, 2003).  Pesquisas arqueológicas indicaram que a construção funcionava como sede administrativa de uma grande unidade mineradora, característica do período colonial mineiro (GUIMARÃES, REIS, PEREIRA, 2003). Segundo Neves (in Baeta e Piló 2015), ela provavelmente foi construída com o fim de resguadar o ouro de possíveis furtos;  a parte central ao fundo possuía um telhado de uma casa interna; o resto seria um pátio. O muro maciço e sem brechas teria o fim de evitar contato com o exterior, com total controle pela únoca entrada, coo uma “caixa-forte”.  A posição da entrada sugere o controle do acesso para as povoações existentes pela serra acima, onde a maior visibilidade propiciaria o controle de eventuais rebeliões.  A descoberta do ouro em Minas Gerais no fim do século XVII atraiu um sem número de brasileiros, portugueses e africanos escravizados. No final do século XIX, várias terras antes utilizadas para exploraçãoo aurífera já se encontravem ociosas, sendo adquiridas no início do século XX por empresas strangeiras de mineração (Borges, 2008, in Pró Cittá 2012) . Após este período algumas áreas permaneceram isentas de atividades econômicas, como “reservas”das mineradoras, o que propiciou a preservaçãoo do patrimônio natural. A partir da década de 1970, o parcelamento do solo e a ocupação da região por empreendimentos mobiliários se acentuaram.  

 Foto: A
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Foto 99  Vista geral do local de 
implantação do Forte de Brumadinho. 

 Foto 100  Vista das ruínas do Forte de 
Brumadinho 
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Foto 101  Detalhe do Forte de 
brumadinho. Notar presença de 
visitante.  

Foto 102  Edificação principal do Forte de 
Brumadinho 
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12.3 Patrimônio Cultural de Nova Lima O município de Nova Lima tem inventariado como Patrimônio Cultural Imaterial as festas de Nossa Senhora do Rosário, Santa Teresinha, Santo Antônio e a Semana Santa. Também a Corporação Musical União Operária, a Sociedade Beneficente Cultural e Recreativa Novalimense, o Clube das Quintas e a Queca, um bolo típico da cidade (IPAC, 2014). Nova Lima, assim como as outras cidades que possuem cerca de 300 anos e foram as pioneiras no processo de ocupação colonial do território de Minas Gerais, possui grande acervo de edificações e 
outros bens imóveis, também relacionados ao Patrimônio Material. Nova Lima se caracteriza por possuir várias construções e bens integrados a algumas destas, provenientes dos séculos XIX e início do XX. Exemplos deste acervo patrimonial se faz com as ruas Santa Cruz, Tiradentes, Augusto de Lima, Bias Fortes, Melo Viana e Raimundo Ferreira Fonseca e os bairros Quintas e Boa Vista (IPAC, 2014). O bairro Quintas possui construções mais elaboradas arquitetonicamente, com casas elevadas do chão para facilitar a circulação do ar, já o Bairro Boa vista foi construído para os trabalhadores de uma classe mais baixa das mineradoras do município, com casas no estilo bonserá. Todas estas ruas e algumas outras do município possuem edificações históricas catalogadas pela Prefeitura Municipal de Nova Lima como Bens Culturais Materiais (IPAC, 2014). O maior elemento de identidade cultural do município é o Bicame, canal suspenso de transição do Rego Grande na área urbana. O Bicame foi criado pelos ingleses para superar uma depressão topográfica existente no trajeto de um canal de adução de água, conhecido como Rego Grande. Ao transpor a depressão através do bicame, o Rego Grande passa a chamar Rego dos Amores.   Várias banquetas foram construídas, sendo que uma das mais antigas de Nova Lima é conhecida como Rego dos Carrapatos. O Rego dos Carrapatos é datado do século XVIII, e possui 5,5km de extensão e foi responsável pela captação de água potável para Nova Lima, além de fornecer água para a mineração Morro Velho (http:www.descrubaminas.com.br).     
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Foto 103  Casa do Bairro Quintas em Nova 
Lima  Foto 104  Casas no estilo bonserá em Nova 

Lima 

 
Foto: R

PPN M
ata Sam

uel d P
aula 

Foto: R
PPN M

ata Sam
uel d P

aula 

Foto 105  Fundos do Prédio Máquina dos 
Cristais em Nova Lima 

 Foto 106  Interior da Usina dos Cristais, 
hoje sede do CEA da RPPN Mata Samuel 
de Paula 
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Foto 107  Bicame, cartão postal de Nova 
Lima 

 Foto 108  Banqueta no Parque Municipal 
Rego dos Carrapatos 
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13. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, POPULACIONAIS E URBANÍSTICOS DO 
ENTORNO  
13.1 O município de Nova Lima Nova Lima se localiza na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, na microrregião de Belo Horizonte, segundo critérios do IBGE. Os principais acessos a Nova Lima são a BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro e atravessa longitudinalmente o município; a MG-356, que tem início na BR-040 e liga a região à Ouro Preto e a MG-030, principal acesso à sede municipal, e ligação com Rio Acima. A proximidade com Belo Horizonte (15 km de sede a sede) permite um acesso rápido de Nova Lima aos aeroportos de Pampulha (com pouca atividade de vôos no momento) e o principal aeroporto regional, Confins (a 1h de distância). A Ferrovia do Aço, principal sistema de transporte dos produtos minerais para exportação, foi desativada. Apenas alguns trechos da ferrovia para transporte de passageiros continuam funcionando m caráter mais turístico nos municípios limítrofes a Nova Lima. 
13.1.1População A população urbana de Nova Lima já se destacava em 1970, quando representava 80,55% do total. Em 2000, o grau de urbanização chegou ao expressivo índice de 97,90%, fazendo com que a população rural se tornasse ainda mais restrita. Entretanto, entre 2000 e 2010, houve acréscimo da população rural proporcionalmente maior do que o da população urbana, trazendo o índice de urbanização a um patamar ligeiramente inferior (97,82%). Em 2010, segundo dados censitários do IBGE, o município contava com 80.998 habitantes, destes, apenas 1.766 residentes na área rural.  Dados estimados para 2015 (IBGE, 2015), indicam uma população de 89.900 habitantes, o que representa uma densidade demográfica de 188,73 habitantes / km2. 
13.1.2Saúde Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES, Nova Lima totaliza 18 equipes da Estratégia Saúde da Família, uma Equipe de Agentes Comunitários de Saúde - PAC e uma equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família -ENASF. O município conta com 62% da população coberta pelos programas relacionados à atenção básica (SIAB, 2015). A atenção especializada no território novalimense conta com uma Policlínica Municipal e um Centro de Atenção Psicossocial do SUS, dois postos de saúde, além de 27 clínicas especializadas, de natureza privada, e 18 Unidades de Serviço de Diagnose e Terapia. Em relação à atenção hospitalar, Nova Lima dispõe do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, de caráter filantrópico e conveniado ao SUS, que é referência também para as populações de Raposos e Rio Acima. Na esfera privada, destacam-se o Instituto Biocor e o Hospital Infantil/Maternidade Vila da Serra, que são centros referência para atendimento de alta complexidade.  Segundo informações de agosto de 2014, o município possuía 2,5 leitos por mil habitantes, próximo do valor tido como ideal pela Organização Mundial de Saúde, de três leitos por mil habitantes. Foram registrados, em 2015, 127 médicos atuando no município. 
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13.1.3Educação A rede escolar de Nova Lima, em 2014, se compôs de 49 unidades de ensino em atividade, deste total, 29 são públicas (Quadro 05). Todas elas se encontram na zona urbana do município. O quadro majoritariamente urbano é explicado pelas diretrizes do Plano Diretor, cujo zoneamento municipal privilegiou a disseminação de áreas de expansão urbana. Em 2013, o município apresentava um total de 5.701 docentes. No Quadro 06 é apresentado o número de matrículas, a maior parte de ensino fundamental público.  
Quadro 05 Número de estabelecimentos – Nova Lima – 2014  Nível de Ensino Número de Escolas Creche 23 Pré-escola 29 Ensino fundamental (anos iniciais) 27 Ensino fundamental (anos finais) 22 Ensino médio 14 Educação profissional 9 Total 49 Fonte: MEC/INEP/DEED, 2014.  

Quadro 06 Número de matrículas – Nova Lima – 2014  Dependência Estadual Municipal Privada TotalEducação infantil Creche 0 788 596 1.384 Pré-Escola 0 1706 745 2.451 Ensino fundamental 1ª a 4ª Série (Anos Iniciais) 0 4.443 2010 6.453 5ª a 8ª Série (Anos Finais) 3.134 1233 1761 6.128Ensino Médio 2.450 0 787 3.237Educação Profissional (Nível Técnico) 0 0 1364 1.364Educação de Jovens e Adultos - EJA 25 199 17 241 Educação especial 553 302 0 855Total 6.162 8.671 7.280 22.113 Fonte: MEC/INEP/DEED, 2014.  Entre as instituições de ensino localizadas fora da sede e do povoado Honório Bicalho tem-se, no Condomínio Vale dos Cristais, o Colégio Santo Agostinho; no Bairro Jardim Canadá, o Collegium, a Escola Municipal Benvinda Pinto Rocha (ensino fundamental, com 1.139 alunos) e a Escola Estadual Maria Josefina Sales Wardi. No Bairro Vale do Sol, situa-se o anexo da Escola Municipal César Rodrigues e, em São Sebastião das Águas Claras, a Escola Municipal Rubem Costa Lima (181 alunos). Destacam-se ainda algumas escolas particulares da linha pedagógica Waldorf, como o Colégio Rudolf Steiner de Minas Gerais (bairro Jardinaves); a escola Infantil Ninho (Vale do Sol); e o Instituto Educacional Ouro Verde (bairro Ouro Velho) 
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Nova Lima possui oito instituições de ensino superior: Faculdade de Administração Milton Campos, Faculdade de Direito Milton Campos, Faculdade Pitágoras de Nova Lima, Faculdade Presidente Antônio Carlos de Nova Lima – FUNEC, Universidade Castelo Branco – UCB, Universidade Fumec, Universidade Norte do Paraná e Universidade Salvador.  
13.1.4Economia e desenvolvimento A principal atividade econômica do município de Nova Lima é a extração mineral, seguida pelo setor 
de comércio e serviços. A indústria extrativa de minério de ferro destaca-se no contexto estadual, fato que se confirma pela posição do município como o maior recebedor da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) no estado de Minas Gerais, estado que, por sua vez, ocupa o primeiro lugar no ranking brasileiro de recebedores de CFEM. Apesar de o ouro ter grande importância histórica, no cenário atual as minas de ferro da Vale S. A. são a fonte de praticamente toda a receita com a compensação financeira. Outros segmentos industriais, que há poucas décadas eram inexpressivos ou inexistentes, têm aumentado sua importância nos últimos anos, como as indústrias de móveis, estruturas pré-moldadas, esquadrias e vidro, gráfica, produtos químicos, cervejaria, embalagens, instrumentos cirúrgicos, mecânica, montagem de contêineres e beneficiamento de pedras decorativas. É extremamente relevante, ainda, a indústria da construção civil, que se expande firmemente desde os anos 1990, quando a zona sul de Belo Horizonte trasbordou para o norte do município de Nova Lima. O setor de serviços também apresenta crescimento em anos recentes, acompanhando a grande expansão imobiliária pela qual passa Nova Lima no início do século XXI. Já a agropecuária sempre permaneceu num patamar pouco relevante para a economia local.  O desenvolvimento do setor de turismo, considerado uma das principais potencialidades do município, é apresentado em item específico.  Nova Lima é considerado um município rico, com Produto Interno Bruto (PIB) por habitante de 78.974 reais (IBGE.2012). A Figura 15 apresenta a oscilação do PIB por habitante em Nova Lima, que desde 2005 esteve em patamar bastante superior ao de Minas Gerais. A diferença ampliou-se fortemente ao longo dos últimos anos, apesar de, em 2012, o crescimento no município ter sido negativo e no estado ligeiramente positivo.  As limitações do PIB como indicador de qualidade de vida estimularam o desenvolvimento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Esse índice trouxe uma inovação ao introduzir em sua concepção, além da variável econômica (renda), tradicionalmente utilizada nas comparações do grau de desenvolvimento entre os países, variáveis que visam captar outros aspectos das condições de vida da população. O IDH tem mantido a sua concepção básica ao longo dos anos, sendo composto de três índices, aos quais são atribuídos pesos iguais: renda, educação e longevidade. 
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Figura 15  PIB por habitante – Nova Lima e Minas Gerais (2005-2012) – R$ mil  

 Fonte: Dados do DNPM (CFEM) e da Fundação João Pinheiro (PIB), 2014.  No Brasil, o índice tem sido utilizado pelo governo federal e por administrações regionais através do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). O IDHM é um ajuste metodológico ao IDH Global para a realidade dos municípios e reflete as especificidades e desafios regionais no alcance do desenvolvimento humano no Brasil (PNUD, 2012). O IDHM de Nova Lima, de 0,813 em 2010, é classificado como de muito alto desenvolvimento humano, e registrou crescimento de 55,45% entre 1991 e 2010. Dentro de estado de Minas Gerais, Nova Lima encontra-se na primeira posição em termos de desenvolvimento humano, registrando o maior IDHM em 2010. No mesmo ano, ocupou a 17ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM.  A Figura 16 apresenta a evolução do IDH total de Nova Lima e de seus componentes entre 1990 e 2010. Mostra ainda a evolução média observada no estado de Minas Gerais. O componente relacionado à renda dos moradores (IDH Renda) e às condições de saúde (IDH Longevidade) destacam-se no índice.  
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Figura 16  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM – Nova Lima e média do 
estado de Minas Gerais – 1991-2010 

 

 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada & 
Fundação João Pinheiro, 2015. 

 

13.2 Expansão da região metropolitana de BH na direção de Nova Lima 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte, cuja atual configuração foi estabelecida pela Lei 

Complementar nº 63 de 10 de janeiro de 2002, é composta por 34 municípios. Em 2010, de acordo 

com o Censo Demográfico do IBGE, a aglomeração urbana possuía 4.883.970 habitantes, distribuídos 

por uma área de 9.467,797 km². A densidade demográfica era de 515,85 hab./km² . No mesmo ano, 

Nova Lima possuía 80.998 habitantes em uma área de 429,063 km², correspondendo, 

respectivamente, a 1,66% e 4,53% do total da RMBH. Sua densidade demográfica foi de 188,78 

hab./km², o que representou 36,6% do valor encontrado na região metropolitana.  

Entre 2000 e 2010, a população da RMBH cresceu a uma média de 1,15% ao ano, valor muito próximo 

ao observado para a população total brasileira (1,17% a. a.). Neste período, dentre os dez municípios 

que apresentaram maior crescimento populacional, quatro estão na área oeste da RMBH (incluindo os 

três primeiros) e cinco estão na área norte de Belo Horizonte mantendo a tendência das últimas 

décadas. No último período intercensitário, Nova Lima foi o município que apresentou o 11º maior 

crescimento populacional dentre os 34 pertencentes à RMBH, com uma taxa média anual de 

2,32%, superior, portanto, à média da região. Entretanto, ao se decompor a década entre os intervalos 

2000-2007 e 2007-2010, percebe-se que houve uma expressiva aceleração da taxa média de 

crescimento, de 1,65% para 3,90% ao ano no último período.  
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No Eixo Sul de expansão da região metropolitana de Belo Horizonte, Nova Lima abriga o 

transbordamento da ocupação vertical de alta densidade da zona sul de Belo Horizonte e os 

chamados condomínios fechados que se expandem em várias frentes de ocupação do município, 

assim como em parte de Brumadinho e, em menor escala, nos demais municípios deste eixo. As regiões 

do Vale do Sereno, Jardim Canadá e Alphaville, em Nova Lima, prenunciam a formação de uma nova 

polarização terciária que deve se consolidar com os investimentos viários previstos para a região.  

Desde a década de 1950 e, principalmente, a partir da década de 1970, foram construídas 

centenas de residências unifamiliares em diversos loteamentos residenciais implantados ao 

longo das rodovias BR-356 e MG-030, no território de Nova Lima. Os “condomínios residenciais 

unifamiliares” constituem um tipo de assentamento destinada ao atendimento da demanda da 

população de renda média a alta, inicialmente residente em Belo Horizonte, por sítios de recreio 

utilizados em finais de semana como segunda residência. Os loteamentos privilegiaram a valorização 

da vida no campo como diferencial para suas propostas de lançamento imobiliário. Aprovados como 

simples loteamentos, a maioria antes da vigência da Lei Federal 6.766/79, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo urbano, os “condomínios” caracterizam-se como tal principalmente por 

manterem formas de gestão independentes da administração municipal. A falta de infraestrutura 

urbana na região, aliada à urgência para implantação dos novos loteamentos pelos agentes 

imobiliários, levaram os proprietários a se organizarem para assumir a implantação da infraestrutura 

básica e a operação e manutenção de grande parte dos serviços básicos, entre eles o de abastecimento 

de água, limpeza urbana, transporte e segurança. Talvez o aspecto simbólico definidor do 

“condomínio” seja a existência de portarias e segurança privada que controlam a entrada e livre 

circulação de não residentes.  

Portanto, esses loteamentos surgem com o processo de expansão urbana de Belo Horizonte ou com 

a busca, pelos belorizontinos, de um estilo ou modo de vida distinto daquele dos grandes centros 

urbanos. Como estas localidades são estritamente residenciais, os moradores não perderam vínculo 

com a metrópole no que se refere a atividades profissionais, de estudo, lazer e consumo, sendo o 

automóvel de extrema necessidade (COSTA, 2004). Com isso, vêm gerando pólos comerciais e de 

prestação de serviços nas suas proximidades, contribuindo para a desconcentração econômica, seja ela 

geográfica ou por ramos de atividade (COSTA, 2003). Este movimento pendular mostra que essa 

urbanização incompleta se caracteriza por um crescimento de justaposição, no qual os condomínios se 

agregam ao núcleo primitivo, sem, no entanto, criarem áreas autossuficientes (BHERING, 2003). 

A partir dos anos 1990, passou-se a observar o início do processo de conurbação entre a sede 

urbana de Belo Horizonte e as áreas residenciais da BR-356 e, mais intensamente, da MG-030. A 

saturação de terrenos disponíveis na zona sul da capital e seu consequente encarecimento fez com que 

a construção de imóveis destinados às classes A e B ultrapassasse os limites municipais e chegasse à 

Nova Lima. Nesse município, terrenos a preços relativamente baixos, coeficientes de ocupação de área 

menos restritivos e alíquota mais baixa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) 

relativamente à capital incentivaram a construção de vários prédios comerciais e residenciais, em 

especial, no bairro Vila da Serra, muitos deles com vários pavimentos. Ao longo da década de 2000, 

esse processo foi acelerado pela melhoria das condições macroeconômicas brasileiras, como o 
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aumento do crédito imobiliário e dos níveis de emprego e renda, principalmente a partir de 2004. Essa realidade fez com que se desenvolvesse um novo padrão construtivo na região fronteiriça entre os dois municípios, onde se fundem os bairros Belvedere, em Belo Horizonte, e Vila da Serra e Vale do Sereno, em Nova Lima. Região em rápido processo de adensamento e verticalização, com a presença de edificações de vários pavimentos, estabelecimentos comerciais e de serviços, os quais atendem às famílias residentes tanto em Belo Horizonte quanto em Nova Lima.  No bairro Vale do Sereno destaca-se a presença do centro comercial Serena Mall. Nele existem supermercado, agência dos Correios, loja de materiais de construção, casa noturna, papelaria, imobiliária e outros tipos de comércio. Nota-se, ainda, a presença do Restaurante Esopo, logo em frente ao mencionado centro de compras. Dentre outros estabelecimentos empresariais, já que o dinamismo econômico da região impede que se enumere com exatidão aqueles instalados no Vila da Serra ou na sua fronteira com o Vale do Sereno, é possível destacar o Hospital Biocor, Hospital dos Olhos Dr. Ricardo Guimarães e Hospital Vila da Serra; os Campi das faculdades/universidades Milton Campos, FUMEC e Izabela Hendrix; Fundação Logosófica; Hotéis Mercure Vila da Serra, Piemonte e Lumiere Place; sedes empresariais da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), Câmara Americana de Comércio (Amcham), Instituto de Competências Empresariais (ICE), Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG), Iveco/Fiat, Sicoob Vivamed e Cartório 2º tabelionato de notas. Além das referidas instituições, estão instalados no Vila da Serra estacionamentos de veículos, drogaria, locadora de vídeos, posto de gasolina, escola de inglês, academias de ginástica/artes marciais, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, lavanderia, escritórios imobiliários, lojas de vestuário, salões de estética e beleza, agência bancária Santander e caixas eletrônicos de diversos bancos. Cabe mencionar a existência de dois centros comerciais não totalmente consolidados: o Alta Vila, onde existe estacionamento, espaço para eventos, torre com observatório e o restaurante temático Hard Rock Café Belo Horizonte, e também o Portal Nova Lima, com diversas lojas de rua instaladas na esquina da rodovia MG-030 com a rua Ministro Orozimbo Nonato. Tanto nos bairros/condomínios ao longo da MG-030, quanto naqueles localizados ao longo da BR-356, tornou-se mais difundido o uso das unidades habitacionais como principal residência das famílias proprietárias, coexistindo com o uso de casas como sítios de recreação. Além da sede de Nova Lima e da área de conurbação entre Belo Horizonte e Nova Lima, deve-se destacar a centralidade representada pelo Jardim Canadá, com uma oferta relevante de bens e serviços (Figura 17 ).  
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Figura 17  Principais centralidades do município de Nova Lima  
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13.3 Meio Ambiente e Gestão Municipal A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAM) de Nova Lima gerencia unidades de conservação e licencia/fiscaliza atividades de impacto local, além de atuar em programas de educação ambiental. A secretaria conta com a seguinte estrutura: 
 Departamento de Meio Ambiente; 
 Divisão de Educação Ambiental; 
 Divisão de Recursos Hídricos; 
 Divisão de Recursos Vegetais; 
 Divisão de Infraestrutura; 
 Divisão de Desenvolvimento Sustentável; 
 Seção de Fiscalização Ambiental/ Sede da SEMAM; 
 Seção de Parques e Jardins; 
 Setor de Fiscalização Ambiental/ Regional Noroeste - Jardim  Canadá; 
 Setor de Terraplanagem e 
 Assessoria Jurídica. Nova Lima possui um Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental -  CODEMA. Trata-se de um órgão municipal colegiado, de caráter consultivo, normativo e deliberativo no âmbito de suas competências, criado para assessorar o Poder Executivo nas questões ambientais de interesses municipais. É um conselho paritário, componente da estrutura básica do Sistema Municipal de Meio Ambiente (Lei de instituição do conselho - Lei Municipal nº 2035, de 20 de dezembro). O município participa do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (subcomitê Águas da Moeda). Ao envolver interesses divergentes e conflitos potenciais, a questão ambiental pode ter no CODEMA o fórum adequado para a discussão e o encaminhamento de ações político-administrativas necessárias ao planejamento, controle e educação ambiental;  A SEMAM possui convênio de cooperação técnica com o Instituto Estadual de Florestas (IEF), com o objetivo de auxiliar a implantação  de projetos de arborização urbana,  fiscalização, conservação e recuperação  de floresta; e com a Empresa de Assistência Técnica e  Extensão  Rural do  Estado  de  Minas Gerais -  EMATER MG, cujo objetivo  é auxiliar  a  implantação  de políticas  voltadas  para  o  setor rural, que contribuam para o crescimento do  município, visando  o processo  de desenvolvimento  rural sustentável. 
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Os principais programas desenvolvidos pela secretaria são: 
 “Programa Saber Cuidar”, implantado em 2008, leva educação ambiental aos moradores dos bairros de Nova Lima por meio da realização de diversas oficinas sobre o tema; 
  “Projeto Patrulha da Água, do Ar, do Solo, do Verde e da Gente”, cujo objetivo é a sensibilização dos alunos e de toda a comunidade escolar em relação às temáticas ambientais; 
 “Programa de Cadastro e Cercamento de Nascentes”, voltado para a preservação do manancial hídrico de Nova Lima, por meio do cadastramento e cercamento das nascentes do município; 
 “Monumentos Naturais”, programa de preservação dos monumentos naturais de Nova Lima (Banqueta Rego Grande, Banqueta Matozinhos, Morro do Pires, Morro do Elefante, Serra do Souza e Serra da Calçada. De acordo com o secretário municipal de meio ambiente, os principais problemas ambientais do município dizem respeito à insuficiência do tratamento do esgoto sanitário, já que existem três estações de tratamento que recebem não mais do que 20% do esgoto coletado, sendo o restante lançado em afluentes ou no próprio rio das Velhas; e ao conflito entre conservação e crescimento urbano, que ocorre de forma desordenada a partir de Belo Horizonte. Já as principais denúncias recebidas pela secretaria estão relacionadas à poluição sonora, desmatamento ilegal e ligação clandestina de esgotos. Apesar desses problemas, o secretário considera a situação ambiental de Nova Lima boa quando comparada à de outros municípios da RMBH, principalmente por possuir uma área protegida relativamente grande. Mais de 50% de seu território pertencem a duas empresas (Vale e AngloGold). Além disso, no município existem diversas ONGs ambientalistas consideradas bastante atuantes. 

13.4 Caracterização da ocupação do solo no entorno da Serra da Calçada, 
população e sua percepção em relação ao MONA Na ocupação do entorno do Monumento Serra da Calçada observa-se diferentes padrões de uso e ocupação do solo. A Figura 17 apresentou a área onde se localiza o Monumento Natural Serra da Calçada com destaque para as localidades e comunidades do entorno.  A via de acesso principal que atende a essas comunidades é a BR-040.  O bairro Jardim Canadá, localizado entre a sede municipal de Nova Lima e o acesso ao MONA Serra da Calçada, embora não seja contíguo está bastante próximo, ao norte, e constitui uma centralidade na região, com  infraestrutura econômica e capacidade de provisão de bens e serviços. Configura um centro de serviços e comércio na região noroeste de Nova Lima, possui ocupação diversificada, tanto em termos de nível de renda dos moradores, quanto de padrão construtivo das edificações. 
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Na vizinhança imediata do Monumento Natural Serra da Calçada, é possível identificar loteamentos exclusivamente residenciais unifamiliares orientados para um mercado de alta renda  (Retiro das Pedras e Serra dos Manacás);  diante do MONA, do lado oposto da BR-040, está o condomínio Lagoa do Miguelão. Também do outro lado da BR-040, encontra-se o bairro Vale do Sol, de perfil predominantemente residencial, que conta também com alguns estabelecimentos comerciais, não possui portaria fechada ou guarita, atende a um mercado de residências menos elitizado do que outros bairros/condomínios da região, embora venha se sofisticando com a implantação de restaurantes e serviços para o segmento de alta renda.  Um pouco mais distante, entre as minas Tamanduá e Capitão do Mato, de propriedade da Vale, está o Morro do Chapéu, um dos loteamentos residenciais mais antigos na região, orientado para a população de alta renda. Mais ao sul, localiza-se o Alphaville Lagoas dos Ingleses, ocupação residencial unifamiliar e multifamiliar, com maior densidade de atividades comerciais e de serviços, e onde a lagoa dos Ingleses constitui importante área de lazer e referência paisagística na região.  
13.4.1Retiro das Pedras O condomínio Retiro das Pedras, cujo histórico está registrado em livro escrito por Gustavo Judice, foi fundado em 13 de novembro de 1957. A capela e a edificação sede (com idade aproximada de 50 anos), construídas durante a implantação do condomínio, são elementos de destaque arquitetônico.  Residem na localidade aproximadamente 550 famílias, o que representa cerca de 2.700 moradores. Atualmente há uma média de 600 imóveis residenciais construídos. As ruas do loteamento são pavimentadas com calçamento “pé de moleque”. O provedor de energia elétrica é a Cemig, e o abastecimento de água, realizado via Copasa, a partir do manancial córrego Catarina, com tratamento mínimo (cloro). Os serviços de esgotamento sanitário também são feitos pela concessionária Copasa, com tratamento “parcial” do esgoto, considerado pouco satisfatório pelos moradores pela geração de mau cheiro e problemas ambientais para os córregos receptores dos efluentes. O valor da taxa é visto como excessivo. Existe coleta semanal de resíduos sólidos pela prefeitura municipal. Há serviço de segurança privada, com controle na portaria e identificação dos visitantes. Na visão dos entrevistados residentes, o transporte público que atende ao condomínio é insuficiente (o itinerário seria restrito, além da pouca frequência de viagens), necessitando de serviço privado para complementar as demandas da comunidade. No Retiro das Pedras há teatro, academia de ginástica, caixa eletrônico, piscina, quadras esportivas, sauna, vestiários, bar/restaurante, serviços ligados à saúde, como pilates e acupuntura, professores de música e de línguas estrangeirasAs principais atividades de lazer dos moradores são realizadas no clube que atende ao condomínio, além de caminhadas, corridas e mountain bike na Serra da Calçada. A comunidade é considerada heterogênea, com presença de empresários, profissionais autônomos, juízes, acadêmicos e artistas. Entre os artistas residentes, foram citados os músicos Flávio Venturini e Maria Bragança; o coreógrafo Rodrigo Pederneiras e os artistas plásticos Maria Helena Andrés, Monica Sartori, Mario Vale, Evelyn Zajdenwerg; além de Patricia Manata (Companhia Suspensa).  
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Os moradores acessam os serviços de saúde e educacionais de Belo Horizonte e de Nova Lima. Foi mencionada a existência de boas escolas na região, como Coleguium Rede de Ensino (Ensino fundamental e médio) e a Fundação Dom Cabral (Ensino superior). No entorno, os bairros Jardim Canadá e Vale do Sol apresentam uma oferta diversificada de bens e serviços, onde destacam os vários salões de festa e de eventos e as indústrias, em especial, de material de construção. Em relação às festividades, desde a origem do condomínio, é realizada anualmente a Festa Junina do Retiro das Pedras. Mensalmente, há aproximadamente 10 anos, ocorre uma feira com produtos diversos (alimentação e artesanato) na comunidade.  Atividades culturais e de educação ambiental são desenvolvidas no Retiro das Pedras, na Serra da Calçada e no Jardim Canadá, algumas desenvolvidas pela ONG Arca Amaserra, além de outras ONGs do Jardim Canadá. Como instituições e associações atuantes na comunidade, foram lembradas a Arca Amaserra, com ações ambientalistas em prol da preservação da Serra da Calçada, e a Associação dos condomínios Horizontais - CCH, um grupo de discussão com ações que buscam melhorias para os moradores dos condomínios horizontais da região.  Há uma forte identidade da comunidade com a Serra da Calçada, o Monumento é uma referência paisagística, mas possui também valor de uso direto, já que é muito frequentada pelos moradores. Foram também destacados o mirante do “Forte de Brumadinho”, o morro dos Cristais (também conhecido por morro do Elefante), a Cascatinha, situada na base do morro dos Cristais, e a cachoeira da Hosta.   
13.4.2Alphaville O Empreendimento Alphaville Lagoa dos Ingleses, localizado ao redor da Lagoa dos Ingleses, foi implantado em 1999, por iniciativa do Sr. Augusto Martinez de Almeida, que adquiriu os terrenos da MBR - Minerações Brasileiras Reunidas. O Sr. Martinez se associou à Alphaville Urbanismo S.A., detentora do chamado “Conceito/Padrão Alphaville”, já presente em outros municípios brasileiros (lugar tranquilo, bonito, com serviços de segurança, transporte, assistência médica e educação, padrões monitorados de construção, lazer e o mais perto possível de onde se trabalha). Junto com o lançamento do Alphaville em 1999, foi criada a Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses para representar o empreendimento externamente, buscando defender os interesses dos proprietários e moradores. Periodicamente é publicada a revista eletrônica Alphavida, que trata de temas diversos de interesse dos residentes.  O Alphaville Lagoa dos Ingleses compreende hoje uma área total de 6,4 km2, com sete Residenciais Unifamiliares (cerca de 2.500 lotes), área multifamiliar com edifícios de apartamentos e Town Houses (com 838 unidades já entregues e 1.136 em fase de lançamento e de projeto), área Centros Comerciais - Mall com 100 lojas e 128 salas, ocupando 41.885,51 m²; área Comercial e Uso Múltiplo - ACUM, incluindo o Minas Tênis Náutico Clube, com 110.185,64 m², a Fundação Dom Cabral, com 35.840,60 m², o Hotel Mercure, com 123 quartos, a Escola SEB, com 32.259,01 m² e CSul (atual empreendedor líder do loteamento), com 494.236,38 m² de área edificável; além da área Empresarial e Uso Múltiplo - AEUM, com 387.095,38m² de área edificável urbanizada e empreendimentos comerciais e industriais de alta tecnologia implantados e em fase de implantação (informações disponíveis em http: //www.alphavillemg.com.br). 
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Em termos de saneamento básico, o abastecimento de água é realizado por concessionária local – Samotrácia. Há Estação de Tratamento de Água – ETA e Estação de Tratamento de Esgotos – ETE, também de reponsabilidade da Samotrácia. A Coleta de resíduos sólidos é realizada pela Prefeitura de Nova Lima. Duas linhas de transporte público atendem o local, originárias de Nova Lima (centro) e de Belo Horizonte. O atendimento é considerado satisfatório, segundo informação obtida do representante da Associação Geral Alphaville Lagoa dos Ingleses.  A população estimada é de 3.500 residentes, com projeção para 10.000 em 2025. Incluindo os recém-entregues condomínios verticais, o número aproximado de unidades habitacionais é de 1.300. A maioria dos residentes trabalha em Belo Horizonte, sejam eles profissionais autônomos, empresários ou dirigentes de empresas. Como atividades de lazer, foram citados os clubes (Minas Náutico, Iate Clube e Serra da Moeda) e atividades de corrida, ciclismo e caminhada. Para o atendimento à saúde, a principal referencia é Belo Horizonte. No condomínio existem duas unidades de ensino: a Maple Bear (infantil) e SEB Global, ambas particulares, além da Fundação Dom Cabral. A Lagoa dos ingleses é o destaque da localidade. Existe também um mirante com vista para as montanhas. O Alphaville Centro Comercial reúne lojas de diversos segmentos e é o principal destino dos moradores para compras. Com a chegada do Grupo CSul, várias indústrias estão se instalando nos arredores e se juntando às já existentes. O Grupo CSul detém áreas no Alphaville e nos arredores, o cenário é de ampliação da relevância econômica da região.  O entrevistado destacou a importância de preservar os Monumentos. Citou a ARCA Amasserra como uma organização ligada à defesa do patrimônio natural. Foi lembrada a prática de esportes na Serra da Calçada, com várias trilhas para motos, bicicletas e caminhantes.  Para o entorno do Alphaville (27 km2), foi desenvolvido um Master Plan, ora em fase de licenciamento, com a participação do urbanista Jaime Lerner. Estima-se para todo o complexo, uma população entre 120 e 160 mil habitantes em 40-50 anos. Esta expansão irá reforçar a economia da região e a vocação de centralidade metropolitana sugerida no PDDI. 
13.4.3Condomínio Lagoa do Miguelão Ainda às margens da BR 040, distante aproximadamente 30km do centro de Belo Horizonte, situa-se o condomínio Lagoa do Miguelão. O condomínio localiza-se próximo à Represa Capitão da Mata, ou Lagoa do Miguelão, como é conhecida.  Essa, ao lado da Lagoa Grande (dos Ingleses) e de Codornas, integra o complexo de geração hidroelétrica da antiga Mineração Morro Velho, hoje Anglo Gold Ashanti.  A localidade apresenta boas condições de infraestrutura básica e possui posto de saúde. O número de ocupantes, entre residentes permanentes ou aqueles que ocupam o bairro como residência secundária é de, aproximadamente, 430 pessoas, segundo informações da Prefeitura Municipal de Nova Lima. Em pesquisa de percepção ambiental realizada junto aos moradores do Condomínio Lagoa do Miguelão (Sete, 2012), a Lagoa dos Ingleses, a Serra da Moeda e a própria moradia foram os locais lembrados pelos entrevistados quando indagados sobre o “local mais bonito e agradável da região”.  Os destaques ambientais na visão dos entrevistados é a preservação da vegetação, os animais (especialmente pássaros) e a água limpa.  
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13.4.4Vale do Sol Ainda dentro do vetor sul de expansão da Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem-se o bairro Vale do Sol, lindeiro à BR 040, do lado oposto ao da Serra da Calçada. O loteamento, inaugurado em 1955, localiza-se ao lado da Estação Ecológica de Fechos. Devido à sua localização e especificidade ambiental, o bairro, assim como o Jardim Canadá, é definido pelo Plano Diretor de Nova Lima como Área de Diretrizes Especiais- ADE e possui, portanto, regras de uso e ocupação do solo próprias. O bairro foi implantado para atender a uma camada menos elitizada da população, como os trabalhadores das empresas mineradoras da região. Recentemente vem se sofisticando, com a implantação de restaurantes e serviços voltados a um público de alta renda. O bairro possui um perfil predominantemente residencial, com atividades comerciais e de serviços localizadas principalmente na avenida central, que corta o bairro (Quinta Avenida), e nas ruas laterais, a oeste do bairro, paralelas à BR 040.  Segundo o plano urbanístico da localidade, o lote deve ter área mínima de 360m2 e permite-se o máximo de três pavimentos para as edificações tanto residenciais quanto de comércio, indústria e serviços.  A Prefeitura de Nova Lima recentemente investiu em obras de urbanização no bairro, com destaque para iluminação pública, abastecimento de água e esgotamento sanitário.  Segundo estimativas obtidas na Prefeitura Municipal de Nova Lima, o bairro possui, aproximadamente, população de 1.440 habitantes, entre residentes habituais e flutuantes. Em pesquisa de percepção ambiental realizada junto aos moradores do bairro Vale do Sol (Sete, 2012), a “Área entre Vale do Sol e Pasárgada” e a “Estação Ecológica de Fechos” foram os locais mais lembrados pelos entrevistados quando indagados sobre o “local mais bonito e agradável da região”.  Também foram mencionadas as lagoas da região (Lagoa dos Ingleses e Lagoa do Miguelão) e a Serra da Calçada, entre outros elementos. O destaque ambiental foram as “montanhas” para 41% dos entrevistados.  
13.4.5Serra dos Manacás Localizado a 14 km do BH Shopping, na BR-040, saída para o Rio de Janeiro, vizinho ao Retiro das Pedras. O Serra dos Manacás possui 250 lotes, com áreas médias de 1.000m².  Há infraestrutura de segurança (muro alto contornando o loteamento, guaritas, cerca elétrica, portaria fechada e ronda permanente). As ruas internas são asfaltadas e conta com sistema de abastecimento de água próprio. Possui centro de convivência com salão de festas, piscinas, sauna, quadras de esportes e academia. Há três linhas de ônibus que passam pela portaria do Condomínio (destino Retiro das Pedras): Linha 3900, Linha 3901 e Santa Fé. 
13.4.6Jardim Canadá O bairro Jardim Canadá situa-se na região noroeste de Nova Lima, às margens da BR-040.  Localizado a 30km da sede e na fronteira com a região centro sul de Belo Horizonte (encontra-se há cerca de 13km do bairro Belvedere, área de elevada renda da capital), ele tornou-se um relevante centro empresarial e industrial. Pela sua localização e por possuir atividade econômica significativa, o bairro tem sido utilizado com frequência por vários habitantes dos bairros e condomínios da região.  
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Antigo loteamento criado ainda nos anos cinquenta (1958), o bairro começou, nos anos setenta, a ser ocupado irregularmente por segmentos populacionais de baixa renda e por pequenos estabelecimentos comerciais e de serviços de alcance local.  Na última década, a área vem passando por intenso processo de transformação, com aumento da ocupação residencial de maior poder aquisitivo e pela diversificação do comércio e dos serviços. Esses se sofisticaram para atenderem aos "condomínios" e contam com um crescente número de atividades econômicas, como transportadoras, sedes de empreiteiras e atividades que requerem grandes áreas (Costa e Mendonça, 2003). Do ponto de vista de eventos socioculturais, destaca-se no Jardim Canadá a presença da Quick Cia de Dança. Segundo estatísticas da Prefeitura de Nova Lima disponibilizadas em Castro (2009), o bairro possuía cerca de cinco mil habitantes, com aproximadamente 1,2 mil imóveis residenciais, 606 empresas comerciais, 38 prestadoras de serviços e 58 indústrias, sendo o segundo maior contribuinte de arrecadação tributária do município. Conforme informações da Associação Industrial e Comercial do Jardim Canadá (AICJC), o bairro gerava, em 2009, cerca de seis mil empregos diretos (Castro, 2009).  Devido ao grande crescimento no nível de adensamento do bairro e seu potencial econômico, a Prefeitura de Nova Lima recentemente tem priorizado investimentos em sua infraestrutura, com obras em saneamento básico, Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e iluminação pública, entre outras. O bairro possui uma Unidade Básica de Saúde (UBS) que conta com duas Equipes de Saúde da Família (ESF). São atendidos moradores do bairro Jardim Canadá, condomínio Lagoa do Miguelão, distrito São Sebastião das Águas Claras e bairros e condomínios vizinhos (Prefeitura Municipal de Nova Lima, 2011). Em pesquisa de percepção ambiental realizada junto aos moradores do Jardim Canadá (Sete, 2012), a Praça dos Quatro Elementos, localizada no bairro, e o Parque da Serra do Rola Moça foram os locais mais lembrados pelos entrevistados quando indagados sobre o “local mais bonito e agradável da região” (57% das respostas). Como destaques ambientais foram mencionadas principalmente as montanhas (especialmente Rola Moça) e matas/espécies vegetais.  
13.4.7Pasárgada O loteamento Pasárgada surgiu da fazenda Serra do Tamanduá, propriedade do Sr. José Gonçalves Pimenta, loteada Em 1976 e ocupada efetivamente por imóveis residenciais na década de 90. Pasárgada está inserida na região do distrito de São Sebastião das Águas Claras, seu acesso é feito pela BR-040, sentido Rio de Janeiro, e fica a aproximadamente 19 km do BH Shopping e a 8 km do bairro Jardim Canadá.  Dispõe de vários serviços essenciais como telefonia, Internet, energia elétrica, abastecimento de água, linha de ônibus, coleta de lixo, ruas calçadas, portaria com segurança 24 horas, monitoramento por câmeras, transporte interno e externo por vans para funcionários, moradores e prestadores de serviços. O loteamento conta com a Associação dos Proprietários de Pasárgada (Aspas). Pasárgada possui uma população de aproximadamente 200 famílias, segundo informação disponibilizada no site da comunidade (http://pasargada.etc.br). O loteamento, assim como outras localidades da região, vem aumentando sua ocupação para servir como residência secundária de famílias de alta renda situadas em Belo Horizonte ou mesmo como residência permanente.   
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Segundo pesquisa de percepção ambiental realizada na localidade (Sete, 2012), a Represa do Pasárgada, os campos ferruginos vistos do Mirante da Coruja e a Estação Ecológica dos Fechos foram os locais mais lembrados pela beleza paisagistica e presença de amenidades ambientais.  A fauna, em especial o lobo guará, foi citada como destaque ambiental. Trabalhos de compostagem, incentivo à conservação ambiental, fotografia da natureza e horticultura são desenvolvidos na comunidade em ações de educação ambiental. Entre as entidades parceiras, foram mencionadas a Aspas, ONGs, Prefeitura, Vale e Insitito Kairós.   
13.4.8Morro do Chapéu O condomínio Morro do Chapéu situa-se a aproximadamente 30km do centro de Belo Horizonte ao sul. Há cerca de 13km da BR 040, localiza-se à portaria do condomínio, com acesso pela estrada para o Morro do Chapéu.  O condomínio configura-se como um dos loteamentos residenciais orientado para o mercado de alta renda mais antigos na região. Segundo história contada no local, a localidade  originou-se de um sítio particular existente nos anos quarenta, cujo proprietário, temendo sua desapropriação, transformou-o no loteamento “Unidade de Vizinhança Quintas do Morro do Chapéu” em 1958, ou, simplesmente, “Morro do Chapéu”.   O loteamento possui boas condições infraestrutura e conta com um campo de golfe. Os lotes de terrenos tem área padrão de 2.000m2. Segundo informações obtidas na Prefeitura de Nova Lima, estima-se que o condomínio possua uma população de 1.371 pessoas, entre residentes habituais e famílias que utilizam o local como segunda residência. Em pesquisa de percepção ambiental realizada junto aos moradores do Morro do Chapéu (Sete, 2012), a “Sede Social/Praça São Francisco/Vista do local” e o “Morro do Chapéu” foram os locais mais lembrados pelos entrevistados quando indagados sobre o “local mais bonito e agradável da região”.  Também foram mencionadas a Praça das Cerejeiras, a Mata do Jambreiro e o campo de golfe. Os destaques ambientais  foram as montanhas e a vegetação para 68% dos entrevistados. 
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Foto 113  Comércio no Bairro Jardim 
Canadá, à margem da BR-040. 

 Foto 114  Bairro Vale do Sol visto do 
MONA Serra da Calçada; à esquerda em 
segundo plano, Estação Ecológica de 
Fechos. 
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Foto 117  Portaria Do Condomínio 
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Foto 118  Vista do MONA Serra da Calçada 

a partir da estrada que vem dos 
condomínios Morro do Chapéu, 
Quintas do Morro e Pasárgada 

 
 
13.5 Instrumentos de planejamento e gestão territorial de Nova Lima Nova Lima possui Plano Diretor, criado por meio da Lei nº 2007, de 28 de agosto de 2007. Segundo informações presentes no Diagnóstico para sua elaboração do referido Plano Diretor (JW, 2006), dois pontos fundamentais orientam o planejamento local: a presença da APA Sul e a inserção do município na Região Metropolitana de Belo Horizonte.   Como analisado no estudo realizado pela JW (2006), Nova Lima não apenas integra a APA-Sul, criada pelo Decreto Estadual 35.624 de 08/06/1994, com grande parte de seu município inserido nela, como fornece parte da água potável consumida na RMBH. Portanto, a questão da sustentabilidade 
ambiental é central na dinâmica socioeconômica municipal, considerando os conflitos inerentes a uma região rica em recursos minerais, ambientais, paisagísticos, mananciais de abastecimento de água e, adicionalmente, vetor de expansão urbana da RMBH. As ações municipais devem estar em consonância com as diretrizes da gestão metropolitana, com uso de mecanismos de política 
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intermunicipal com os municípios fronteiriços, como convênios ou consórcios para resolver questões de âmbito intermunicipal (transporte, recursos hídricos, saúde, educação e habitação), preservando, contudo, a identidade municipal.  O Plano Diretor especifica sete usos predominantes nas porções do território municipal: I. Uso predominantemente residencial: unifamiliar ou multifamiliar; II. Uso comercial e de serviços; III. Uso industrial; IV. Uso institucional ou serviço de uso coletivo; V. Uso minerário; VI. Uso sustentável; VII. Uso ambiental. Aplicam-se às diferentes zonas, segundo o seu uso predominante, as normas sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo, os parâmetros, índices, coeficientes e padrões urbanísticos.  O uso predominantemente residencial está subdivido em sete classes: UR1 A, UR1 B (unifamiliares), UR2 A, UR2 B, URS C (multifamiliares), UR3 (unifamiliar e multifamiliar de interesse social) e UR4 (unifamiliar de baixa densidade). A zona de uso predominantemente comercial, de serviços e serviços de uso coletivo é dividido em cinco subtipos de uso - UCS 1A, UCS 1B, UCS 2A, UCS 2B, UT -, os quais variam segundo o tipo de atividade – comercio varejista, serviços, serviços de uso coletivo, serviços de turismo e indústria - e porte da edificação (pequeno, médio e grande porte).  O uso industrial está dividido em três tipos: UIND1A (pequeno porte), UIND1B (indústria de médio porte) e UIND2 (grande porte).  No entorno do Monumento Natural Serra da Calçada, há o predomínio de seis zonas, a maioria com 
perfil residencial: Zona Predominantemente Residencial 3 (Serra dos Manacás, Lagoa do Miguelão, Morro do Chapéu), Zona Especial de Proteção Ambiental, que cobre grande parte do Monumento, Zona Predominantemente Residencial 1 (Alphaville Lagoa dos Ingleses), Zona residencial 1 B (Vale do Sol), Zona residencial 2B, cobre regiões próximas ao Alphaville e à represa Capitão do Mato, e Zona de Comércio e Serviços 3, na região do Alphaville e Lagoa Grande (Figura 18 ). Complementações e modificações no Plano Diretor foram feitos posteriormente: Lei no 2.037/07 de março de 2008, que define como Zona de Ocupação Residencial 3 – ZOR3 os bairros Jardins de Petrópolis e Estâncias Califórnia (para todo o perímetro dos Bairros Jardins de Petrópolis e Estâncias Califórnia só serão permitidas atividades de prestação de serviços de pequeno porte com até 100m2 de área construída em até dois pavimentos, sendo vedada qualquer atividade comercial); Lei n° 2.115/ 21 de outubro de 2009, que define o bairro Pasárgada como ZOR3; Lei no 2.113/18 de setembro de 2009, que altera zoneamento do loteamento Vale do Sereno; Lei no 2.133/23 de dezembro de 2099, que define zoneamento especial para implantação do Pólo Industrial de Jóias e Gemas do Município de Nova Lima; Lei no 2.138/23 de dezembro de 2009, que revoga a lei municipal nº 1.695, de 27/12/2001, ratifica a planta original do loteamento Alphaville Lagoa dos Ingleses e dá outras providências e Lei no 
2139/ 23 de dezembro de 2009, que altera o zoneamento dos lotes que integram as quadras 02, 03, 33 e 40, situadas no loteamento denominado “Oswaldo Barbosa Penna II”, que passarão a pertencer à Zona Industrial nº 1, simbologia ZIND-1.  Considerando o grande dinamismo e transformações socioespaciais recentes do município, atualmente o Plano Diretor de Nova Lima encontra-se em processo de revisão das Áreas de Diretrizes Especiais – ADEs (ADE Mina Grande; ADE Vila da Serra, Vale do Sereno, Jardim das Mangabeiras, Jardim da Torre, Jardinaves e entorno e ADE Alphaville, Balneário Agua Limpa e entorno), revisão do Código de Obras, revisão do Código de Posturas e regulamentação do Sistema de Mirantes e do Sistema de Trilhas.  
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Figura 18  Inserção do MONA Serra da Calçada no Plano Diretor vigente  
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Finalmente, cabe mencionar o planejamento metropolitano. Entre 2009 e 2010, foi elaborado o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI) para ser uma referência de planejamento para os 34 municípios da RMBH nas próximas décadas. Assembleia Metropolitana, Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e Agência de Desenvolvimento Metropolitano integram as ações de planejamento metropolitano presentes no PDDI, o qual contém uma proposta de Reestruturação Territorial Metropolitana com quatro eixos temáticos integradores: acessibilidade, seguridade, urbanidade e sustentabilidade. A definição do macrozoneamento é o desdobramento desse processo. Entre as várias territorialidades, centralidades, zonas e eixos propostos e discutidos no âmbito do macrozoneamento, são definidas 
Zonas de Interesse Metropolitano - ZIM’s, territórios delimitados em que o interesse metropolitano deve prevalecer sobre o local. Segundo a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a aprovação do Estatuto da Metrópole – Lei Federal nº 13.089/15 – os municípios deverão atualizar e compatibilizar seus planos diretores com o Macrozoneamento Metropolitano proposto. Portanto é necessária uma rodada final de reuniões com os municípios, e o suporte na revisão de seus planos diretores, que serão realizados pela Agência Metropolitana. Como última etapa, conforme o Estatuto da Metrópole, é necessário que o Macrozoneamento seja aprovado em lei estadual. Entre as zonas propostas no PDDI, deve ser feita menção às seguintes Zonas de Interesse Metropolitano (ZIM), que incluem a Serra da calçada: 
  ZIM Serras - uma conexão contínua nos eixos das Serras do Itatiaiuçu, Rola Moça, Moeda, Curral e da Piedade, passando pelos municípios de Caeté, Sabará, Santa Luzia, Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité, Brumadinho, Sarzedo, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Igarapé, Mateus Leme e Itatiaiuçu;  
 ZIM Seis Pistas - que se insere no vetor Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em área cuja função dominante já se apresenta em adiantado processo de consolidação como Centralidade Metropolitana, inclui em sua delimitação parte dos municípios de Belo Horizonte e Nova Lima. Tem como principais desafios “o alto adensamento região Seis Pistas com baixa Urbanidade 

(oportunidades de lazer, percurso e encontro, além de oferta de saneamento insuficiente); 
concentração de empreendimentos de alta renda em contraposição a falta de áreas para habitação 
interesse social; expansão mercado imobiliário em contraste com áreas de mananciais aquíferos e de 
vegetação expressiva. Problemas de mobilidade urbana“ (Equipe Técnica MZ-RMBH, dez/2014); 

 ZIM Vetor Sul - sintetiza em seus limites dois aspectos da dinâmica metropolitana: a centralidade regional do Jardim Canadá e o eixo estruturante da rodovia BR-040. Inclui parte dos municípios de Brumadinho e Nova Lima, além de configurar importante vetor de expansão do município de Belo Horizonte a sul. Principais desafios: “equalizar - atividades minerárias e expansão imobiliária com a 
necessidade de proteção dos recursos naturais; centralidade no Jardim Canadá e implantação de 
grandes projetos com a garantia de áreas para habitação interesse social; expansão imobiliária e 
grandes projetos com acessibilidade” (Equipe Técnica MZ-RMBH, dez/2014). 
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13.6 Aspectos institucionais, atores e organização social 

13.6.1Agentes imobiliários  O MONA Serra da Calçada se insere no eixo sul de expansão da Região Metropolitana, valorizado no mercado imobiliário para as classes de renda alta e média alta. O zoneamento atual do Plano Diretor define áreas do entorno como de uso residencial. Portanto, há potencial de conflitos entre os interesses imobiliários e os objetivos do Monumento Natural, em especial, de sua zona de amortecimento. Por outro lado, a presença de áreas verdes e de recreação incorpora valores sociais e ambientais à área, que se refletem na valorização do imóvel. Para mitigar os conflitos potenciais, as normas previstas para a Zona de Amortecimento (item 18.5 deste documento) incluem os critérios e as boas práticas na implantação de empreendimentos imobiliários.   
13.6.2Organizações não governamentais e associações comunitárias  Pelas particularidades ambientais, sociais e urbanísticas de Nova Lima, o município conta com várias formas de organização social, com atuação voltada à defesa de direitos diversos – bens públicos, ambientais ou de um segmento social. Algumas instituições são destacadas aqui pela presença e participação durante as reuniões realizadas no âmbito desse Plano de Manejo ou por terem sido mencionadas quando da realização de entrevistas com lideranças locais:  

 Projeto Manuelzão (foco da atuação na bacia hidrográfica do rio das Velhas);  
 Associação para Recuperação e Conservação Ambiental - ARCA AMASERRA (preservação, conservação e recuperação ambiental e cultural das serras da Moeda, Curral e entorno);  
 Associação de Proteção Ambiental do Vale do Mutuca - Pró-Mutuca (proteção do meio ambiente e do patrimônio natural e paisagístico do Vale do Mutuca); 
 ONG PRIMO - Primatas da Montanha (atuação na preservação da diversidade e da qualidade da vida, grande atuação na Estação Ecológica de Fechos); 
 Instituto Kairós (sediada no Distrito de São Sebastião das Águas Claras, em parceria com a Prefeitura Municipal de Nova Lima e a Vale, implantou o Centro Kairós, onde são promovidos cursos, oficinas, treinamentos e ações sociais ligadas ao desenvolvimento ambiental e cultural da comunidade);  
 Quik (organização artística e sociocultural localizado no Jardim Canadá); 
 JA.CA – Centro de Arte e Tecnologia:  organização não governamental que atua no bairro Jardim Canadá como uma plataforma para o aprendizado e o intercâmbio de experiências artísticas. O centro promove projetos e eventos relacionados à arte, design e arquitetura, tais quais publicações, palestras, oficinas, exposições e programas de residência artística; 
 Instituto CRESCE - Centro de Referência em Educação, Sustentabilidade e Cultura do Espinhaço (Localizado no bairro Vale do Sol, atuação em pesquisa, educação, projetos socioambientais e fortalecimento comunitário);  
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 SOS Nova Lima (movimento que tem como foco de atuação o uso e ocupação do solo em Nova Lima, teve início com a possibilidade de implantação do empreendimento “Vistas do Vale”, no Vale dos Cristais); 
 C.A.S.A, Centro de Arte Suspensa e Armatrux (promoção de mesas de debate, espetáculos de teatro, dança e música, núcleos de criação dramatúrgica, cinema de animação, feiras ecológicas, entre outros);  
 Instituto de Desenvolvimento Local Integrado Casa do Jardim (atuação no bairro Jardim Canadá, com o objetivo de contribuir para a formação dos futuros líderes da comunidade); 
 Associação Industrial e Comercial do Jardim Canadá – AICJC (tem como objetivo suprir as necessidades dos empresários locais, gerando projetos e ações que contribuam para melhores condições de trabalho para as empresas que se instalarem na região);  
 O Projeto Trilhas é fruto da cooperação da ARCA AMASERRA e a Associação dos Condomínios Horizontais, juntamente com os ciclistas e antigos frequentadores da região Fred Lanna e Christian Wagner e colaboração de Mountain Bike BH, Centro de Apoio ao Ciclista, Federação Mineira de Ciclismo e Parque Estadual da Serra do Rola Moça e órgãos de Nova Lima (Codema, Contur e Concidade); visa estruturar a malha de trilhas e garantir qualidade e segurança em sua utilização; o enfoque do projeto é estimular a atividade esportiva e ter nos ciclistas parceiros para a manutenção e fiscalização das áreas protegidas. 
 O Arranjo Produtivo Local  - APL “MAPA” ( Movimento Artístico e Proteção Ambiental) aglutina instituições, algumas já indicadas acima; é formado por profissionais residentes na região de entorno do MONA, incluindo grupos de dança, teatro, galeria de arte, espaços de arte e tecnologia e ONGs com a proposta de desenvolver o potencial cultural, artístico e ecológico do município de Nova Lima, conectar instituições públicas e privadas e sociedade civil em torno das questões que envolvem a ocupação e a convivência na cidade, reservação ambiental, diversificação econômica, mobilidade urbana, sinalização e estratégias de comunicação. 
 Vários bairros e localidades da região contam com associação de moradores. De forma a integrar as comunidades no processo de apropriação do Monumento como um bem público, neste Plano de Manejo são previstas parcerias com associações de moradores.   

13.6.3Proprietários de estabelecimentos de comércio e serviços no entorno Nova Lima possui potencialidades relacionadas ao turismo, e a presença dos Monumentos, em conjunto com as outras unidades de conservação, incorpora valores ambientais ao município e é fator de atração de visitantes e turistas. Esse potencial torna-se ainda mais relevante quando analisada a integração cultura, meio ambiente, lazer e gastronomia. A estrutura de comércio e serviços no entorno dos Monumentos será utilizada para atendimento à demanda por bens e serviços pelos visitantes. A realização de parcerias com estabelecimentos comerciais e de serviços será importante para apoiar a visitação. O bairro Jardim Canadá e “Macacos” possuem oferta diversificada de restaurantes e de hotéis, com o “charme” de se localizarem em área menos adensada e próxima à natureza.  
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Cabe mencionar, como apresentado no item de percepção ambiental, a implantação do Programa de 
Desenvolvimento de Empresas e Organizações Sociais (PDEOS), desenvolvido pela FDC na região do Jardim Canadá, com o objetivo de promover a Gestão Responsável junto às lideranças empresariais e 
comunitárias visando ao desenvolvimento sustentável e sustentado do bairro Jardim Canadá e região. O PDEOS integra o Jardim de Oportunidades, conjunto de ações desenvolvidas pela FDC na região, que selecionou organizações sociais e empresas que passaram a integrar o grupo em 2014. As organizações sociais terão acesso a conteúdos de Planejamento Estratégico, Mobilização de Recursos e Sistemas de Monitoramento e Avaliação, enquanto as empresas vão desenvolver seus respectivos Programas de Investimento Social. Trata-se de um exemplo entre outras iniciativas possíveis na região.  
13.6.4Comitês de Bacia Hidrográfica  Os comitês de Bacia hidrográfica têm como objetivo garantir a gestão democrática e participativa 
dos recursos hídricos. As principais atribuições dos comitês são aprovar e acompanhar a execução do plano de recursos hídricos, ser a primeira instância responsável por arbitrar conflitos relacionados com os recursos hídricos, propor mecanismos de cobrança pelo uso da água e estimular a discussão de temas e questões relacionadas aos recursos hídricos. A Serra da Calçada estabelece o divisor topográfico entre as bacias do rio das Velhas e do rio Paraopeba, afluentes da margem direita do rio São Francisco. Constitui uma importante zona de recarga de aquíferos.  
13.6.5Conselho gestor das Unidades de Conservação  Considerando o mosaico de unidades de conservação de Nova Lima, muitas das quais sobrepostas, a gestão compartilhada e a articulação e integração das ações são necessárias. Deve ser feita menção especial à APA Sul, à RPPN Mata Samuel de Paula, à RPPN Quintas do Sol, ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça, à Estação Ecológica de Fechos, além dos outros Monumentos criados pela Prefeitura de Nova Lima - Morro do Pires, Serra do Souza e Morro do Elefante, além das Banquetas Matozinhos e Rego Grande. O Conselho Consultivo do Mosaico das Unidades de Conservação Municipais foi criado em Nova Lima como principal instrumento de relacionamento entre as Unidades  de Conservação e a Sociedade  Civil.  
13.7 Turismo e Lazer Nova Lima conta com Secretaria de Cultura e Turismo e Conselho Municipal de Turismo – 
Comtur, cuja principal função é coordenar, incentivar e promover a atividade turística no município. O Conselho, criado pela Lei no1728, de 07 de novembro de 2002, auxilia a formulação e implementação da política municipal de turismo. O município possui cinco rotas de desenvolvimento turístico, segundo informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal: Sede, Macacos, Honório Bicalho, Vila da Serra e BR 040. Conforme apontado no diagnóstico realizado para subsidiar o Plano Diretor (JW, 2006), verificam-se na sede municipal diversas edificações de significância histórica ou arquitetônica, como as igrejas da Matriz, do Rosário, do Bonfim e do Cristais, a Biblioteca Municipal, a Câmara dos Vereadores, a Casa Aristides, a Sede da Morro Velho e a Casa de Cultura. Conforme o diagnóstico: “a estrutura herdada do 
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sistema criado pelos ingleses para a mineração do ouro é uma peculiaridade do município a ser explorada. Esse conjunto é formado pelo bicame, as banquetas do Rego Grande e do Rego dos Carrapatos, que formam passeios planos numa região de alta declividade. Também são marcos interessantes os Ziguezagues, construídos para vencer as altas declividades e os mirantes que proporcionam amplas vistas para a sede municipal e para as cadeias montanhosas” (JW, 2006).  Na sede é realizado anualmente o Auto da Cavalhada de São Jorge. A Rota Macacos contempla o povoado São Sebastião das Águas Claras.  A origem do arraial remonta a primeira metade do século XVIII, quando surgiu impulsionado pela extração de ouro e pelo comércio para abastecimento dos mineradores. O declínio da atividade extrativista no século XIX levou à estagnação econômica do local, o que possibilitou preservar, até anos recentes, sua conformação urbana original. Nas últimas décadas do século XX dá-se a “redescoberta” do arraial, o que muda radicalmente seu perfil urbano devido, principalmente, à intensa atividade turística que chega ao local. Atualmente, convivem no distrito a comunidade nativa, sitiantes flutuantes, comércio e serviços locais e vários estabelecimentos turísticos (bares, pousadas, restaurantes). Segundo estimativas obtidas na Prefeitura Municipal de Nova Lima, Macacos possui uma população de aproximadamente 1.156 habitantes, entre residentes permanentes e flutuantes. Vale destacar a Capela de São Sebastião, construção do século XVIII, e a culinária típica, onde se encontra pratos exóticos. Em Macacos, realiza-se tradicionalmente a Festa de São Sebastião, que ocupa a rua principal do povoado. A Rota Honório Bicalho tem potencial para a prática do ecoturismo, pelos atrativos naturais (Poço Azulão, cachoeira das Vinte e Sete Voltas, etc) e para o turismo histórico, pelo passado aurífero. Pelo bairro passa a Estrada Real, de importância histórica no Ciclo do Ouro em Minas Gerais, ladeada pela linha férrea. O Rio das Velhas perfaz uma meia-lua em torno de Honório Bicalho, onde existe também uma estação de tratamento de água para abastecimento da Grande Belo Horizonte. Na localidade é realizada a tradicional Cavalhada de São José. na área de artesanato e gastronomia, com a “Feira Domingo em Bicalho: trilha, sabor e artesanato” e a Festa da mandioca. Os condomínios e o desenvolvimento de bairros lineares caracterizam a Rota BR040, como o Jardim Canadá, Vale do Sol, entre outros. Já a Rota Vila da Serra se destaca por empreendimentos voltados para hotelaria de médio e grande porte, investimentos em hospitais, comercial e serviços, além de um desenvolvido turismo gastronômico. A rota tem potencialidades relacionadas também ao turismo de negócios.  Já o Plano Diretor da Região Metropolitana de Belo Horizonte - PDDI define o Complexo Ambiental 
Cultural - CAC Quadrilátero Ferrífero que, no âmbito do Complexo Local Serra da Moeda, estabelece, entre as ações e projetos, incentivar a consolidação do roteiro gastronômico que abrange Casa Branca (Brumadinho), Macacos (Nova Lima) e Jardim Canadá (Nova Lima). Associado ao potencial hídrico e paisagístico, a área seria alvo de programas e projetos turísticos que busquem fortalecer um corredor 
gastronômico e artístico a partir de Belo Horizonte, incluindo comunidades próximas. Nova Lima se insere também no Complexo Ambiental Cultural do Médio Paraopeba, com o Complexo Local Serra do 
Elefante e o Complexo Local Serra Azul. Para o primeiro são propostas, no PDDI, além do apoio à delimitação da Serra como Unidade de Conservação, ações de estímulo às iniciativas culturais e produtivas para a proteção do Morro do Elefante, fomento ao turismo e a outras atividades no entorno 
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rural. Para o Complexo Local Serra Azul são citadas ações que possibilitem a promoção de iniciativas para formatação da rota cultural abrangendo o Instituto Inhotim, Distrito de Casa Branca (ambos 
localizados em Brumadinho) e o Centro de Arte e Tecnologia Jardim Canadá– JACA através de projetos voltados à melhoria de acesso, infraestrutura e capacitação como forma de inclusão social e econômica das comunidades do entorno.  
13.7.1Ecoturismo Como aponta Gunn (1993) apud OMT (2001) os recursos naturais, culturais, etc. são o fundamento para 
o desenvolvimento posterior da atração, isto é, o atrativo turístico passa a existir a partir do momento em que são fornecidas as condições necessárias para que seja conhecido. Essas condições podem ser entendidas como acesso, serviços de hospedagem, alimentação, transportes, dentre outros. Os aspectos naturais do município de Nova Lima constituem as principais matérias-primas dos 
atrativos turísticos do destino. O valor estético da geodiversidade é destacado por Ruchkys et al. (in Baeta e Piló, 2015); os autores destacam que as paisagens, com grande presençaa de rochas e emolduradas pelo relevo, são consideradas elementos de contemplaçãoo e desfrute. A grande variedade de ambientes formada pelas serras, vales, rios, cachoeiras, vegetação, fauna e clima compõe uma paisagem que estimula a visitação de pessoas do local e de outras regiões. Pela potencialidade do ecoturismo em Nova Lima, foi criado o Plano Municipal de Ecoturismo (Nova Lima, Impactur, s.d). O município encontra-se coberto por vegetação de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, abrigando remanescentes florestais importantes como as matas do Jambreiro, do Espírito Santo, do Parque Municipal Rego dos Carrapatos, a Samuel de Paula, do Mutuca, do Tumbá ou dos Macacos, a Vargem do Lima, a do Faria, a dos Fechos, a Capão Xavier, a Capitão do Mato, entre outras. Estão no município o Rio das Velhas, o maior afluente do Rio São Francisco, e as Serras do Curral, Rola-Moça e Moeda. Essas formações do relevo compreendem ramificações da Cordilheira do Espinhaço, declarada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como Reserva da Biosfera, desde 26 de junho de 2005. Alguns pontos de destaque do município, por serem já locais de visitação ou por possuírem centros de educação ambiental: 

 Parque Estadual da Serra do Rola-Moça (decreto 5.831, de 06/07/60). Compreende uma área de 3.950ha sendo 774ha em Nova Lima, na região do Bairro Jardim Canadá. Possui grande potencial para o ecoturismo, com trilhas para caminhadas e bicicleta, mirantes, observação de aves, fauna e flora. 
 Parque Ecológico Municipal Rego dos Carrapatos (doada ao município em 1996 pela Mineradora Morro Velho). Ocupa uma área de 160 ha, situado na sede do município, adjacente à Mata do Jambreiro. Inserida nesse parque, encontra-se a mais antiga banqueta construída em Nova Lima. A construção data de meados do ano 1.810. O Rego dos Carrapatos foi o responsável pela captação de água potável para a então Congonhas do Sabará, hoje Nova Lima. Nos últimos 100 anos, a água da banqueta foi também utilizada para a lavagem do ouro. A caminhada, a observação da fauna e flora são os principais atrativos do parque. Não é permitida a utilização de bicicletas ou motocicletas e a presença de animais domésticos. A planta-símbolo do parque é a samambaiaçu, algumas delas com mais de 100 anos de existência.  



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 129 

 Área de Proteção Especial - APE – Mutuca: área de 1.250 inserida no Parque Estadual Serra do Rola Moça, administrada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa. Localizado junto à Área de Proteção do Mutuca, encontra-se o Centro de Educação Ambiental do Mutuca - CEAM, criado em 1998. O local é mantido pela administradora e atende um público de mais de 15 mil pessoas, especialmente alunos de escolas de ensino fundamental e ensino médio da Grande Belo Horizonte. Existe um sistema de trilhas interpretativas formado por um conjunto de percursos e locais específicos, denominados Trilha da Mata Ciliar, Berçário das Borboletas, Comedouro, Trilha do Córrego, Trilha da Paca e Mãe d’Água, além de locais para palestras e oficinas. 
 Reserva Particular do Patrimônio Natural do Jambreiro: Com uma área de 912 ha, a área da mata tornou-se Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN. Nessa área encontra-se o Centro de Educação Ambiental – CEA de propriedade da Vale. As atividades educativas são dirigidas prioritariamente a professores e alunos das redes pública e particular de ensino da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Nova Lima. O CEA pode ser visitado por grupos, mediante agendamento prévio. O centro possui auditório, sala de exposições, casa de chá, galpão para oficinas, playground, maquete educativa, mirante e sete trilhas que se embrenham pela mata. 
 Reserva Particular do Patrimônio Natural Mata Samuel de Paula: com 147,83 ha, desde 2000 abriga a sede do Centro de Educação Ambiental Harry Oppenheimer da AngloGold Ashanti - CEAHO, cujo objetivo é desenvolver ações para a melhoria ambiental a partir da participação da comunidade.  Citam-se ainda a Área de Preservação Luzia da Mota (385 ha, com terras também nos municípios de Rio Acima e Raposos, possui um conjunto com três cachoeiras), Fazenda Fernão Paes (área de preservação de 71 ha, de responsabilidade da AngloGold Ashanti) e Área de Proteção Especial - APE – 

Fechos (com 1074 há, foi criada com o objetivo de proteger o manancial da bacia do Ribeirão dos Fechos e os ambientes naturais lá existentes). Como potencialidade turística e de lazer relacionada aos recursos hídricos, deve ser destacada a Lagoa 
dos Ingleses, reservatório de água, do qual a empresa AngloGold Ashanti é concessionária. No seu entorno está o empreendimento imobiliário Alphaville Lagoa dos Ingleses. Em virtude da beleza natural, a região tornou-se uma das áreas preferidas para realização de esportes náuticos e outros tipos de eventos. O Minas Tênis Clube mantém um clube náutico no local. No Alphaville está localizado o Minas Radical, espaço privado de entretenimento, com equipamentos e condições adequadas para a prática de paintball, arvorismo, rapel, tirolesa e escalada. O local recebe turistas durante todo o ano e tem a capacidade de atender até 100 pessoas por hora. Entre os lagos e lagoas presentes no município, cita-se a Lagoa Cambimbas, Lagoa Miguelão e Lagoa da Codorna. Referências locais e para os moradores do entorno e de Belo Horizonte são a Cachoeira de Macacos, localizada no distrito de São Sebastião das Águas Claras, bastante procurada por visitantes, e a 
Cachoeira das Vinte e Sete Voltas, com acesso que pode ser feito de veículo até próximo ao local e ser seguido a pé pela trilha, margeando a banqueta. Outras cachoeiras visitadas e frequentadas no município são Poço dos Malucos, Poço Azulão, Cachoeiras da Mata do Espírito Santo e da 
Fazenda do Maracujá.  
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13.7.2Sistema de regos e banquetas O Plano Diretor de Nova Lima enumera o conjunto de regos e baquetas do município: Rego 27 voltas, Rego dos Amores, Rego do Bananal, Rego dos Carrapatos, Rego do Cubango, Rego Grande, Rego do Limoeiro, Rego do Limoeiro II, Rego dos Matozinhos, Rego Dumbá,  Rego Português, Rego Crioulos, Rego Engenho Velho, Rego do Criminoso, Açude das Cobras, Rego do Diamante, Rego da Talhada, Rego da Metralha, Rego do Samambaia, Rego do Azulão, Rego do Zumbi e Rego do Tamanduá. Deve ser feita menção à Banqueta do Rego Grande, bem próxima ao Monumento Natural Morro do Elefante: construção do final do século XIX, tinha como função principal captar uma parte da água do Ribeirão dos Cristais para diversas funções, desde movimentar os pilões até bombear a água da mina. Desta forma, foi construído um canal, conhecido em Nova Lima como Banqueta do Rego Grande devido a sua grande extensão, atualmente nomeada Av. Aldo Zanini. A banqueta tem 4.676,7 metros de comprimento, vazão de 20.000 litros por minuto e mantém até hoje as características e o trajeto originais. Esse represamento do córrego resultou numa região de caminhadas e passeios ecológicos, devido à beleza natural da região em que se localiza a Mata Samuel de Paula Ao final da banqueta do Rego Grande, encontra-se o Centro de Educação Ambiental Harry Openheimer, construído pela AngloGold Ashanti, que restaurou o prédio da antiga Usina Hidrelétrica, transformando-a em sala multimídia e biblioteca.  
13.7.3Sistema de Mirantes A topografia do município possibilita inúmeras vistas panorâmicas. No Plano Diretor (2007) é proposta a criação do Sistema de Mirantes de Nova Lima, contendo os topos de morro considerados de importância paisagística, simbólica e histórica para a população local: Mirante da Serra do Taquaril; Serra do Curral; Mirante do Cruzeiro; Serra do Cachimbo; Mirante da Pedreira das Quintas; Mirante do Morro do Elefante; Mirante da Barra do Céu; Mirante do Morro do Pires; Mirante do Morro da Glória; Mirante do Mutuca; Mirante da Serra do Rola Moça; Mirante do Morro do Chapéu; Mirante da Serra da Calçada; Mirante do Morro do Gama; Mirante do Morro do Chapéu; Mirante da Serra da Calçada; Mirante da Serra da Calçada; Mirante do Miguelão; Mirante da Reserva Capitão do Mato; Mirante da Serra do Rio do Peixe; Mirante de Água Limpa; Mirante da Moeda. O sistema de mirantes, conjugado ao sistema de trilhas do município e à rede viária municipal, possibilita usufruto da paisagem e uso recreativo do sítio natural, mediante contemplação ou atividades desportivas. 
13.7.4Sistemas de Trilhas Em relação a trilhas e caminhos ecoturísticos, muito presentes no município, podem ser mencionadas as trilhas das 27 voltas, do Padre Pequeno, Luzia do Mota, Represa do Cambimbe, que são opções para adeptos de caminhadas longas, como trekking e hiking. Outras, como a do Zumbi II, do Cruzeiro, são mais curtas, embora apresentem certo grau de dificuldade.  Cita-se ainda a Trilha Parque Rio das Velhas, via ecoturística de resgate histórico-cultural e ambiental, cujo trecho de 30 km se inicia no distrito de Mazagão, em Itabirito, passa pela cidade de Rio Acima e termina no distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima. 
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Nova Lima conta atualmente com ações e projetos que envolvem o uso das trilhas pela coletividade: Enduro a Pé de Nova Lima, Projeto Nossas Trilhas e Projeto Caminhadas na Natureza (Quadro 07). 
13.7.5Estrada Real Em Nova Lima, no distrito de Honório Bicalho, passa a Estrada Real, que vai de Diamantina ao Rio de Janeiro, passando por 162 municípios mineiros, oito do Rio de Janeiro e sete de São Paulo. Durante 150 anos, a Estrada Real levou ouro, diamantes e esmeraldas para os navios atracados no litoral. Foi a única via de acesso à capital Ouro Preto e ao interior mineiro. A história da Estrada Real, com seus registros e passagens controlados para evitar contrabandos e os descaminhos do ouro, se confunde com a história de Minas e do Brasil. Instrumento para o desenvolvimento do Brasil Colônia, a Estrada Real, cuja importância avançou pelos séculos XVIII e XIX, é revalorizada atualmente como canal de integração  por meio do turismo. A beleza natural presente no trecho do distrito de Honório Bicalho representa atrativo turístico para a região que se insere no Caminho Sabarabuçu. Este caminho surgiu como uma rota alternativa entre Ouro Preto, no Caminho Velho, e Barão de Cocais, no Caminho dos Diamantes, criada pelos bandeirantes para se chegar até a serra da Piedade (antigo Pico de Sabarabuçu). O brilho da serra atraia os bandeirantes que imaginavam ser ouro (na verdade, o minério de ferro do topo da montanha, que reflete a luz do sol). O Caminho Sabarabuçu foi integrado, em 2006, ao traçado da Estrada Real, como uma extensão do Caminho Velho e abrange, em cerca de 160 km, as localidades de Cocais (distrito de Barão de Cocais),  Morro Vermelho (distrito de Caeté), Sabará, Raposos, Honório Bicalho (distrito de Nova Lima), Rio Acima, Acuruí (distrito de Itabirito) e Glaura (distrito de Ouro Preto). 
13.7.6Cervejas especiais Nova Lima se tornou recentemente um pólo na produção de cerveja artesanal. Na fórmula das cervejas são utilizados ingredientes típicos da região. Levam elementos como cravo, casca de laranja, mandioca, rapadura, anis e boldo. As cervejas artesanais produzidas em Nova Lima são: MG-30, VMBeer; Pfeiffer Bräu, Cervezehn, Jambreiro, A Nossa Cervejaria, Essebier, Taberna do Vale, Cerveja da Vila, Roter Bogen, Gambier, Küd Bier, Macacos, Old Rock Beer, segundo informações da Secretaria Municipal de Turismo. A aprovação da Lei Pró-Artesão (Lei nº 2.292) e do Programa Municipal de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica Associada ao Turismo tende a estimular a produção da cerveja artesanal no município e, de forma mais ampla, o processo artesanal, fortalecendo as tradições culturais, além de impulsionar o potencial turístico do município.  Segundo dados da Associação de Cervejeiros Artesanais de Minas Gerais - Acerva Mineira, as produções vêm aumentando, assim como o número de cervejarias. Em Minas Gerais, Nova Lima se destaca por ser o município com o maior número de cervejarias.    Anualmente a cerveja é celebrada no município com a Uaiktoberfest (Quadro 07). 
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13.7.7Projetos e Eventos – Secretaria Municipal de Turismo No Quadro 07 são apresentados projetos apoiados ou desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Turismo de Nova Lima. Observa-se à ênfase ao ecoturismo e à gastronomia.   
Quadro 07 Projetos e ações desenvolvidas ou apoiadas pela Secretaria Municipal de 

Turismo  Projeto/Evento CaracterísticasRoteiros Turísticos A Secretaria de Turismo promove os roteiros turísticos em Nova Lima com o objetivo de aumentar o fluxo turístico na região. Hospedagem Domiciliar O projeto visa capacitar os moradores para receber os turistas em suas residências, gerando renda para a comunidade ao mesmo tempo em que visa ampliar a oferta de hospedagem na região. Domingo em Bicalho - Trilhas, Sabor, Artesanato e Entretenimento Tem como objetivo promover a melhoria do receptivo turístico de Honório Bicalho e região e o desenvolvimento econômico local. 
Enduro a Pé de Nova Lima Evento realizado nas trilhas catalogadas e mapeadas pelo Projeto Nossas Trilhas. Hoje a Secretaria de Turismo tem dez trilhas mapeadas na região de Honório Bicalho, onze na região de Macacos e sete trilhas na região da Sede. Projeto Nossas Trilhas O projeto visa catalogar, mapear e preservar as trilhas da região.

Projeto Caminhadas na Natureza 
Caminhadas na Natureza foi concebido pela Federação Internacional de Esportes Populares (IVV), sediada na França, e conta com a participação de 35 países, totalizando 17 milhões de caminhantes. Em Nova Lima o projeto, organizado pela Secretaria de Turismo, busca atingir comunidade, donos de pousadas e restaurantes, artesãos, empresas do município e ONGs. As inscrições para participar do projeto geralmente são gratuitas. Estão implantados os percursos: Circuito Haras Marcha D'Ouro, Circuito Honório Bicalho, Circuito Farol da Serra e Circuito Vista da Montanha. Seminários de ecoturismo Os seminários colocam em debate temas relacionados ao desenvolvimento do ecoturismo em Nova Lima Parada de Conscientização Ecológica Tem como objetivo conscientizar e sensibilizar a população sobre o patrimônio natural do município e a importância de preservá-lo para desenvolver o seu potencial econômico Inventário Turístico de Nova Lima O projeto visa atualizar toda a oferta turística disponível no município. 

Festivais Gastronômicos Os festivais são vistos como uma oportunidade de unir os talentos da culinária de Nova Lima em um único evento, oferecendo divertimento e prazer aos novalimenses e turistas, além de aproximá-los das belezas naturais, cultura e receitas da região Festival Gastronômico - Rota dos Sabores O evento reúne restaurantes localizados nas rotas de desenvolvimento turístico do município: Sede, Honório Bicalho, Vila da Serra, Macacos e 040. Os participantes do festival têm a opção de pernoitar nas pousadas da região. 
Festa do Mel 

O evento valoriza a produção do mel no município como fonte sustentável de geração de renda. Tem em sua programação seminários, feiras, oficinas de alimentos e de tratamento estético à base mel, além de um concurso de comidas e bebidas. O incentivo à produção de mel em Nova Lima tem sido realizado em parceria com a Associação de Apicultores das Cidades de Rio Acima e Nova Lima (Acranoli), localizada em Honório Bicalho, Emater e com o SENAR MINAS. Festa da Mandioca Realizada em Honório Bicalho, faz parte do calendário oficial de Nova Lima e promove a gastronomia local. Uaiktoberfest A “festa da cerveja” reúne produtores de cerveja e mestres cervejeiros. Conta ainda com atrações musicais locais, comidas típicas alemãs, palestras, cursos e rodas de conversa com produtores da cerveja 
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13.7.8Outros atrativos Conforme apresentado na caracterização das áreas de entorno do MONA, há diversas iniciativas culturais individuais e de grupos presentes em Nova Lima que podem constituir atrativos turísticos adicionais a visitas aos MONAs criados no município, a exemplo de eventos esportivos, ateliers 
abertos de artistas, consultas a benzedeiras conhecidas localmente, etc. Há que destacar ainda  que o município vizinho de Brumadinho, na vizinhança da Serra da Calçada, também possui diversos atrativos turísticos, os quais podem ser divulgados no âmbito das ações de comunicação previstas nos programas de gestão do MONA Serra da Calçada. Entre eles, destacam-se diversas comunidades negras, cujas manifestações culturais constituem atrativos importantes da região do MONA Serra da Calçada.  Há dezenas de Guardas de Congado, destacando–se as comunidades do Sapé,  Ribeirão, Marinhos, Rodrigues, Massangana, Aranha e Córrego do Feijão. Tais comunidades quilombolas são preciosos testemunhos para a compreensãoo da história e a diversidade cultural brasileira (Camargo, in Baeta e Piló, 2015).  
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14. MONA SERRA DA CALÇADA: INFRAESTRUTURA E USO PÚBLICO ATUAIS Atualmente, apesar de um uso público informal constante, o MONA Serra da Calçada não apresenta 
qualquer infraestrutura implantada como apoio à visitação e à interpretação ambiental, exceto pela presença de algumas estradas - um eixo principal que dá acesso à divisa de propriedade da Vale, no extremo sul da área do MONA; algumas variantes e diversas trilhas utilizadas por pedestres, ciclistas, motociclistas e eventualmente jipeiros. Essas estradas não possuem desenho e planejamento adequado, não vêm sofrendo manutenção, e aquelas localizadas em relevo declivoso apresentam erosões em processo de intensificação.   Os principais acessos à Serra da Calçada atualmente são a estrada que conduz à portaria dos condomínios Serra dos Manacás e Retiro das Pedras, e algumas trilhas que interligam a área do MONA com a BR040, utilizadas principalmente por ciclistas, (“entradas” no trevo do posto curva do Retiro, em frente à CEMIG, no trevo do Vale do Sol e em frente ao condomínio Lagoa do Miguelão). O acesso principal à área do MONA Serra da Calçada é feito por um portão localizado próximo da portaria do Bairro Retiro das Pedras, o qual permanece fechado, sendo aberto somente para passagem de veículos autorizados (normalmente, ronda de fiscalização da Vale, proprietária do terreno; e veículos autorizados a fazer, periodicamente, a manutenção dos sistemas de comunicação instalados nas torres existentes dentro da área do MONA). Os visitantes, em sua maioria caminhantes e ciclistas, utilizam o “passa-um” na lateral direita do portão. Esta precária infraestrutura de acesso está localizada fora da área da UC, cujo limite se localiza a cerca de 700m adiante, após o “corredor” formado entre os limites dos dois condomínios. Este tipo de acesso não é condizente com o funcionamento de uma UC com uso público, pois não permite um controle de entrada, nem proporciona conforto para os visitantes. Considerando a importância do uso público já estabelecido no local, que recebe semanalmente centenas de visitantes oriundos da região, de outros estados brasileiros e mesmo do exterior, a demanda de melhorias na infraestrutura é urgente. Buscando proporcionar controle e apoio ao uso público que já existe na área do MONA Serra da Calçada, a ONG ARCA AMASERRA – Associação para Recuperação e Conservação Ambiental em defesa da Serra da Calçada, utilizando recursos próprios, implementou uma estrutura de recepção do MONA Serra da Calçada, na forma de um container localizado ao lado do portão de entrada. Este ponto de recepção informal, apoiado pelo voluntariado da ONG, tem como finalidade informar os visitantes sobre as especificidades da área da Serra da Calçada, as possibilidades de interpretação ambiental e as condutas esperadas durante a visitação e mesmo, no sentido de proteger os recursos naturais e o patrimônio histórico presente fora do MONA porém acessado por via dele. 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 138 

 

Foto: F
red Lan

na 

Foto: P
ablo M

eyer 

Foto 119  Ponto de apoio à visitação, em 
fase de implantação pela ARCA 
AMASERRA. 

 Foto 120  O ponto de apoio à visitação da 
ARCA tem ficado ativo nos finais de 
semana. 
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Foto 121  Posto na BR040 que pode servir 
de apoio aos visitantes da Serra da 
Calçada. 

 Foto 122  O Posto Retiro pode ser um 
parceiro importante como local de 
comunicação educativa para visitantes 
do MONA Serra da Calçada 
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Foto 123  Portão de acesso à área do MONA 
Serra da Calçada e placa indicativa, 
tendo ao lado o passa-um utilizado por 
caminhantes e ciclistas. 

 Foto 124  Movimento de visitantes na 
entrada do MONA Serra da Calçada em 
manhã de um final de semana normal. 
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Na área do MONA Serra da Calçada não existe qualquer infraestrutura edificada ou equipamento de uso público formal. Mas é interessante observar que existem equipamentos rústicos, como um ponto de descanso à sombra de uma árvore, ao lado da estrada principal, que indica o uso frequente da área por caminhantes, corredores e ciclistas. A malha de estradas e trilhas existentes no MONA da Serra da Calçada  apresenta continuidade com as áreas vizinhas, como a área tombada pelo IEPHA (acesso ao Forte de Brumadinho) e ao Retio das Pedras e ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça (trilhas de ciclilsmo) tem sido utilizada de forma intensa por visitantes, principalmente durante os fins de semana, mas também durante os dias úteis. Foi implementada sem cuidados específicos de desenho adequado de trilhas, estruturas de drenagem ou preocupação com as características do substrato. Em alguns pontos, nota-se a existência de trilhas cujo traçado permite um uso racional e baixa manutenção. Na vertente leste, em áreas contíguas à UC, sobre substrato quartzítico, existem trilhas com intensos processos erosivos instalados. Quanto ao estado de conservação, as estradas e trilhas da UC apresentam duas situações distintas, ligadas à características topográficas e edáficas. Existem trilhas e estradas implantadas diretamente sobre crostas de canga, que mesmo em áreas de maior declividade apresentam grande resistência estrutural e são mais propícias ao uso intenso, inclusive por ciclistas. O segundo tipo de via observado na área do MONA corresponde a vias implantadas sobre local de solo frágil que exigem portanto um maior cuidado, se submetido a uso intenso, pois o solo pouco estruturado, principalmente em trechos de maior declividade, é susceptível a intensos processo erosivos.  
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Foto 125  O MONA Serra da Calçada já 
apresenta rede de trilhas usadas por 
caminhantes e ciclistas 

 Foto 126  Ponto de descanso, singelo, 
rústico, porém de grande utilidade, no 
MONA Serra da Calçada. 
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Foto 127  Trilha de declividade acentuada 
em solo frágil, usada por ciclistas e 
motociclistas. 

 Foto 128  Visão da trilha a partir da BR 040.  
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Foto 129  Trilha sobre crosta de canga, 

menos susceptível à erosão, usada por 
corredor. 

 Foto 130  Limite de propriedades Vale/ 
Vallourec no extremo sul do MONA. A 
estrada principal que o atravessa pode 
ser mantida como via de serviço. 
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Foto 131  Trilha com traçado favorável à 
conservação do solo, em trecho pouco 
declivoso. 

 Foto 132  Trilha com processor erosivos 
avançados, em área contígua ao MONA 
Serra da Calçada. 
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Foto 133  Ações de recuperação de 
processos erosivos são necessárias 
dentro e no entorno do MONA Serra da 
Calçada.  

Foto 134  Exemplo de área a recuperar na 
vertente leste do MONA Serra da Calçada 
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Foto 135  Erosões na encosta leste do 
MONA,  no trevo de acesso ao Vale do 
Sol. 

 Foto 136  Processos erosivos a recuperar na 
vertente leste do MONA Serra da Calçada 

 
 
14.1 Caracterização do Uso Público atual  O MONA Serra da Calçada é um dos atrativos naturais mais conhecidos e visitados da região a sul de Belo Horizonte, devido à sua imponente elevação e à malha de trilhas e estradas existente em sua área e entorno. O uso público estabelecido no MONA Serra da Calçada é intenso; segundo representantes da ONG ARCA AmaSerra, chega a 600 pessoas em um dia (com permanência simultânea de aproximadamente 200 pessoas), com visitantes oriundos da região, de outros estados e mesmo do exterior. Em sua área, as principais atividades praticadas são a caminhada, corrida e ciclismo, favorecidas pelas características do relevo. Atualmente, o uso público da área não se restringe à área delimitada para o MONA, existindo portanto uma demanda para que o uso já consolidado seja organizado não somente dentro da área delimitada na UC, mas também em seu entorno próximo.  
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Apesar de não existir controle de entrada ou monitoramento de visitação estabelecido, a estimativa de número de visitantes e a qualificação de seu perfil vêm sendo feitas de maneira voluntária pela ONG ARCA AMASERRA, constituída principalmente por moradores do Retiro das Pedras, usuários frequentes do local. Segundo representantes dessa instituição, o tempo de permanência médio para uma visita à Serra da Calçada para caminhada e apreciação da paisagem é de uma hora e meia a duas  horas, podendo chegar a três horas se inclui a visita ao Forte de Brumadinho.  Na realidade atual, a falta de regulamentação de uso tem causado algumas indefinições relativas à gestão do MONA (falta de clareza na divulgação da imagem da área enquanto uma propriedade particular e, ao mesmo tempo, área de uso público; falta de atribuições explícitas de responsabilidades; sobrecarga de veículos dos visitantes no entorno dos acessos e entrada da unidade, principalmente nos finais de semana, podendo causar impactos sobre área de campo rupestre remanescente do lado oposto ao portão de entrada). Ao mesmo tempo, no contexto de uso já consolidado, a participação voluntária da ONG ARCA AMASERRA tem representado uma parceria favorável, já que nos dias de maior afluxo de visitantes os voluntários têm recebido os visitantes e os orientado em relação às condutas adequadas ao visitar a área. Estes voluntários, também usuários da área, detêm o conhecimento da dinâmica de uso público, e também estão envolvidos em ações importantes de proteção e conservação da área atuando como parceiros no combate a incêndios, vigilância e educação ambiental. As propostas de gestão do MONA Serra da Calçada devem, portanto, aproveitar as parcerias que se apresentam, sempre conciliando interesses e respeitando os objetivos de criação do Monumento – preservação do patrimônio natural paisagístico e dos recursos naturais, com uso público sustentável. Mediante ações de integração com o entorno, comunicação e educação ambiental, a presença da comunidade pode atuar como mecanismo de fiscalização participativa dos agentes impactantes.  
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Foto 137  Ciclistas belorizontinos na BR-
040 a caminho da Serra da Calçada. 

 Foto 138  Ciclistas nas proximidades do 
MONA Serra da Calçada 
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Foto 139  Veículos de visitantes nas 
vizinhanças da estrada que dá acesso 
ao MONA Serra da Calçada. 

 Foto 140  Sinalização educativa para os 
frequentadores mais frequentes do 
MONA Serra da Calçada: ciclistas e 
caminhantes. 
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Foto 141  Um dos problemas causados 
pela  falta de regulamentação do 
acesso ao MONA é o estacionamento 
irregular na entrada do condomínio 
Retiro das Pedras. 

 Foto 142  O uso do MONA Serra da Calçada 
é intenso, principalmente nos fins de 
semana. 
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Foto 143  Evidências de uso antrópico no 
MONA Serra da Calçada: restos de 
fogueira. 

 Foto 144  Vestígios de manifestação 
religiosa, provavelmente rituais afro-
brasileiros, à beira da rodovia BR 040 
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Foto 145  “Abraço na Serra da Calçada”.  Foto 146  Evidências de uso antrópico no 
MONA Serra da Calçada próximo à 
BR040: lixo. 
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Foto 147  Uso antrópico no MONA Serra da 
Calçada próximo à BR040: descarte de 
papel higiênico. 

 Foto 148  Evidências de uso antrópico no 
MONA Serra da Calçada próximo à 
BR040: lixo. 

 
 
14.2 O público potencial após a criação do MONA Tendo em vista os aspectos socioeconômicos e populacionais apresentados, o provável público usuário do MONA Serra da CAlçada incluirá moradores dos bairros vizinhos e oriundos de Belo Horizonte, que poderão visitar a área de forma isolada, em pequenos grupos, ou por meio de atividades conjuntas, que podem ser planejadas por organizações ou associações ambientalistas bem como instituições de ensino para atividades paradidáticas. Há uma procura grande na região por espaços de lazer de final de semana, como cachoeiras e outros locais propícios ao ecoturismo. A ausência de água no interior do MONA tende a favorecer visitas de curta duração, como parte de circuitos de passeio  mais amplos. Tendo em vista a aptidão internacionalmente divulgada da área para o ciclismo, praticantes deste esporte permanecerão como um dos principais públicos usuários.  Com relação ao fluxo de visitantes, espera-se que a freqüência de visitação seja constante e não exista uma época de fluxo mais intenso. O planejamento da infraestrutura e da gestão do MONA Serra da Calçada será focado, portanto, no objetivo prioritário da área para a preservação, considerando a presente expectativa de uso e a avaliação estratégica da área apresentada no item seguinte. 
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15. ANÁLISE ESTRATÉGICA DO MONA SERRA DA CALÇADA Com o objetivo de conciliar os objetivos de proteção propostos no documento de criação do  MONA Serra da Calçada com os usos consolidados e os interesses diversos (dos proprietários dos territórios abrangidos e da comunidade), fortalecer as ações bem sucedidas atuais e contornar os problemas existentes, apresenta-se a seguir a síntese da análise estratégica do Monumento Natural da Serra da Calçada, partindo das seguintes questões: Como usar forças para tirar vantagens das oportunidades? Como superar fraquezas que impedem de aproveitar as oportunidades?  O “ambiente interno” do MONA Serra da Calçada representa as forças e fraquezas na realidade atual, em relação às suas características físicas, biológicas, socioeconômicas e culturais intrínsecas. No contexto do “ambiente externo”, foram consideradas as oportunidades e ameaças sobre o MONA Serra da Calçada a partir das pressões que incidem sobre ele e das possibilidades de aproveitar interesses e agentes cujo objetivo tenham sinergia com aqueles da unidade de conservação. 
15.1 Forças 

 Possui características físicas, biológicas e sócio-culturais de interesse para a preservação (canga, recarga de aquíferos, campo rupestre ferruginoso, patrimônio histórico); 
 o atual uso pelo proprietário, para alocação de áreas de Reserva Legal e de compensações ambientais, não conflita com o objetivo primordial de preservação e deverá atender necessidades futuras de novos compromissos de preservação; 
 a área encontra-se integralmente em processo de tombamento pelo IEPHA; 
 constitui um marco na paisagem do município e um ponto privilegiado como mirante;  
 é bastante acessível a partir das sedes de Nova Lima e Belo Horizonte, além de bairros próximos; 
  tem área suficiente para comportar múltiplos usos – visitação e preservação; 
 apresenta uso consolidado para atividades esportivas (malha de trilhas já utilizadas para caminhadas e ciclismo);  
 está inserido na Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, na APA Sul e na Zona de Amortecimento do PESRM; a proximidade de outras unidades de conservação (PESRM e ESEC Fechos) representa ampliações da área de uso de espécies da biota local; 
  a área tem sido bastante pesquisada, havendo diferentes fontes de informação sobre seus recursos e atributos;  
 a comunidade ambientalista do entorno é muito atuante na região, podendo atuar como parceira da conservação; os visitantes (ciclistas e caminhantes) são aliados na fiscalização da Serrada da Calçada, avisando as autoridades episódios de incêndios, furtos de plantas nativas e presença de veículos automotores.  
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15.2 Fraquezas 

 A localização da área (contexto urbano e proximidade da BR040) a torna vulnerável a vandalismos, episódios de violência e incêndios; 
 A área está localizada em contexto de expansão urbana tendendo a perder conectividade com outras áreas preservadas no município; 
 A visitação e uso por terceiros é feita atualmente sem regulamentação ou sinalização específicas que esclareçam normas e os limites do MONA, nem acordo formal com os proprietários da áreas; 
 as trilhas em solos mais frágeis e áreas declivosas, sem manutenção, estão susceptíveis à erosão, principalmente quando utilizadas por veículos motorizados; 
 a resiliência da cobertura vegetal sobre os solos litólicos alterados é baixa;  
 existem focos de biocontaminação (capim gordura, braquiária);  
 área restrita para comportar o uso da estrutura viária e o crescente fluxo de visitação. 

15.3 Oportunidades 

 Preservação das características naturais da área do MONA e contribuição para a formação de mosaico e corredor ecológico no município; 
 lazer contemplativo e ações de comunicação e educação ambiental valorizando as UCs urbanas como positivas para a  qualidade de vida, saúde, manutenção de microclima, segurança hídrica, área de lazer, constituição de mosaicos e corredores de vida silvestre etc; 
 atuação do proprietário como parceiro no alcance dos objetivos do MONA; isenção de imposto sobre propriedade da terra (ITR/IPTU) (obs: a isenção de IPTU foi aprovada pela prefeitura, porém depende de lei específica da Secretaria da Fazenda) 
 acesso e interpretação do Patrimônio Histórico tombado pelo IEPHA , fortalecendo a importância do tombamento; 
 uso dos mirantes para interpretação da paisagem (compreensão do contexto geográfico e da ocupação histórica da região);  
 uso múltiplo -  preservação, ecoturismo, educação e pesquisa científica; 
 possibilidade de implantação de circuito para ciclismo; 
 Possibilidade de parcerias com ONGs e empresas locais para implantação e manutenção de infraestrutura de apoio, criação de brigadas de prevenção e combate a incêndios, fiscalização etc; 
 Possibilidade de integração futura ao Parque Estadual da Serra do Rola Moça; 
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 Possibilidade de parcerias para novas pesquisas que contribuam para a preservação do MONA;uso do selo “MONA” para obtenção de recursos -  cobrança de taxa simbólica de proteção ambiental, ICMS ecológico, recursos de compensação ambiental, editais para projetos (SOS Mata Atlantica, FEGA, FNMA, Boticário, etc); 
 Conexão ambiental-cultural aproveitando infraestrutura existente no entorno, circuitos turísticos de Nova Lima e agenda cultural do município. 

15.4 Ameaças 

 Incômodo à vizinhança e danos em área de vegetação nativa devido ao estacionamento de veículos em dias de uso intenso; 
 problemas de segurança; 
 conflitos no uso da infraestrutura viária que atende as comunidades vizinhas (estacionamento, geração de resíduos, ruído e trânsito); 
 Intensificação da pressão antrópica sobre o patrimônio natural e cultural dentro do MONA;  
 intensificação de processos erosivos pelo uso de veículos automotores; 
 aumento de pressão sobre a área tombada pelo IEPHA, cuja guarda é de responsabilidade da Vale (segundo TAC com Brumadinho são permitidas apenas visitas guiadas); 
 ocorrência de incêndios; coleta predatória de flora;deposição de lixo originado na vizinhança (bairros e BR040) e deixado por visitantes menos cuidadosos; 
 Conflito de interesses entre ocupação do entorno e preservação da vista do MONA. 

16. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA  O diagnóstico dos aspectos físicos, bióticos e socioeconômico-culturais do MONA Serra da Calçada permite declarar sua importância, com destaque para : 
  Patrimônio paisagístico: relevo de destaque e pontos de mirantes privilegiados; beleza cênica associada principalmente ao relevo e à cobertura vegetal; disjunção da malha urbana e favorecimento de corredores ecológicos. 
  Aspectos físicos: importancia como área de recarga de aquíferos. 
 Aspectos bióticos: representatividade em relação ao ecossistema de campo rupestre sobre canga; biota diversificada incluindo espécies endêmicas do Quadrilátero Ferrífero.  
 Patrimônio histórico: a Serra da Calçada, patrimônio cultural do estado de Minas Gerais, integra a memória histórica da mineração dos séculos XVIII e XIX, atividade fundamental para a ocupação do território mineiro. O Forte de Brumadinho, a Calçada dos Escravos e os Muros de Pedras, localizados no entorno do MONA, são resquícios dessa memória. 
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  Potencial para atividades de ecoturismo e interpretação ambiental e práticas esportivas: referência regional em ecoturismo, a Serra da Calçada como um todo é muito valorizada para o ciclismo.  
 Composição do mosaico de UCs de Nova Lima: faz parte de um conjunto significativo de unidades de conservação inseridas na região com a possibilidade de integração e sinergia nas ações e resultados de conservação. 

17. RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DA UC E ENTORNO A gestão integrada de áreas protegidas por mosaicos foi instituída pela lei do sistema nacional de unidades de conservação (lei 9985/2000). No artigo 26, a legislação estabelece que quando existir um conjunto de Unidades de Conservação próximas ou sobrepostas, constituindo um mosaico, a gestão deve ser feita de forma integrada e participativa, considerando os seus objetivos distintos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. Segundo Herrmann e Costa (2015), as dificuldades da gestão resultam da fragilidade dos arranjos de parceria e a indefinição de responsabilidades.  Em busca de um modelo de gestão integrada, o Conselho Gestor do Mosaico das Unidades de 
Conservaçao municipais de Nova Lima  foi criado pelo decreto 6466 de 08 de abril de 2015 com o intuito de unificar a gestão do Parque Natural Municipal do Rego dos Carrapatos e dos Monumentos Naturais do Morro do Elefante, Morro do Pires, da Serra da Calçada, Da Serra do Souza, Banqueta de Bom Jesus do Matozinhos e da Banqueta do Rego Grande. Tem caráter consultivo e é composto por seis membros, representando: a Secretaria Municipal do Meio Ambiente da Prefeitura de Nova Lima; a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da PNL; a Secretaria Municipal de Turismo da PNL; uma organização não-governamental (ONG) de cunho sócio-ambiental; uma organização formal da população (Associações de bairro); e uma entidade empresarial e/ou empreendedor local. O Conselho Gestor do Mosaico de Unidades de Conservação Municipais de Nova Lima é presidido pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e o mandato dos conselheiros tem a duração de dois anos. No caso específico dos MONAs, considerando que é mantida a condição de propriedade particular, a gestão da UC dependerá em grande parte da condição de participação do proprietário, na medida em que determinados usos poderão demandar investimentos ou restrições a ele. 
18. ZONEAMENTO  O Zoneamento do MONA Serra da Calçada  reflete os resultados obtidos no diagnóstico e sua declaração de significância. É coerentes com seus objetivos e suas características específicas, a fim de nortear as atividades e regras de uso de seu território. A definição das zonas (Figura 19 ) considerou o alinhamento da gestão do mosaico de UCs do município de Nova Lima e a coerência com o Plano de Manejo já aprovado para a RPPN Vale dos Cristais, cujo território coincide com em grande parte com o MONA Serra do Souza. Foi considerado ainda o zoneamento proposto para o Parque Estadual da Serra do Rola Moça. 
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18.1 Zona de Preservação A Zona de Preservação (também mencionada como “zona primitiva” ou “zona silvestre” em alguns planos de manejo) corresponde à maior fração da área do MONA, comtemplando toda a área de 
campos nativos e fragmentos florestais. Abriga os ambientes de maior integridade, sem a pressão de atividades antrópicas. O objetivo geral desta Zona é a proteção dos recursos  naturais e elementos do patrimônio histórico. Seus objetivos específicos são a preservação das espécies nativas e dos recursos hídricos da unidade. Nela, são permitidas apenas a pesquisa científica como monitoramentos de fauna e flora, desde que previamente autorizada pelos órgãos competentes (Conselho Gestor do Mosaico de UCs municipais de Nova Lima para aprovação do estudo e IEF/IBAMA para a liberação de licenças). A fruição da paisagem deve ser feita a partir de pontos estratégicos localizados fora do MONA ou por visitantes nas trilhas a serem mantidas com este fim. Alguns pontos específicos deverão ser sinalizados com o objetivo de destacar a intocabilidade do ambiente: as áreas em recuperação e as lagoas sobre canga que constituem habitat específico para espécies de anfíbios e microcrustáceos. 
18.2 Zona de Uso Extensivo  A Zona de Uso Extensivo (referida em alguns planos de manejo como “zona de uso público” ou “zona de visitação”) se restringe às trilhas, mirantes, quiosques e pontos de apoio a serem implantados no MONA Serra da Calçada.  O objetivo geral desta Zona são as diferentes formas de visitação – para fruição da paisagem, pesquisa ou práticas esportivas - compatibilizando preservação, educação ambiental e ecoturismo. Os objetivos específicos são a manutenção de infraestrutura básica de suporte a estas práticas, com vias de deslocamento, paradas de descanso e contemplação da paisagem. Nesta Zona, como nas demais, é proibido o uso de veículos automotores, exceto aqueles destinados à manutenção e fiscalização da Unidade de Conservação. 
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Figura 19 Zoneamento do MONA Serra da Calçada
 

 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 151 

18.3 Zona de Recuperação (temporária) A Zona de Recuperação é bastante restrita e temporária dentro da área do MONA; corresponde aos solos desnudos com focos erosivos que deverão ser tratados de forma preventiva e corretiva, e trilhas que necessitem ser fechadas para manutenção ou interrupção de uso. Seu objetivo geral, portanto, é a recuperação de áreas degradadas; seus objetivos específicos são o tratamento físico e a restauração de ecossistemas por meio do plantio de espécies nativas e o monitoramento da sucessão natural. Esta Zona pode apresentar sobreposição com a Zona de Uso Extensivo pois pode sediar atividades de educação e interpretação ambiental e pesquisa científica para monitoramento de áreas em reabilitação.  Nas áreas a serem restauradas, é vedado o uso para práticas esportivas (caminhadas e ciclismo); em outros pontos o tratamento visa à interrupção de processos erosivos para a continuidade do uso como trilha. Quando determinado ponto em alguma trilha pré-existente for temporariamente fechado para recuperação, o Conselho gestor deve determinar o prazo de fechamento para minimizar a interrupção de conectividade das trilhas, ou discutir a possibilidade de abertura temporária de acesso alternativo para manter tal conectividade. Trata-se portanto de uma Zona temporária, a ser incorporada futuramente, como Zona de Preservação ou Zona de Uso Extensivo. 
18.4 Zona de Uso Especial A Zona de Uso Especial corresponde a pontos cujo uso não está relacionado aos objetivos da unidade de conservação; no caso do MONA Serra da Calçada, é restrita ao local da antena de telefonia que necessita de manutenção periódica e, consequentemente, do acesso de técnicos; e à faixa ao longo da Linha de transmissão que eventualmente poderá demandar manutenção ou ampliação.  O objetivo desta Zona é possibilitar este uso, de forma compatível com o objetivo geral de preservação do território. Portanto, nela o uso será restrito ao entorno imediato da estrutura implantada, e fica proibido o uso de fogo e a deposição de lixo e resíduos de qualquer natureza. Segundo o Artigo 46 da lei do SNUC, “a instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos, depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais”. No parágrafo único deste artigo,  a lei especifica que “Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas”. 
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18.5 Zona de amortecimento (ZA) As unidades de conservação da categoria de Proteção Integral devem possuir uma Zona de Amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos (Artigo 25 da Lei No. 9.985/2000 – lei do SNUC):  
§ 1º 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. 
§ 2º Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas normas de que trata o parágrafo anterior poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou posteriormente. O artigo 2 XVIII da Lei do SNUC estabelece o conceito dessa Zona de Amortecimento: é “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 UC”; essa zona foi prevista, portanto, para servir de filtro para os problemas ambientais que o meio externo gera. Com a diminuição de impactos negativos do exterior para o interior assegura-se um aumento na proteção e na integridade ecológica.  Assim, a Zona de Amortecimento compreende o entorno do MONA que pode influenciar os 

objetivos, tanto do ponto de vista de ser uma faixa de proteção como local de origem de impactos. Na área do MONA Serra da Calçada, tais impactos (atuais e potenciais) podem ser sintetizados em: ação de fogo, coleta predatória de espécies da flora, pisoteio da vegetação nativa, abertura de focos erosivos por veículos motorizados, deposição de lixo, obstrução da visão da paisagem, perda de acesso a pontos de interesse ecoturístico e perda de conectividade de ambientes naturais na paisagem. De uma forma ampliada, pode-se encarar a Zona de Amortecimento não só como um filtro contra impactos mas como uma área de busca de apoio e estabelecimento de parcerias e sinergia de 
ações de proteção da área. Portanto, os critérios para estabelecimento da Zona de Amortecimento do MONA Serra da Calçada foram:  

 Manter a visibilidade dos MONAs que foram criados principalmente por constituítem marcos referenciais na paisagem do município; 
 Preservar da acessibilidade ao MONA, tendo em vista que a partir deles é possível ter uma ampla visão do município; 
 Favorecer a manutenção da conectividade de ambientes naturais na paisagem, já que o MONA é parte de um mosaico de UCs pensado de forma integrada; 
 Promover a integração da vizinhança como público de ações de Educação Ambiental e como parceira, buscando a proteção do MONA o crescimento econômico sustentável do entorno. 
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Esses critérios respeitaram as características específicas do MONA Serra da Calçada e também a tendência do município, expressa na sua política ambiental e na manifestação dos diversos agentes sociais envolvidos, no que diz respeito ao tratamento do mosaico de UCs de forma integrada. Para a delimitação da Zona de Amortecimento foram consideradas unidades de paisagem (setores individualizados por características distintas, tais como: remanescentes de ecossistemas contíguos aos presentes no MONA, áreas de ocupação imobiliária, interflúvio delimitados por drenagens coletoras das águas originadas nas vertentes do MONA, etc), de forma a estabelecer normas coerentes aplicáveis a cada setor no entorno.  É importante destacar que a Zona de Amortecimento não constitui uma ampliação da área da 
unidade de conservação, mas um setor de planejamento visando à sua proteção e convivência harmônica com os usos do território. A presença do MONA representa um ativo ambiental para os moradores da região, um elemento de bem-estar e de valorização do imóvel. Entretanto, pela proximidade, podem surgir preocupações e expectativas em relação ao uso do Monumento Natural. A incorporação de áreas já habitadas na Zona de Amortecimento visa estabelecer claramente que a 
ocupação urbana é compatível com a Zona de Amortecimento,  desde que respeite os critérios 
básicos de visibilidade, acessibilidade, conectividade e integração do entorno. Muitas vezes, a ocupação do entorno é a garantia de preservação do local. A presença de áreas ocupada pode, inclusive, favorecer a proteção do MONA, na medida em que a população pode participar de ações de fiscalização e até mesmo voluntariado em ações específicas previstas nos programas de gestão da Unidade. Portanto, não há restrição específica à ocupação da Zona de Amortecimento, devendo ser 
respeitado o Plano Diretor vigente e a integridade da área do MONA. Visando evitar a sobreposição de demandas de anuência de conselhos gestores, é importante que seja estabelecido acordo sobre o papel prioritário da Prefeitura de Nova Lima como responsável pela gestão e fiscalização da Zona de Amortecimento do MONA Serra da Calçada.  Os limites da Zona de Amortecimento do MONA Serra da Calçada incluem o bairros Vale do Sol e o condomínio Lagoa do Miguelãoa BR040, a leste;; o talvegue de cabeceira da Estação Ecológica de Fechos, a norte; e a propriedade da Vallourec, a sul. O limite oeste do MONA não apresenta Zona de Amortecimento, tendo em vista que se trata de uma Unidade de Conservação municipal e o território ali pertence ao município de Brumadinho.  Destaca-se no entanto que a proteção desta área já está prevista, por constituir áreas de Reserva Legal e de compensação da Vale e por estar inserida nos limites da área de tombamento do IEPHA. Com relação à conectividade, no caso do MONA da Serra da Calçada, é importante manter a conexão, via APPs, das drenagens que vertem na direção da rodovia, na direção de Fechos, Miguelão e IBAMA. A acessibilidade neste MONA é garantida pela estrada de uso já consolidado, próxima à entrada do Condomínio Retiro das Pedras. Em relação à visibilidade, cabe destacar que o conjunto dos monumentos naturais criados pela Prefeitura de Nova Lima teve como objetivo compatibilizar o crescimento do município com a manutenção de áreas naturais na paisagem, promovendo a salvaguarda dos valores turísticos regionais associados à beleza cênica destes sítios que constituem marcos geográficos na paisagem do município e pontos privilegiados como mirantes.  
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Quando se trata da compreensão da paisagem, a visão é, geralmente, o sentido preponderante. A visualização da paisagem por visitantes do MONA se dará a partir das trilhas e mirantes propostos dentro dele; já a observação do próprio MONA acontece a partir de pontos estratégicos localizados fora deles. Assim, a preservação dos MONAs pressupõe a preservação das linhas de visada a partir do seu entorno, permitindo uma interpretação regional dos mesmos.  Os pontos de interesse como mirantes dentro dos monumentos naturais foram identificados e sinalizados neste Plano de Manejo. Estão situados principalmente nas posições mais elevadas do relevo, permitindo uma visão ampla do território e uma conectividade visual entre os mesmos. Sua preservação é assegurada por sua posição na paisagem e pela manutenção das condições atuais de ocupação que deverão ser preservadas em função das restrições físicas e legais de intervenção nos topos de morro. Com relação à observação dos monumentos a partir do entorno, foram selecionados pontos de interesse (Anexo 10) posicionados estrategicamente no sistema viário existente, associados a mirantes específicos ou a situações que permitem a experiência visual das pessoas que circulam cotidianamente pelo município. Para sua definição, foram avaliadas possíveis visadas a serem considerados na dinâmica de ocupação do território regional e da zona de amortecimento dos Monumentos. Estes pontos não devem ser considerados como critério de restrição, porém devem nortear a tomada de decisão da gestão pública. 
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Foto 151 Vista do MONA a partir de 
estrada vicinal ao sul do Vale do Sol.  

 Foto 152 Vista ao sul do Vale do Sol, 
préoximo à antiga fábrica de cerveja 
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Figura 20  Zona de amortecimento do MONA Serra da Calçada  
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A seguir são apresentadas as normas básicas que devem nortear o uso da ZA, externa à UC, mas que merece atenção especial para o ordenamento e ocupação do solo da região do MONA Serra da Calçada, e a diminuição das pressões sobre o seu entorno.  
18.5.1Manejo de fauna e flora A vegetação nativa deverá ser recuperada e/ou reabilitada, caso necessário, através do uso de espécies nativas da região; fica proibido o estabelecimento de tanques para a criação de peixes, com fins comerciais ou esportivos, utilizando espécies exóticas. A instalação de apiários com abelhas exóticas só poderá ocorrer, no mínimo, em um raio de 3km do limite do MONA. Os apiários já existentes devem ser desativados.  
18.5.2Uso de fogo Toda a queima controlada para limpeza de terreno ou qualquer outro fim, na ZA, será licenciado pela SEMAM e fiscalizada por seu Conselho Gestor. 
18.5.3Atividades agrícolas e industriais Na ZA fica permitido somente o uso de agrotóxicos da Classe IV (pouco ou muito pouco tóxicos), faixa verde, definido pela Lei Federal nº 7.802 de 11/07/89; nas propriedades, os agrotóxicos e seus componentes e afins deverão ser armazenados em local adequado, evitando que eventuais acidentes, derrames ou vazamentos, possam comprometer o solo e cursos d’água superficial e subterrâneo; o uso de todos os equipamentos de proteção na atividade de aplicação do agrotóxico é obrigatório, bem como o destino dos recipientes e embalagens de tais produtos;  cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão rural. 
18.5.4Atividades industriais As indústrias deverão possuir adequados sistemas de tratamento e disposição de efluentes líquidos e de resíduos sólidos. 
18.5.5Atividades turísticas  Todo empreendimento turístico implantado ou a ser implantado deverá ser licenciado pelos órgãos competentes e atender às normas sanitárias, bem como as de proteção dos recursos naturais; as atividades de turismo não poderão comprometer a integridade dos recursos naturais da região. 
18.5.6Atividades passíveis de licenciamento ambiental  De acordo com o artigo 36 da lei do SNUC (parágrafo 3), toda atividade passível de impacto ambiental deverá ter a anuência do Conselho Gestor do Mosaico de Unidades de Conservação municipais de Nova Lima. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, o MONA deverá ser um dos beneficiários da compensação ambiental.  
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No processo de licenciamento de empreendimentos novos para o entorno da UC, deverá ser considerada a visibilidade do Monumento Natural pela população (respeitar a visibilidade do MONA a partir dos principais pontos de visada nas vias de acesso do município); a conectividade dos remanescentes de vegetação nativa campestre e florestal entre o MONA e os vales florestados próximos (via APPs, mini-corredores ou pontos vegetados intercalados nas áreas ocupadas - stepping 
stones). Empreendimentos já instalados manterão sua regulamentação atual porém serão incluídos como público de ações educativas previstas nos programas de gestão do MONA. No caso de parcelamento do solo, além do respeito ao tamanho estabelecido pelo Plano Diretor do município, os empreendimentos (sejam unifamiliares, multifamiliares, comerciais etc) deverão contar com sistema mínimo de coleta e tratamento de esgotos domésticos; áreas verdes preferencialmente interconectadas e localizadas junto aos limites do MONA, objetivando a manutenção da conectividade entre os ambientes. Os compromissos de compra e venda conterão, pelo menos, as seguintes indicações:  VII - declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, supletivas da legislação pertinente (Lei Federal 6.766 de 1979 , Art. 26). Segundo o Artigo 46 da lei do SNUC, “a instalação de redes de abastecimento de água, esgoto, energia e infra-estrutura urbana em geral, em unidades de conservação onde estes equipamentos são admitidos, depende de prévia aprovação do órgão responsável por sua administração, sem prejuízo da necessidade de elaboração de estudos de impacto ambiental e outras exigências legais”. No parágrafo único deste artigo,  a lei especifica que “Esta mesma condição se aplica à zona de amortecimento das unidades do Grupo de Proteção Integral, bem como às áreas de propriedade privada inseridas nos limites dessas unidades e ainda não indenizadas”. 
18.5.7Boas práticas incentivadas em parcelamentos de solo na ZA 

 Incentivo à criação de áreas verdes privadas: Estas áreas verdes normalmente são de propriedade das associações de bairro, que definem sua utilização (ou a têm definida no ato constitutivos) e fazem a sua proteção e conservação.  Os proprietários deverão priorizar as áreas localizadas no encontro das divisas dos fundos dos lotes como áreas verdes interconectadas. Incentiva-se o estabelecimento de recuos maiores, em especial nos fundos para permitir a formação desses mini- corredores.  
 Criação de trilhas para caminhada com função de aceiro: Trilhas nas áreas verdes públicas ou privadas, com pouca declividade, largura de aproximadamente 4 metros, suficiente para o trânsito de veículos de emergência, podem funcionar como aceiro e causam pouca interferência no fluxo de espécies. 
 Pontos de tomada de água: Colocação de pontos de tomada de água em localizações estratégicas ao longo da rede de distribuição de água tratada, para utilização em caso de combate a incêndios. 
  Brigadas de incêndio: Incentivar a criação de brigadas de incêndio coletivas, formadas pelas equipes das associações de bairros e moradores vizinhos. Estabelecer formalmente a brigada de incêndio e as normas de participação. 
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 Correta destinação de lixo: o lixo produzido deverá ser devidamente acondicionado e destinado ao sistema de coleta da Prefeitura de Nova Lima. 
 Comunicação e educação ambiental: divulgação da importância de cuidados como a proibição de acesso de veículos motorizados para dentro do MONA, as boas práticas na implantação de construções (altura das edificações; distância mínima das drenagens; importância das APPs; destinação de resíduos; práticas de construção; destinação de resíduos; trânsito de animais domésticos, etc). 

19. NORMAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO MONA DA SERRA DA 
CALÇADA De forma coerente com as normas estabelecidas para o Parque Estadual da Serra do Rola Moça e a Estação Ecológica de Fechos, Unidades de Conservação vizinhas ao MONA Serra da Calçada, são aqui indicadas algumas normas gerais de funcionamento, complementadas por ações específicas previstas nos diversos Programas de gestão apresentados no item 21. 

 Gestão: a SEMAM é a secretaria Executiva do Conselho gestor. 
 Acesso: responsabilidade compartilhada entre Vale (proprietária da área), Prefeitura de Nova Lima e, eventualmente, outras partes interessadas. 
 Manutenção de cercamento: será de responsabilidade da Vale, proprietária do terreno; seguindo seu plano de investimentos e premissas estabelecidas no Programa de infraestrutura. 
 Horários: o acesso às trilhas não terá restrição de horário porém sugere-se o horário de 5:00 às 20hs, desde que  obedecidas as regras do MONA;  visitas guiadas deverão ocorrer das 8:30 às 17:00hs e deverão ser previamente agendadas com a Vale e a PNL através de sua área de comunicação social ou meio ambiente; cabe ao Conselho Gestor divulgar, em mídia apropriada, os horários de funcionamento do MONA e um calendário de eventuais atividades pré agendadas. 
 Segurança: Exceto em caso de visitas guiadas, as questões de segurança são de responsabilidade única e exclusiva de seus usuários;  em caso de eventos de fogo nas proximidades ou quaisquer circunstâncias que possam colocar em risco a segurança do visitante, o órgão gestor pode estabelecer o fechamento da Unidade; 
 Apoio em caso de acidentes: tendo em vista que o MONA Serra da Calçada está inserido em área sob cobertura de celular, deverão ser divulgados os números a serem utilizados em casos de emergência – bombeiros, SAMU, portarias dos condomínios próximos, etc (ver Programa de Fiscalização e Segurança); a correta localização de vítimas ou de focos de emergência será facilitada pela numeração das placas e marcos nas trilhas interpretativas (ver Programa de Infraestrutura). 
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 Sinalização informativa sobre o MONA: sinalização informativa deverá ser instalada sempre que necessário; na via principal de acesso à visitação pública e nos mirantes em pontos estratégicos, deverá ser instalado pelo menos um painel contendo um mapa do MONA, indicando as áreas destinadas à visitação, os cuidados necessários durante a visitação; e os locais no entorno do MONA onde são disponibilizados serviços disponíveis e suas respectivas distâncias; 
 Trânsito de veículos automotores: Fica proibido o trânsito nas estradas internas do MONA, exceto para acesso do proprietário da área, para pesquisa, fiscalização e manutenção (antenas, rede de distribuição de energia, infraestrutura), bem como em casos de resgate de pessoas acidentadas ou de prevenção e combate a incêndios; nestes casos, fica estabelecida a velocidade máxima de 30 km/h na via interna principal; fica proibida a prática de atividades 

esportivas com veículos automotores em todo o MONA. Fazer trilha com veículos automotores em unidade de conservação ou em local protegido por lei ou ato administrativo, em razão de seu valor paisagístico, histórico, cultural ou arqueológico, constitui crime contra a flora e contra o patrimônio cultural. O veículo utilizado, como moto ou jipe, pode ser apreendido por ser instrumento do dano. Fica ainda proibido o transporte de carga, de qualquer natureza, que constituir potencial risco ou dano à integridade dos ambientes e da fauna do MONA; fica proibido o trânsito de veículos de carga e máquinas acima de quatro toneladas, exceto de veículos funcionais e devidamente autorizados.  
 Ciclismo: Os visitantes que realizarem a atividade de ciclismo dentro do MONA utilizarão bicicletas próprias bem como seus equipamentos de segurança; a atividade de ciclismo só será permitida nas trilhas já existentes, não sendo permitida a abertura de novas trilhas, exceto em casos de substituição provisória de pontos de acessos em recuperação;  
 Eventos de cunho religioso: a realização de eventos de cunho religioso será permitida apenas nos locais e datas definidos pelo Conselho Gestor, desde que sejam respeitadas as normas gerais de uso relativas a horários e cuidados com as trilhas e o recolhimento de qualquer tipo de resíduo produzido; 
 Lixo: o lixo eventualmente produzido pelos visitantes deverá ser devidamente acondicionado e levado para fora do MONA, sendo depositado em coletor instalado no ponto de apoio na portaria, em local de fácil recolhimento; para a coleta seletiva de lixo será de responsabilidade da Prefeitura de Nova Lima o estabelecimento de parceria visando à destinação ou tratamento final deste material. 
 Manejo de flora e fauna: a eliminação de espécies exóticas, a poda de vegetação, a alteração da paisagem para construção de instalações e facilidades, reparos e manutenção das vias de circulação devem ser previamente autorizados pelo Conselho Gestor. 
 Sítios espeleológicos e arqueológicos: os sítios existentes ou que venham a ser encontrados só poderão ser abertos à visitação pública mediante programa específico aprovado pelos órgãos responsáveis por sua guarda e pelo órgão gestor do MONA; em caso de pesquisa científica deverá ser solicitada autorização expressa do Conselho Gestor. 
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 Prevenção e combate a incêndios: é terminantemente proibido o uso de fogo no interior do MONA, bem como atividades de acampamento; todos os focos de incêndio que ocorrerem no interior do MONA e em suas propriedades confrontantes deverão ser comunicados ao Conselho Gestor  para as providências cabíveis. Em caso de incêndio, fica proibido o acesso de visitantes ou transeuntes ao MONA, exceto em casos de emergência.  
20. INFRAESTRUTURA PROPOSTA 
20.1 Áreas de apoio – estacionamento, alimentação e instalações sanitárias Para dar apoio ao uso público do MONA Serra da Calçada, e ao mesmo tempo não criar uma atratividade que estimule a visitação excessiva e novos impactos sobre os recursos naturais, tendo em vista tratar-se de uma área de preservação e compensação ambiental, não são propostas novas edificações. Pontos de apoio poderão ser estabelecidos em  locais estratégicos, mediante formalização 
de parceria na linha da gestão compartilhada da UC. Com base no diagnóstico foram identificados alguns pontos com potencial de uso: 

 Ponto de apoio na na entrada do MONA, para oferecendo suporte informativo e controlar entrada e fluxo de visitantes.  
 Posto de combustíveis e loja de conveniência, localizado à margem de BR-040, no acesso aos Bairros Retiro das Pedras e Serra dos Manacás (Posto Retiro). Este é um ponto de apoio logístico comumente utilizado pelos caminhantes e ciclistas que visitam Serra da Calçada. 
 Bairros Jardim Canadá e Vale do Sol – pontos de apoio particulares a serem estabelecidos pelo comércio local. Considerando que o estacionamento na entrada do Retiro das Pedras é reduzido e bastante utilizado pelo condomínio, inclusive para os ônibus internos, os visitantes (principalmente ciclistas) serão estimulados, por meio de sinalização a ser implantada na saída da rodovia, próximo ao Posto Curva do Retiro, a deixarem seus veículos nas ruas próximas ao Posto, nos bairros Jardim Canadá e Vale do Sol, evitando a sobrecarga de estacionamento na entrada do MONA e do Retiro das Pedras. 

20.2 Trilhas Em relação à infraestrutura, as principais trilhas localizadas nos limites do MONA  deverão ser dotadas de infraestrutura de sinalização e apoio (Figura 21).  O acesso às demais trilhas , localizadas fora dos limites do MONA será mantido porém sem sinalização interpretativa específica do MONA. Futuramente tais trilhas podem vir a receber sinalização específica relacionada à prática do ciclismo, desde que de forma compatível com a sinalização já implantada no MONA.  Os limites da área do MONA deverão ter placas indicativas alertando para o fato de que se trata de uma área particular, destinada a a compensações ambientais, e tombada pelo IEPHA. Nenhuma nova trilha deverá ser aberta, exceto em caso de adequação de traçado ou quando for necessário algum caminho alternativo em pontos de trilhas em manutenção; todas as trilhas deverão receber manutenção periódica visando a permanência de sua utilização e, em alguns casos, seu fechamento (Zona de Recuperação).  
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Ressalta-se que a malha de trilhas proposta está conectada a outros trajetos fora dos limites do MONA Serra da Calçada, utilizados como seu prolongamento para acesso, por exemplo, ao Forte de Brumadinho. Esta trilhas serão tradadas como parte do circuito do MONA, porém sempre que estiverem fora de seus limites esta informação será apresentada em placas indicativas da delimitação da unidade de conservação. Aspectos técnicos do “Projeto Trilhas” poderão ser utilizados como referencial para a sinalização, medidas de manutenção e controle das trilhas existentes ( a exemplo de indicações sobre manutenção e fechamento de trilhas, compartilhamento de uso por caminhantes e ciclistas, manutenção da via principal existente para funcionar como acesso de serviço e emergências como o combate a incêndios (fireline) e o uso de placas numeradas mapeadas para facilitar a localização de visitantes em situações de emergência. 
20.2.1.1 Obras para prevenção e contenção de erosões nas trilhas As trilhas alteram o padrão de circulação da água no solo, sendo necessárias obras de reorganização 
das drenagens que assegurem que a água escoe pelas laterais, como a construção de canais de escoamento, canais perpendiculares ou diagonais (tanto em nível, quanto por baixo) e valas ou barreiras oblíquas à superfície. Estas intervenções devem ser realizadas em pontos de erosões identificados nas trilhas e também em outros pontos, para que processos erosivos dentro do MONA não se agravem ao longo do tempo.  Dois tipos de obras podem ser aplicados na contenção de erosão: degraus e paredes, que devem ser implantados juntamente com as obras de drenagem. A construção de degraus é uma das mais difíceis obras em trilhas e atua também na segurança dos visitantes. Deve-se evitar longos trechos de degraus em linhas retas, e em terrenos ao lado de quedas abruptas (terrenos normalmente instáveis). Os degraus podem ser feitos com pedras, troncos e pranchas de madeira.  A construção de paredes de contenção em declives previne a erosão da trilha e a deposição de material carreado da encosta. Pode ser instalada tanto acima da trilha, quanto abaixo dela, utilizando-se pedras, troncos ou ambos. A reconformação das trilhas por meio do preenchimento de buracos e sulcos profundos, pode ser necessário em pontos específicos como locais erosão por motos e veículos fora-de-estrada.  
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Figura 21 Trilha interpretativa do MONA Serra da Calçada
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Foto 153  Alguns termos técnicos relativos 
ao perfil ideal de trilha. Notar que o 
piso deve ter uma leve inclinação em 
direção ao limite crítico da trilha, 
permitindo a drenagem transversal.  

Foto 154  A drenagem natural e manejada 
devem evitar que a água corra ao longo 
da trilha 
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Foto 155  Exemplo de estrutura de 
drenagem transversal para evitar que 
a água corra ao longo da trilha 

 Foto 156  Exemplos de degraus (barreiras 
de contenção feitos em madeira, acima; 
e pedras, abaixo). 

 
 
20.2.1.2 Estruturas para segurança das trilhas Algumas obras são essenciais para se garantir a segurança dos visitantes. Estruturas como degraus, 
guarda-corpos e corrimãos asseguram a caminhada segura em terrenos mais acidentados e escorregadios. Além disso, estas obras contribuem para menor impacto ambiental da visitação por evitar o excesso de erosão e a utilização de trilhas alternativas que geram danos à vegetação, pois desencoraja que os visitantes se agarrem a troncos e raízes.  
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20.3 Cercamento e aceiros O cercamento deve ter o objetivo de conter o acesso em áreas críticas (como os acessos oriundos da BR040) e evidenciar os limites do MONA em áreas de divisa de propriedade (nos locais onde as trilhas saem do MONA, caracterizando áreas submetidas a diferentes normas), porém sem impedir a passagem de fauna silvestre (Figura 22), evitando que se configure uma barreira em relação aos corredores ecológicos que tem sido planejados na região. Na Figura 20, é apresentado o croquis de um modelo de cerca adaptado de Hanophy (2009), ideal para permitir a passagem de fauna silvestre, conformando uma barreira visível para humanos e gado. Especificamente no caso da margem da rodovia BR-040, destaca-se a importância de se implantar estruturas mais fortes, como guard rails, tendo em vista a reincidência de corte de cercas nos limites da área do MONA por praticantes de esportes com veículos automotores para manter seu acesso às áreas. Em ambos os casos (cercas e 
guard rails), serão mantidas passagens para caminhantes e ciclistas do tipo “passa-um” nos locais onde as trilhas se encontrarem com as cercas.  

Figura 22  Cerca para permitir passagem de fauna silvestre  

  
20.4 Sinalização Com o objetivo de indicar a localização do MONA Serra da Calçada, as responsabilidades sobre a gestão da área (proprietário e Prefeitura de Nova Lima), as normas de uso e demais informações pertinentes, de forma a coibir invasões, entradas não autorizadas, incêndios, coletas de elementos da fauna e flora, deverão ser instaladas placas como a do modelo na Figura 23 : 

 Sinalização de identificação da UC nas vias de acesso ao MONA (BR040; início da rua que leva ao Retiro, perto do Posto Retiro); 
 Sinalização educativa na entrada, com indicações das trilhas, instruções sobre normas de conduta; e 
 Sinalização de advertência nos limites da UC (entrada próxima ao Retiro das Pedras; trilhas existentes nas proximidades da BR040; divisa da área do MONA com o restante da área de tombamento do IEPHA). 
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Figura 23  Modelo de placa de identificação/advertência sugerido  

 No caso das trilhas para prática de ciclismo, no âmbito do Projeto Trilhas,  poderão ser instaladas dentro do MONA placas coerentes com o projeto gráfico do referido projeto, que não conflitem com os objetivo de preservação do MONA Serra da Calçada e com as informações indicadas em suas placas específicas. É importante destacar a intenção de se manter uma unidade visual na sinalização dos MONAs de Nova Lima, de forma a proporcionar aos visitantes uma visão integrada das UCs do município. No caso da Serra da Calçada, a integração com o entorno pressupõe ainda a  compatibilização da sinalização específica das trilhas do circuito ciclístico, e também de outras áreas de interesse histórico e arqueológico.   
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Foto 157  Vista da Serra da Calçada a partir 
da BR-040, via de acesso ao MONA. 

 Foto 158  Vista da Serra da Calçada a partir 
da BR-040, onde devem ser instaladas 
placas informativas. 
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Foto 159  Trilhas fora do MONA Serra da 
Calçada, as quais têm continuidade com 
as do MONA e dão acesso ao Forte de 
Brumadinho. 

 Foto 160  Aceiro implantado no entorno de 
nascente local de captação de água 
próximo à BR-040 
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Foto 161  Degraus feitos com troncos 

roliços existente na RPPN Vale dos 
Cristais.  

Foto 162  Exemplo de contenção em trilha 
– Carlsbad National Park, EUA 
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Foto 163  Exemplo de marcação rústica do 
leito de uma trilha - Guadalupe 
Montains National Park, EUA. 

 Foto 164  Contenção de talude feita com 
troncos roliços – Gila Cliff Dwellings 
National Monument, EUA. 
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20.5 Mirantes As trilhas principais propostas para uso público no MONA Serra da Calçada serão equipadas com três mirantes equipados com quiosques singelos para favorecer momentos de descanso de visitantes (Figura 24 ). Este quiosque deve ser construído com materiais rústicos, como madeira roliça de reflorestamento e fibra vegetal, proporcionando espaço confortável para a observação da paisagem, um breve descanso, e eventualmente atividades de intepretação ambiental em grupo.  
Figura 24  Quiosque a ser implantado nos mirante ao longo do percurso no MONA Serra da 

Calçada (croquis sem escala)  

 Croquis: Vitor Moura  
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Foto 165  Quiosque implantado no 
mirante da RPPN Vale dos Cristais 
(MONA Serra do Souza) 

 Foto 166  Mirante com sinalização 
interpretativa e guarda-corpo – Gilla 
Cliff Dwellings National Monument, 
EUA. 
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Foto 167  Vista a partir da subida para o topo do Serra da Calçada, para oeste, vendo-se ao fundo 
a área do Parque Nacional da Serra do Gandarela.  

20.6 Equipamentos de suporte à interpretação ambiental Para apoiar as atividades de informação e interpretação ambiental, é proposto um sistema de interpretação ambiental para ser utilizado nas trilhas do MONA Serra da Calçada. O projeto de sinalização interpretativa pretende despertar o interesse do visitante sobre recursos ambientais e culturais do MONA e do município, descortinado a partir das trilhas e mirantes. A interpretação deverá enfocar a importância histórica e cultural de Nova Lima e de alguns pontos na paisagem observados a partir do topo da Serra da Calçada. Abordará também a biodiversidade ali protegida.   O objetivo do projeto é que os visitantes, além de entenderem a importância de se preservar a Serra da Calçada com a criação do MONA, possam admirar a paisagem, identificar locais familiares na paisagem de Nova Lima e, dessa forma, se entender como parte dessa realidade. A sinalização promoverá um contato dos visitantes com a história, cultura e recursos naturais não só do MONA, mas de toda a região, constituindo portanto um instrumento de educação ambiental e cultural que desperte nas pessoas o interesse e a preocupação pelo patrimônio local.  Instalar placas interpretativas não é o único recurso disponível. A instalação de placas possui um alto custo de implantação e manutenção, especialmente em se tratando de UC’s em terrenos acidentados, como é o caso do MONA Serra da Calçada. As placas também possuem a desvantagem de interferir visualmente no ambiente natural, de forma negativa, introduzindo um elemento antrópico em meio a uma paisagem natural.  Por esses fatores, optou-se por minimizar o número de placas a serem instaladas na UC, concentrando este recurso nas placas de sinalização e advertência. Como recurso de interpretação, é proposta a implementação de um sistema de pequenos marcos de concreto armado, que servirão para sinalizar pontos de parada numerados. Ao chegar neste ponto com um marco, o visitante irá consultar um guia impresso contendo as informações detalhadas deste ponto (Figura 25). Um código de cores no marco poderá informar ao visitante se aquele ponto de parada possui, por exemplo, oportunidades de interpretação ambiental com o tema flora (verde), fauna (vermelho), geologia e geomorfologia (laranja), história e sócio-economia (azul) e assim por diante. Este sistema de associação de marcos e guias impressos possui as seguintes vantagens: 
 Baixo custo de implementação e manutenção de infraestrutura no local (marcos duráveis). 
 Baixa alteração na paisagem, pois os marcos deverão ter no máximo 30cm de altura. 
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 Versatilidade, pois as informações do guia impresso podem ser alteradas e revisadas, sem necessidade de mudanças nos marcos. 
 O uso do guia impresso cria oportunidades de informação em interpretação para uso além da área da UC. O guia pode ser utilizado, por exemplo, em atividades escolares ou mesmo em casa, estimulando um incremento na visitação da UC. 
 A utilização dos marcos e guia impresso em conjunto, na área da UC, cria uma atividade lúdica, aguçando a curiosidade e o envolvimento dos visitantes. 
 Pode existir um guia único para os quatro MONA’s municipais de Nova Lima, possibilitando a integração entre as atividade de interpretação ambiental e um incremento na visitação das quatro UC’s, sem contudo estimular a pressão sobre um dos MONAs particularmente. 
 Recursos com a venda dos guias impressos podem ser revertidos para manutenção da UC destinado a um fundo comum para a gestão do Mosaico de UCs do município (ver item 21 referente à gestão dos MONA).  

Figura 25  Uso do marco em atividade de interpretação ambiental do percurso no MONA 
Serra da Calçada com guia impresso (croquis sem escala  

 Croquis: Vitor Moura  

Foto: V
itor Mo

ura 

Foto 168  Exemplo de guia 
impresso. 
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20.7 Determinação de capacidade de suporte Devido à inexistência de infraestrutura de controle e monitoramento de uso público, não é possível a determinação de um valor numérico para a capacidade de suporte da UC. Somente com dados precisos sobre a dinâmica de uso da infraestrutura existente podem ser usados métodos como o CCT – 
Capacidad de Carga Turística (Cifuentes, 1992). Por outro lado, existe hoje uma tendência à valorização das atividades de monitoramento como instrumento de gestão do uso público em unidades de conservação. Mais eficaz e apropriado do que determinar um valor numérico para a capacidade de suporte é planejar e executar ações de monitoramento das atividades de uso público e suas alterações no ambiente natural. Dentro desta ótica foram criados métodos de monitoramento de atividades de uso público como o VIM- Visitor Impact Management (Kuss et al. 1990) e LAC- Limits of 
Acceptable Change ( Stankey et al., 1985). Ambos os métodos de monitoramento utilizam indicadores ambientais para medir os efeitos das atividades de uso público sobre os atributos naturais. Com relação ao uso público do MONA Serra da Calçada, será feito o diagnóstico do volume de uso atual visando confirmar a estimativa inicial. De acordo com estimativas do “Projeto Trilhas”, o público atual gira em torno de 600 visitantes por cada dia do final de semana, nunca tendo um número maior do que 300 pessoas simultaneamente, sendo no sábado um número um pouco maior do que no domingo, durante a semana o seu uso é bem menos intenso sendo principalmente por atletas de ciclismo e caminhantes que gira em torno de 150 pessoas. Esse levantamento foi realizado com base na quantidade de veículos estacionado na entrada do MONA (Retiro das Pedras), no posto curava do retiro e moradores locais (Condomínios e bairros do entorno) e também através de aplicativos de treinamentos como o Strava, por exemplo). Será feito o diagnóstico do volume de uso atual e, a partir deste limite, estabelecidas as seguintes atividades: 

 Controlar e registrar periodicamente, no ponto de apoio na entrada do MONA,  o número e perfil dos visitantes;  
 Definir indicadores ambientais e métodos de monitoramento aplicáveis ao contexto da UC. 
 Executar monitoramento periódico (anual) das atividades de uso público e seus efeitos sobre as trilhas e atributos ambientais da UC. 
 A partir dos resultados obtidos estabelecer uma gestão do limite provisório de capacidade de suporte, para mais ou para menos. 
 Manter a rotina de monitoramento e gestão dinâmica do limite provisório da capacidade de suporte. Para o monitoramento da capacidade de suporte, serão utilizados indicadores de impactos gerados pelas atividades de uso público. Seguindo adaptações de informações contidas em Freixêdas-Vieira (2000), o Quadro 08 apresenta um roteiro básico para a realização deste monitoramento no MONA Serra da Calçada, permitindo ajustes na dinâmica de controle do fluxo de visitação. Este controle permitirá aumentar ou limitar ainda mais o fluxo de visitação, em função dos resultados decorrentes do processo de monitoramento.  
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O método VIM – Visitors Impact Management (Graefe et al., 1990), com pequenas simplificações e adaptações se mostra aplicável a esta situação de ajuste do manejo em função do monitoramento de indicadores de impacto de visitação. Com a identificação e acompanhamento de indicadores de impactos de visitação, este método permite averiguar se a dinâmica de visitação está provocando impactos ou não. Este acompanhamento permite comprovar se a capacidade de carga pode ser aumentada, deve ser mantida ou mesmo terá que ser mais restritiva. Os indicadores de impacto de visitação devem ser selecionados durante a realização deste monitoramento, mas sugerimos abaixo a aproximação de algumas variáveis que poderão ser medidas: alterações físicas nas trilhas e em uma faixa de 5m ao longo de suas margens, como aumento de largura do leito, aparecimento de caminhos paralelos, acúmulo excessivo de poeira, processos erosivos e outros; alterações na flora ao longo das trilhas; indícios de presença de fauna; e presença de lixo O maior potencial deste processo de monitoramento é constituir uma ferramenta permanente para identificação e mensuração dos impactos de visitação, servindo não só para o ajuste dinâmico dos limites para o fluxo de visitação, ou capacidade de carga, mas também como ferramenta de definição de outras ações de manejo relacionadas à visitação.  
Quadro 08 Roteiro básico para ações de monitoramento e conseqüentes ajustes da dinâmica 

de fluxo de visitação e determinação de capacidade de carga, adaptado de FreixêdaS-Vieira 
(2000)  

Etapas Passo/ação Descrição Produto Preparação 1. Pré-avaliação e revisão de informações Revisão das diretrizes políticas, pesquisas prévias e outros registros do MONA Resumo da situação existente 
Definição de estratégias de monitoramento 

2. Revisão dos objetivos de manejo Avaliação da compatibilidade dos objetivos com legislação e diretrizes políticas Declaração clara dos objetivos 
3. Seleção dos indicadores de impactos de visitação Identificar as variáveis físicas, bióticas e sócio-econômicas mensuráveis e mais pertinentes para o manejo Lista dos indicadores e unidades de medida 4. Seleção dos padrões para os indicadores de impactos de visitação Determinar condições desejáveis para os indicadores selecionados Declarações quantitativas das condições desejadas   

 Monitoramento contínuo 
 

5. Comparação de padrões e condições existentes Avaliação em campo dos indicadores Determinação da efetividade dos padrões selecionados 6. Identificação das causas prováveis dos impactos Identificar e analisar fatores de uso que afetam a ocorrência e intensidade dos impactos de visitação 
Descrição das causas de impactos e direcionamento do manejo 

7. Identificação das estratégias de manejo Analisar as estratégias diretas e indiretas relacionadas com as causas dos impactos de visitação 
Matriz de estratégias de controle do fluxo de visitação e ajustes da capacidade de carga 8. Implementação Implementar estratégias de controle do fluxo de visitação e ajustes da capacidade de carga 
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PROGRAMAS DE GESTÃO   
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21. GESTÃO: AÇÕES PARA  OTIMIZAR PONTOS FORTES E CONTORNAR 
PONTOS  FRACOS NO MONA SERRA DA CALÇADA Os programas apresentados a seguir têm por objetivo identificar as ações, produtos e serviços necessários para a gestão do MONA Serra da Calçada, contemplando: planejamento da gestão orientado para a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade econômica, infraestrutura necessária ao uso público, ações de fiscalização e controle, integração com o entorno de forma a diminuir as pressões sobre seus recursos, prevenção e combate aos incêndios, ecoturismo e educação ambiental, monitoramento e pesquisa. A responsabilidade pela implantação das ações aqui delineadas é da secretaria executiva – a SEMAM. As decisões e avaliações durante o processo de gestão são do Conselho Gestor do Mosaico de Unidades de Conservação municipais de Nova Lima, cuja rotina de funcionamento – periodicidade de encontros, atribuições dos conselheiros - será estabelecida em seu Regimento Interno; algumas premissas serão: 

 Implementar o sistema de gestão do MONA definida no Plano de Manejo da UC; 
 realizar reuniões anuais de planejamento das atividades e reuniões intermediárias em frequência compatível para avaliação e ajustes; 
 elaborar relatórios de atividades com periodicidade a ser definda pelo Conselho Gestor, fazendo sua consolidação anual para avaliação por área temática; 
 fazer gestão junto à Prefeitura para atender à demanda de pessoal necessário para implantação e operação da gestão do MONA; 
 articular, em conjunto com as secretarias de Meio Ambiente, Turismo e Educação, parcerias para apoiar os programas previstos no Plano de Manejo e estabelecer mecanismos e estratégias de captação de recursos financeiros para operacionalização das atividades 
 alimentar o banco de dados de gestão da UC no Sistema de informações geográficas do MONA Serra da Calçada. Tendo em vista o atual conhecimento das áreas, algumas ações puderam ser melhor detalhadas nestes programas; outras necessitarão de uma etapa de detalhamento a partir das decisões do Conselho Gestor.  
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21.1 Programa de gestão compartilhada 

21.1.1Objetivo A gestão compartilhada parte de duas estratégias distintas: 
 a gestão integrada das Unidades de Conservação como ferramenta que permita a otimização de resultados no âmbito de sua administração e da implementação das ações contidas nestes instrumento de planejamento; e 
 uma gestão que integre as Unidades de Conservação com a sociedade de seu entorno e que aproveite mais intensamente o potencial existente em cada uma delas, promovendo usos diversos e integrados. Para se alcançar os objetivos da UC, é importante manter uma relação estreita e saudável das diversas partes interessadas, em particular com os proprietários inseridos nos limites do MONA, com as comunidades e instituições presentes no seu entorno, parceiros importantes para reduzir as pressões sobre o seu território. O MONA não é uma reserva natural isolada; as atividades exercidas em seu entorno influenciam direta ou indiretamente sua conservação e seu equilíbrio ecológico. Portanto, sua gestão, no contexto regional de fortes pressões antrópicas e recursos limitados, demanda o estabelecimento de parcerias com os poderes públicos municipal, estadual e federal, além de proprietários, entidades e organizações não-governamentais com atuação na região. Portanto, este programa tem como objetivo nortear a definição de um plano de ação anual, conjunto, que pressupõe a integração política, técnica e social na formulação e implantação da gestão do Monumento natural da Serra da Calçada.  A gestão compartilhada das unidades de conservação deve levar em conta não somente o sítio específico das UCs, mas sua relação com o entorno, seja do ponto de vista do uso público, uso e ocupação do solo, dos serviços ecossistêmicos prestados para o entorno e a interação com os atores locais por meio dos aspectos cênicos, culturais e religiosos, de lazer e educacionais, dentre outros. 

21.1.2Ações, parcerias, prazos e indicadores de resultados 

21.1.2.1 Definir composição, funcionamento e papéis do Conselho Gestor  A partir da ocupação das seis cadeiras previstas para a composição do Conselho Gestor, seus membros deverão se reunir para estabelecer a rotina de trabalho, calendário de encontros, responsabilidades e estratégias para gestão das UCs municipais – gestão financeira, fiscalização dos MONAs e monitoramento dos programas em andamento em cada um deles. 
Parceiros: Proprietários, IEF, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de Educação e  Cultura e Turismo. 
Prazo: Para a organização do Conselho Gestor prevê-se um prazo de 2 meses a partir da aprovação do Plano de Manejo.  
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Indicador de  resultado: evidências da realização da reunião do Conselho Gestor e elaboração do calendário anual de atividades. 
21.1.2.2 Formalizar acordos sobre a regularização fundiária e divulgar normas de uso pelos 
proprietários inseridos no MONA  A partir da aprovação do Plano de Manejo, a Prefeitura de Nova Lima   deverá estabelecer contato com os proprietários de terrenos no MONA Serra da Calçada para formalizar acordos sobre as responsabilidades e usos das áreas (principalmente em relação à fiscalização e segurança), equacionar possíveis conflitos de interesses. 
Parceiros: Proprietários 
Prazo: Para a definição dos acordos prevê-se um prazo de 2 meses a partir da aprovação do Plano de Manejo.  
Indicador de  resultado: evidências das comunicações realizadas; porcentagem de área regularizada ou sob acordo entre a PNL e os proprietários. 
21.1.2.3 Contactar possíveis parceiros para a gestão compartilhada A partir da aprovação do Plano de Manejo e a aprovação pelo Conselho Gestor dos potenciais parceiros do MONA, a SEMAM deverá estabelecer contato com estes parceiros buscando a participação social e empresarial, e a conciliação do desenvolvimento econômico da Zona de Amortecimento do MONA com sua preservação; nesses contatos deverão ser estudadas possibilidades de voluntariado na implantação de ações relacionadas à gestão do MONA. Este grupo de parceiros deverá contribuir no processo de tomada de decisão e na implementação do Plano de Manejo. 
Parceiros: Proprietários, vizinhos, COPASA, IEF, ONGs ambientalistas, empresários vizinhos (exemplos de parcerias possíveis: rede PDEOS e Jardim Canadá) 
Prazo: A partir da aprovação do Plano de Manejo, são previstos 6 meses para o estabelecimento de parcerias. 
Indicador de  resultado: para esta ação será o número de contatos realizados e o número de parcerias formalizadas. 
21.1.2.4 Divulgar normas gerais de manejo e responsabilidades A partir da Aprovação do Plano de Manejo, a SEMAM deverá divulgar ao público usuário e aos parceiros do MONA, as normas de manejo da unidade e os nomes dos responsáveis a serem contactados em caso de dúvidas, propostas de parcerias, solicitações de uso, notificação de irregularidades etc.  
Parceiros: Proprietários, vizinhos, COPASA, IEF, ONGs ambientalistas. 
Prazo: A partir da aprovação do Plano de Manejo, são previstos 3 meses. 
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Indicador de  resultado: evidências de comunicação efetuada e de cumprimento das normas. 
21.1.2.5 Captar recursos para implementação das ações do Plano de Manejo do MONA A partir da Aprovação do Plano de Manejo e a aprovação pelo Conselho Gestor, a SEMAM deverá estabelecer uma rotina de identificação de fontes de financiamento e submissão de propostas pleiteando recursos que contribuam para a conservação e a sustentabilidade econômica do MONA. Merecem destaque as oportunidades previstas no SNUC  sobre o pagamento de serviços ecossistêmicos ofertados pelas unidades de conservação, o MONA inserido no contexto do Quadrilátero Ferrífero têm representação fundamental, por  prover as comunidades do entorno de bens e serviços ecossistêmicos, assim como diversos benefícios socioeconômicos, culturais, científicos e paisagísticos, proporcionando bem estar e qualidade de vida. Todos os projetos, bem como as parcerias propostas, deverão passar previamente pela avaliação dos proprietários de terrenos inseridos nos limites do MONA. Os recursos a serem utilizados na implementação das ações previstas neste Plano de Manejo poderão ter diferentes fontes: 

 A própria prefeitura de Nova Lima, mediante o repasse do ICMS Ecológico. Cabe destacar que mediante a avaliação anual da gestão das unidades de conservação cadastradas para fins de recebimento de ICMS Ecológico, por meio de parâmetros referentes à qualidade física da área, ao Plano de Manejo, infra-estrutura, Zona de Amortecimento, estrutura de fiscalização entre outros, são estabelecidos procedimentos para a aplicação do Fator de Qualidade (Deliberação Normativa COPAM nº 086, de 17/07/2005, e a Deliberação Normativa COPAM nº 161, de 16/12/2010; 
 Fundos como FEGA (Fundo Especial para a Gestão Ambiental do município de Nova Lima), Compensação Ambiental pela implantação de empreendimentos implantados na regão, SOS Mata Atlântica, Fundação Grupo Boticário, FHidro (Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais), FNMA (Fundo Nacional do Meio Ambiente), etc: recursos pleiteados por meio de projetos usando como pano de fundo a inserção do MONA no bioma Mata Atlântica; na Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço (Unesco); na APA Sul; e no mosaico de UCs e corredores de Nova Lima. 
 Fundo formado a partir de uma taxa simbólica (diferenciada no caso de grupos ou visitas escolares) para acesso ao MONA, que contribuirá para ações de manutenção do Mosaico de UCs municipais de Nova Lima; 
 Cobrança de taxa pelo acesso para  manutenção de antenas: segundo os artigos 46 a 48 da Lei do SNUC, a instalação de infraestrutura urbana em geral depende de prévia autorização do órgão responsável pela administração da Unidade; e o órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela atividade deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica.  
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Parceiros: Proprietários, ONGs, Rede PDEOs, PESRM, universidades, voluntariado 
Prazo: A partir da aprovação do Plano de Manejo, são previstos 6 meses para estabelecer uma rotina de identificação de oportunidades e de captação de recursos. 
Indicador de  resultado: para esta ação será o número de projetos submetidos 

21.1.2.6 Manter banco de dados sobre o MONA Após a aprovação do Plano de Manejo, a SEMAM deverá designar um responsável pela  rotina de criar e alimentar um banco de dados com informações sobre o MONA a partir de coletânea de notícias na mídia, relatórios de pesquisas (com georreferenciamento de pontos ações específicas), e uso público. E quaisquer outras informações de interesse para a memória e a gestão da Unidade. 
Parceiros: Proprietários, ONGs, universidades, voluntários, PESRM 
Prazo: A partir da aprovação do Plano de Manejo, a alimentação do banco de dados será permanente, com frequência no mínimo mensal. 
Indicador de  resultado: Existência e incremento do banco e dados 

21.1.2.7 Monitorar a eficiência da gestão O Conselho Gestor deverá manter deverá avaliar periodicamente a eficiência do modelo de  gestão através dos indicadores propostos pelos programas e elaborar relatórios de monitoramento. A partir de uma análise do tipo PDCA (planejar–fazer-checar-agir), serão identificadas as readequações necessárias ao bom funcionamento da gestão do MONA Serra da Calçada. 
Parceiros: Proprietários, ONGs, universidades 
Prazo: A reavaliação deverá ser feita com periodicidade anual. 
Indicador de  resultado: Evidências de reuniões de monitoramento; acompanhamento dos resultados dos programas em implantação. 
21.1.2.8 Reavaliar o Plano de Manejo A partir da aprovação do Plano de Manejo, o Conselho Gestor acompanhará a eficácia das ações propostas, de forma a promover ajustes sempre que necessários. 
Parceiros: Proprietários, ONGs, universidades 
Prazo: A reavaliação deverá ser feita com periodicidade quinquenal 
Indicador de  resultado: Plano revisto e atualizado a cada 5 anos. 
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21.2 Programa de implantação e manutenção de infraestrutura 

21.2.1Objetivo O objetivo do Programa de Infraestrutura é equipar o MONA com estruturas que garantam a proteção da área e apoiem o uso público e a manutenção de sua segurança física, sem contudo estimular o uso intenso e prolongado, tendo em vista que o objetivo primário  da Unidade é o de preservação. No caso do MONA Serra da Calçada, será necessário estabelecer ponto de apoio na entrada do MONA. Atenção especial deverá ser dada ao local utilizado à direita do estacionamento na entrada do Retiro das Pedras, impedindo a utilização predatória de áreas com vegetação de canga.  
21.2.2Ações, parcerias, prazos e indicadores de resultados 

21.2.2.1 Contratar projeto executivo e implantar a infraestrutura física prevista A partir da aprovação do Plano de Manejo, a SEMAM deverá elaborar termos de referência para contratar: 
 Projeto executivo e implantação das placas indicativas, informativas e educativas a serem instaladas nos acessos, trilhas, limites do MONA (os percursos aprovados para o uso público deverão ser percorridos juntamente com a equipe de Educação Ambiental e avaliados para a exata determinação dos pontos de instalaçãdas benfeitorias);   
 Demarcação precisa dos pontos e instalação das benfeitorias (quiosques, mirantes, guarda-corpos e marcos de concreto para sinalizar os pontos de interpretação ambiental, com conteúdos pautados no Programa de Ecoturismo e Educação Ambiental);  
 Cercamento pelo menos nos pontos mais vulneráveis (pontos necessários à manutenção da segurança, impedimento de entrada de gado e veículos automotores e especificação da delimitação de propriedades; inclui colocação de guard rail ao longo da rodovia BR040); e 
 Recuperação de focos erosivos nas trilhas abertas ao uso público (para a recuperação de pontos de erosão nas trilhas que permanecerão em uso e o fechamento de trilhas desnecessárias deverão ser utilizadas espécies nativas e/ou espécies de ciclo de vida curto que não constituam risco de biocontaminação da área do MONA). 

Parceiros: Proprietários; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Via040; universidades e centros de pesquisa, ONGs, empresas locais com atividades afins; ciclistas (incluindo busca de voluntariado para mutirão de recuperaçãoo de trilhas). 
Prazo: 6 meses a partir da aprovação do Plano de Manejo. 
Indicador de  resultado:  Presença de cercas, guard rail, placas indicativas nos acessos principais, entrada e placas interpretativas nos pontos  de interesse; quiosques nos mirantes; infraestrutura instalada; ponto de apoio e estacionamento na entrada do MONA Serra da Calçada regulamentado e sinalizado; evidências de execução e monitoramento da recuperação de focos erosivos. 
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21.2.2.2 Monitorar a manutenção da infraestrutura   A SEMAM deverá monitorar periodicamente e, juntamente com o Conselho Gestor,  avaliar a necessidade de manutenção das condições da sinalização e dos equipamentos de apoio ao uso público no MONA Serra da Calçada.  
Parceiros: Proprietários, ONGs. 
Prazo: Permanente; periodicidade semestral  
Indicador de  resultado: Evidências de estado de conservação da infraestrutura.   
21.3 Programa de fiscalização e segurança 

21.3.1 Objetivos O objetivo principal deste programa é garantir a segurança do imóvel (contra ações predatórias) e a segurança do visitante (contra atos de violência urbana, acidentes e situações de emergência em geral).  
21.3.2Ações, parcerias, prazos e indicadores de resultados 

21.3.2.1 Designar e capacitar vigilantes A Prefeitura de Nova Lima designará vigilantes da Guarda Municipal ou, por meio de parceria, da Polícia Militar Ambiental; e promoverá sua capacitação com reciclagem periódica (para trato com o público, normas gerais de segurança e manejo da Unidade). Para a fiscalização do MONA serão necessários, no mínimo, dois vigilantes que deverão atuar nos finais de semana, de 7 às 18hs. No caso da Serra da Calçada, a Segurança Patrimonial da Vale manterá sua rotina de rondas periódicas, intensificada durante o fim de semana.  Os vigilantes devem ser capacitados pela equipe de Educação Ambiental da SEMAM  a: 
 Controlar a entrada de visitantes no MONA;  
 prestar informações aos visitantes sobre características ambientais do MONA, importância da Unidade de Conservação, contexto de atrativos naturas e culturais de Nova Lima; cuidados necessários dentro da área (normas de segurança, normas de conduta em unidade de conservação; contatos em situações de emergência;  
 auxiliar no monitoramento da manutenção dos equipamentos do MONA;  
 tomar providências em caso de situações de conflito ou emergências como acidentes com visitantes, incêndios, etc.  Recomenda-se que os funcionários responsáveis pela informação ao público, as placas e quaisquer materiais de informação e divulgação do MONA utilizem o diagnóstico deste Plano de Manejo como objeto de consulta. 
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Como o MONA está dentro da área de cobertura de celulares, os números de emergência deverão ser fornecidos aos visitantes; estes devem ser instruídos sobre como fornecer a localização de qualquer situação de emergência com base na numeração das placas de sinalização e marcos de interretação instalados ao longo das trilhas.  A vigilância será feita por meio de caminhadas regulares pelas trilhas, por avistamentos com binóculos a partir dos mirantes e por deslocamentos em veículos motorizados pela BR 040 e vias principais internas. A vigilância deverá zelar pela integridade do MONA, coibindo atividades predatórias em seu interior, tais como:  
 entrada e/ou permanência de animais domésticos (cachorros, gatos, eqüinos e bovinos); cães apenas com coleira e guia; 
 esportes que envolvam veículos motorizados;  
 coleta de espécimes da fauna e flora (exceto quando se tratar de projetos de pesquisa científica, com prévia autorização do Conselho Gestor da RPPN e licença específica do IBAMA), coleta de pedras, troncos, folhas etc.; 
 depredação de qualquer natureza, do patrimônio natural e cultural do MONA e de sua infraestrutura; 
 caça, acampamentos, fogueiras e utilização de áreas silvestres fora das trilhas, exceto no caso de levantamentos científicos previamente autorizados. 

Parceiros: Proprietários, Guarda Municipal, Polícia Militar Ambiental, Departamento de Educação Ambiental da SEMAM 
Prazo: Permanente; reciclagem de treinamentos semestral.  
Indicador de  resultado: Evidência de treinamento dos vigilantes e presença de guardas no final de semana. 
21.3.2.2 Reavaliar periodicamente a eficiência da fiscalização O Conselho Gestor deverá monitorar e avaliar periodicamente e a necessidade de adequação das condições de fiscalização e segurança  no MONA Serra da Calçada.  
Parceiros: Proprietários, ONGs,  vizinhos do MONA. 
Prazo: Permanente, com periodicidade semestral. 
Indicador de  resultado: Evidência de reuniões periódicas de monitoramento. 
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21.4 Programa de comunicação e integração com o entorno 

21.4.1 Objetivos O programa de comunicação e integração com o entorno tem dois objetivos principais: estabelecer e fortalecer as parcerias no entorno do MONA que contribuam para a sua proteção e para fornecer infraestrutura básica de alimentação e saneamento para os usuários; e integrar o MONA no circuito turístico de Nova Lima como um dos atrativos possíveis em um dia de passeio, de forma a incentivar visitas de curta duração, dentro de roteiros mais amplos, diminuindo portanto a pressão de visitação sobre a Unidade. Com o estabelecimento de parcerias no entorno do MONA, pretende-se contribuir para uma fiscalização conjunta do espaço entre Unidades de Conservação no município, conforme indicação do Encontro de gestores de UCs de Nova Lima, realizado em 2015; criar uma rede de comunicação preventiva integrada e efetiva para a denúncia de eventos de incêndio, caça e coleta predatória; e fortalecer as articulações interinstitucionais, considerando o MONA, as Prefeituras Municipais (Nova Lima e Brumadinho), entidades da sociedade civil e comunidade. A realização de reuniões públicas, periódicas, para integração, divulgação e definição de ações desenvolvidas em parceria com os atores também deve constar da estratégia de integraçãoo com o entorno. 
21.4.2Ações, Ações, parcerias, prazos e indicadores de resultados 

21.4.2.1 Estabelecer  e capacitar parcerias de apoio A partir da aprovação do Plano de Manejo do MONA Serra da Calçada, a SEMAM/PNL e o Conselho Gestor irão eleger os contatos a serem feitos, buscando estabelecer e/ou inserir a rede de comércio e serviços da região como parte da infraestrutura de apoio ao visitante do MONA ( locais indicados para alimentação, higiene e descanso antes e após a visita ao MONA; instituições e atores sociais interessados em compor um circuito de visitação integrado à UC). Definidas as parcerias, a equipe de Educação Ambiental da SEMAM-PNL promoverá, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo, o treinamento dos representantes dessas instituições, de forma a torna-los aptos a divulgar corretamente o objetivo do MONA, seus atrativos e normas de utilização; e também o circuito integrado de atrativos do município. Os parceiros serão estimulados a vincular a seus produtos e serviços informações educativas relativas ao MONA Serra da Calçada; a possibilidade de contribuírem para a implantação da infraestrutura necessária dentro do MONA e divulgarem suas logos deverá ser estimulada, mediante anuência dos proprietários da área. 
Parceiros: Proprietários; rede PDEOS e empreendedores Jardim Canadá (destaque para Verde Mar Jardim Canadá, Posto Retiro, Via 040, CSul) Secretarias de Cultura e Turismo e de Educação; Departamento de Educação Ambiental da SEMAM-PNL; representantes de bairros vizinhos/grupos e iniciativas culturais. 
Prazo: 6 meses 
Indicador de  resultado: Evidências de formalização de parcerias com instituições na vizinhança do MONA e de treinamentos de capacitação para apoio ao turista visitante do MONA. 
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21.4.2.2  Divulgar atrativos do circuito natural/cultural de Nova Lima Como forma de estimular o visitante a buscar outros pontos de visitação durante o seu dia de lazer, configurando um roteiro de visitação que não sobrecarregue particularmente qualquer dos MONAs criados em Nova Lima, a SEMAM-PNL, juntamente com a Secretaria de Cultura e Turismo, deverão integrar a agenda cultural do município no material educativo do MONA (site e guia de visitação; ver Programa de Ecoturismo e Educação Ambiental), com o intuito de divulgar outros atrativos naturais e os eventos culturais e artísticos que estão acontecendo no município, principalmente nas comunidades ao longo do eixo da BR040. Para tanto, deverão ser contactados os atores sociais e as instituições relacionadas à área cultural.  No caso da Serra da Calçada, a Prefeitura de Nova Lima deverá trabalhar de forma harmônica com a Prefeitura de Brumadinho, tendo em vista a localização do MONA na divisa destes municípios.   
Parceiros: Proprietários, SEMAM, Secretaria de Cultura e Turismo e de Educação; empresas, grupos organizados relacionados a arte e cultura. 
Prazo: Permanente, mensal. 
Indicador de  resultado: Divulgação do circuito de atrativos naturais e culturais de Nova Lima no site dos MONAs e no guia do visitante.  
21.4.2.3 Monitorar a eficiência da integração do MONA com o entorno A SEMAM-PNL e o Conselho Gestor do mosaico de unidades de conservação municipais de Nova Lima deverão monitorar e avaliar periodicamente e a necessidade de adequação das condições de comunicação e integração do MONA Serra da Calçada com o seu entorno.  
Parceiros: Proprietários, Secretaria de Cultura e Turismo e Educação; e grupos organizados relacionados a arte e cultura 
Prazo: Permanente, semestral. 
Indicador de  resultado: Evidência de reuniões periódicas e número de parceiros envolvidos de monitoramento. 
21.5 Programa de ecoturismo e educação ambiental 

21.5.1 Objetivos O objetivo primordial do Programa de Ecoturismo e Educação Ambiental é harmonizar a fruição do patrimônio natural e cultural representado pelo MONA com a sua preservação, por meio de ações de informação e divulgação, para o público visitante,  das características e da importância da Unidade de Conservação e da sua adequada utilização. 
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As ações envolvem a implantação de placas de sinalização com conteúdo educativo, a recepção de visitantes, o acompanhamento eventual de grupos em visitas guiadas pré agendadas, a promoção de campanhas educativas, a oferta de material para interpretação ambiental (Guia do Visitante) e a divulgação de informações sobre o circuito natural e cultural que o MONA integra, por meio da criação de uma página na internet sobre as unidades de conservação municipais e atrativos culturais de Nova Lima.  O  público-alvo deste programa, além dos próprios visitantes, são as escolas da região e as instituições parceiras. É importante que o Programa de Educação Ambiental do MONA Serra da Calçada seja integrado com o de outras unidades de conservação presentes no município, de forma que a troca de experiências estabeleça uma sinergia, coordenando a programação de eventos em um cronograma único de atividades de Educação Ambiental nas UCs municipais. 
21.5.2 Ações, parcerias, prazos e indicadores de resultados 

21.5.2.1 Detalhar o conteúdo didático da sinalização O conteúdo da sinalização a ser implantada no MONA, indicada no Programa de Infraestrutura, deve ser detalhada pela equipe de Educação Ambiental da SEMAM, de forma  integrada e compatível com o material das demais unidades de conservação do município, bem como com os objetivos e estratégia de comunicação dos proprietários.  Indica-se como conteúdo:  
 Placas indicativas de acesso e localização a serem instaladas nas vias de acesso no entorno do MONA: “Acesso ao Monumento Natural Serra da Calçada”; “MONA Serra da Calçada – entrada” “Limite do MONA Serra da Calçada”; “Visite o Monumento Natural Serra da Calçada. Conheça a paisagem de Nova Lima e ajude a preservá-la”; “Monumentos Naturais: visite e conheça mais a paisagem e a história de Nova Lima”; “Monumento Natural da Serra da Calçada, exemplo de parceria para preservação...” 
 Placas educativas a serem instaladas ao longo da trilha no interior do MONA: “Trilha dos mirantes: ajude a cuidar do MONA Serra da Calçada – recolha qualquer lixo produzido / respeite as plantas e animais / mantenha-se nas trilhas”. “Limite entre o MONA Serra da Calçada e área de tombamento do IEPHA (Área de propriedade da Vale)”; “Esta é uma trilha para caminhantes e ciclistas – contribua para a boa convivência e a manutençãoo das trilhas.” “Mirante 1 – Conheça a paisagem e a cultura de Nova Lima. Consulte o Guia do Visitantepara para informações”. “Mirante 2 - Conheça a paisagem e a cultura na Serra da Calçada. Consulte o Guia do Visitante para informações” 

Parceiros: Proprietários,  ONGs, voluntariado, CEA RPPNs Jambreiro, Mata Samuel de Paula, Vale dos Cristais, Parque Natural Municipal do Rego dos Carrapatos; Centro de Convivencia socioambiental/ EMATER / Setor de Parques e Jardins da PNL; coordenadoria da pessoa idosa; Stor de Educação Ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte.  
Prazo: 4 meses 
Indicador de  resultado: Textos aprovados e repassados aos responsáveis pela confecção das placas. 
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21.5.2.2 Convocar e capacitar equipe de recepção de visitantes Após a aprovação do Plano de Manejo, a SEMAM providenciará a convocação e capacitação da equipe responsável pelas ações de educação ambiental no MONA Serra da Calçada. No dia a dia, os próprios vigilantes podem ser responsáveis por recepcionar o visitante na portaria e  repassar informações básicas e orientações relativas a posturas adequadas dentro do MONA. Nos finais de semana, quando o público é significativamente maior, bem como no caso de visitas guiadas pré agendadas, é necessária a presença de um responsável pela recepção, que pode ser um representante da SEMAM-PNL ou dos proprietários das áreas, professores da rede municipal, um guia previamente capacitado ou parceiros voluntários previamente contactados (representantes de ONGs, vizinhos, estagiários de cursos afeitos a Unidades de Conservação e Ecoturismo, etc.). O treinamento de guias, porteiros, vigilantes será  de responsabilidade do departamento de Educação Ambiental da SEMAM-PNL ou equipe de educação ambiental dos proprietários. Consistirá no alinhamento de informações necessárias a: 
 Recepção cordial dos visitantes; 
 Monitoramento e futuramente controle do limite diário de visitantes e do limite de visitantes simultaneamente no MONA; 
 Informar ao público a importância do MONA, o seu contexto no município e sua vizinhança com outras áreas protegidas, bem como o fato de tratar-se de uma propriedade particular (já que o proprietários devem responder pela preservação do local); normas gerais de uso do MONA; posturas adequadas para a preservação do patrimônio natural e cultural; recolhimento de lixo eventualmente produzido e condução do mesmo para fora do MONA; prevenção de incêndios; proibição de coleta de exemplares da flora e da fauna; cuidados com a manutenção das trilhas; cuidados com sua própria segurança (chapéu, protetor solar, água, repelente etc) e atuação em casos de emergência. Estas informações constarão das placas a serem instaladas na entrada do MONA e serão enfatizadas pela equipe de apoio (vigilantes na portaria e em ronda nas trilhas) e pelo responsável pela condução do grupo, no caso de visitas guiadas; estarão presentes também na página do MONA na internet. 
 Divulgar o circuito de atrativos naturais e culturais de Nova Lima;  
 Apresentar possibilidade de atuação de professores multiplicadores em educação Ambiental e a existência de material educativo de apoio (Plano de Manejo do MONA e publicações como Zayden et al 2010). 

Parceiros: Proprietários, departamento de Educação Ambiental SEMAM-PNL; Centro de Extensão em Educação Ambiental da PBH; ONGs, voluntariado, CEA RPPNs Jambreiro, Mata Samuel de Paula, Vale dos Cristais, Parque Natural Municipal do Rego dos Carrapatos; Centro de Convivencia socioambiental/ EMATER / Setor de Parques e Jardins da PNL; coordenadoria da pessoa idosa.  
Prazo: 6 meses 
Indicador de  resultado: Evidência de treinamentos; registros de agendamentos de grupos de visitantes; Registro da memória do material produzido por visitantes de escolas. 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 187 

21.5.2.3 Contratar e produzir o Guia do Visitante Após a aprovação do Plano de Manejo, a SEMAM contratará a elaboração do Guia do Visitante, um folder ilustrado que poderá ser elaborado para cada MONA ou para o circuito de UCs municipais como um todo e deverá ser compatível com objetivos e estratégia de comunicação dos proprietários. O Guia conterá: 
 Mapa da área do(s) MONA(s), com localização das trilhas e pontos de apoio, bem como explicação da paisagem que pode ser visualizada a partir de cada um dos mirantes e características nos locais de cada marco de interpretação ambiental;  
 Informações sobre o MONA, compiladas a partir do diagnóstico do Plano de Manejo;  
 Informações sobre a importância do MONA, o seu contexto no município e sua vizinhança com outras áreas protegidas, bem como o fato de tratar-se de uma propriedade particular (já que o proprietários devem responder pela preservação do local); normas gerais de uso do MONA; posturas adequadas para a preservação do patrimônio natural e cultural; recolhimento de lixo eventualmente produzido e condução do mesmo para fora do MONA; prevenção de incêndios; proibição de coleta de exemplares da flora e da fauna; cuidados com a manutenção das trilhas; cuidados com sua própria segurança (chapéu, protetor solar, água, repelente etc) e atuação em casos de emergência.  
 Explicação dos limites do MONA Serra da Calçada, propriedade e objetivo de preservação da área e sua interface com a área tombada pelo IEPHA; 
 Contextualização do MONA e incentivo à visitação do Parque Estadual da Serra do Rola Moça e outros atrativos naturais e culturais no município; 
 Indicação do endereço da página no MONA na internet, onde será feita a atualização mensal dos atrativos culturais de nova Lima e eventuais campanhas educativas; 
 Destaque para a importância da prevenção de incêndios; 
 Números telefônicos a serem acionados em caso de emergência, códigos da sinalização que indicam a localização de cada placa dentro do MONA, em caso de necessidade de informar alguma localização precisa. O Guia do Visitante será fornecido aos visitantes e  poderá ser distribuído nos pontos de apoio conveniados do comércio local, bem como estabelecimentos comerciais onde a educação ambiental se faça necessária, como lojas de peças, oficinas e hotéis de jipes e motos, de forma a divulgar a proibição de veículos automotores na área do MONA. 

Parceiros: Proprietários,  ONGs, empresas locais com serviços afins, Centro de Extensão em Educação Ambiental da PBH. 
Prazo: 4 meses 
Indicador de  resultado: Evidência de treinamento de serviço de portaria e presença de recepção no final de semana. 
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21.5.2.4 Contratar e criar uma página sobre o MONA na internet  A SEMAM será responsável por criar e manter uma página na internet sobre o Mosaico de UCs municipais de Nova Lima, com o objetivo de: 
 Divulgar as informações sobre o MONA, extraídos do diagnóstico deste Plano de Manejo, bem como estudos e pesquisas em andamento;  
 Informar ao público a importância do MONA, o seu contexto no município e sua vizinhança com outras áreas protegidas; posturas adequadas para a preservação do patrimônio natural e cultural; prevenção de incêndios; proibição de coleta de exemplares da flora e da fauna; cuidados com a manutenção das trilhas; cuidados com sua própria segurança (chapéu, protetor solar, água, repelente etc) e atuação em casos de emergência.  
 Realizar campanhas educativas;  
 Divulgar e atualizar permanentemente o circuito de atrativos naturais e culturais do município;  
 Divulgar o calendário de eventos de educação ambiental e o contato para agendamento de visitas guiadas de escolas ao MONA. 

Parceiros: Proprietários, empresas locais com serviços afins; Secretarias de Cultura e  Turismo e de Educação; ONGs de cunho socioambiental e cultural e grupos organizados relacionados a arte e cultura. 
Prazo: Criação: 3 meses; atualização mensal 
Indicador de  resultado: Evidência de contatos com partes interessadas e página na internet criada. 
21.5.2.5 Monitorar a eficiência da gestão da visitação O Conselho Gestor deverá monitorar e avaliar periodicamente a eficiência e a necessidade de adequação da programação de Educação do MONA Serra da Calçada. Um dos parâmetros a ser considerado será o resultado do monitoramento dos impactos de visitação e capacidade de carga, incluído no Programa de Pesquisa (item 21). Futuramente, deve ser avaliada a possibilidade de implantação de acessibilidade a cadeirantes. 
Parceiros: Proprietários, ONGs e frequentadores. 
Prazo: Permanente, semestral. 
Indicador de  resultado: Evidência de reuniões periódicas de monitoramento. 
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21.6 Programa de prevenção e combate a incêndios 

21.6.1 Objetivos O objetivo básico do Programa de prevenção e combate a incêndios no MONA Serra da Calçada é integrá-lo ao Sistema Integrado de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais existente, e criar uma rede de comunicação para que usuários e vizinhos possam contribuir para a prevenção e para a tomada de medidas de emergência. A localização e as características vegetacionais do MONA Serra da Calçada o tornam bastante susceptível à ocorrência de fogo, principalmente nas áreas de campo que recobrem as encostas e topo da Serra. Os incêndios podem ser originados tanto no seu interior quanto no seu entorno, principalmente a partir da rodovia BR040. O período mais susceptível à ocorrência de fogo corresponde aos meses de junho e setembro, fase de poucas chuvas e maior incidência de ventos. A vegetação seca contribui para a propagação do fogo, que pode se alastrar, atingindo áreas vizinhas, moradias e edificações.  Para a prevenção de incêndios, os funcionários e usuários do MONA serão orientados em relação às medidas de prevenção e em caso de se constatar eventos de fogo. A  construção de aceiros, especialmente na crista da Serra, não é indicada, porque podem funcionar como uma fonte de processos erosivos, devido à presença de solo câmbico. Quanto menos cobertura vegetal for retirada destas áreas, mais chances se tem de evitar e controlar os processos erosivos instalados. Com relação ao combate a incêndios, propriamente dito, será realizado pela ação conjunta do Corpo de Bombeiros e por brigadistas da região (bairros vizinhos e IEF/Parque Estadual da Serra do Rola Moça). 
21.6.2Ações, parcerias, prazos e indicadores de resultados 

21.6.2.1 Integrar o MONA Serra da Calçada no Sistema Integrado de Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais A integração do MONA Serra da Calçada ao Sistema integrada pressupõe: 

 Treinamento da equipe envolvida nas atividades do MONA para manter fiscalização e patrulhamento preventivo na UCs e nas áreas de entorno diagnosticadas como críticas, bem como para as providências de comunicação com Previncêndio em episódios de fogo.; 
 incentivar o voluntariado para brigada comum 
 registrar e manter atualizado o histórico da ocorrência incêndios na UC e entorno e o mapa de pontos críticos de fogo; 
 manter limpos os aceiros já existentes; 
 fornecer materiais e equipamentos suplementares de combate a incêndios, para as Brigadas constituídas, dentro da disponibilidade do MONA; 
 fomentar programa de Ecoturismo e EA com informações para campanhas educativas junto às comunidades do entorno e lideranças. 
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Parceiros: Proprietários; Previncendio (núcleo Nova Lima); Corpo de Bombeiros, ONGs, brigadas dos condomínios vizinhos (Retiro das Pedras, Serra dos Manacás, Miguelão), Parque Estadual da Serra do Rola Moça, COPASA (Estação Ecológica de Fechos), Via040, CSul, ciclistas voluntários; departamento de Educação Ambiental SEMAM-PNL, Prefeitura de Brumadinho  
Prazo: Permanente 
Indicador de  resultado:Registros de denúncias de focos de incêndios, histórico da ocorrência incêndios na UC e entorno e o mapa de pontos críticos de fogo. 
21.6.2.2 Monitorar a eficiência da gestão da Prevenção e Combate a Incêndios  O Conselho Gestor deverá monitorar e avaliar periodicamente a eficiência e a necessidade de adequação da prevenção de incêndios no MONA Serra da Calçada.  
Parceiros: Proprietários; Corpo de Bombeiros, ONGs, brigadas dos condomínios vizinhos (Retiro das Pedras, Serra dos Manacás, Miguelão), Parque Estadual da Serra do Rola Moça, COPASA (Estação Ecológica de Fechos), Via040, CSul, ciclistas voluntários; departamento de Educação Ambiental SEMAM-PNL, Prefeitura de Brumadinho. 
Prazo: Permanente, semestral. 
Indicador de  resultado: Evidência de reuniões periódicas de monitoramento. 
21.7 Programa de pesquisa 

21.7.1 Objetivos O objetivo do Programa de Pesquisa é manter no MONA Serra da Calçada estudos relacionados ao seu patrimônio natural e à sua preservação; e contribuir para instituições regionais de ensino e pesquisa com o estabelecimento de parcerias que resultem na agregação de valor a suas atividades e na formação profissional dos envolvidos.   
21.7.2Ações, parcerias, prazos e indicadores de resultados 

21.7.2.1 Implementar e coordenar linhas de Pesquisa A SEMAM juntamente com os proprietários e o Conselho Gestor definirá as pesquisas prioritárias e estabelecerá contatos com possíveis parceiros e estabelecerá o cronograma de realização de pesquisas em andamento e as previstas na UC. Definirá os responsáveis por agregar as informações produzidas em um banco de dados integrado do mosaico de UCs do município e divulgará os resultados das pesquisas em veículos de divulgação científica bem como na página do MONA na internet. As atividades de pesquisa deverão ser previamente autorizadas e agendadas junto aos proprietários, ficando a cargo do projeto de pesquisa as despesas correlatas. A partir do diagnóstico realizado para o MONA Serra da calçada, as principais linhas de pesquisa indicadas são: 
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 Manejo de espécies invasoras: Mapeamento detalhado de áreas onde ocorram espécies exóticas (biocontaminação), monitoramento do avanço da distribuição de espécies exóticas e experimentos de remoção e controle de espécies exóticas de flora (a exemplo do capim meloso 
Melinis minutiflora cujo controle já vem sendo estudado na região por equipe da UFMG) e fauna (abelha africana Apis melífera, conforme indicado no Plano de Manejo do PESRM).  

 Mensuração de serviços ambientais: no contexto da Serra da Moeda, existem atualmente iniciativas incipientes de pesquisa sobre oferta de serviços ambientais, tema que pode valorizar e contribuir  para a preservação de ecossistemas regionais. 
 Monitoramento da recuperação de focos erosivos: o mapeamento detalhado e a recuperação de focos erosivos são previstos no Programa de Implantação e Manutenção da Infraestrutura; o acompanhamento dos resultados das ações de controle e prevenção de focos erosivos pode constituir um importante estudo para se determinar as formas mais eficientes de recuperar as extensas áreas erodidas, principalmente na vertente oeste do MONA Serra da Calçada, e acelerar o processo de recuperação das trilhas a serem desativadas. 
 Monitoramento de fauna cavernícola: a presença de cavidades naturais na canga ferruginosa, no interior do MONA e seu entorno, favorece a implantação de pesquisas relacionadas ao monitoramento de populações de espécies mais freqüentes nas cavernas da área do PESRM (a exemplo de algumas mencionadas no Plano de manejo do PESRM - Goniosoma sp., Mesabolivar sp. e Ensifera sp); experimento de colonização de cavidades naturais ou artificiais ou galerias por espécies resgatadas em áreas de supressão com habitats semelhantes aos do MONA. Algumas pesquisas já foram previstas e aprovadas pelo órgão ambiental para serem desenvolvidas no âmbito de programas previstos em processos de licenciamento de empreendimentos da Vale (proprietária da área do MONA). 
 Monitoramento da capacidade de carga: conforme previsto no item 20.7, o monitoramento da capacidade de carga poderá ser utilizado como uma ferramenta permanente para identificação e mensuração dos impactos de visitação, servindo não só para o ajuste dinâmico dos limites para o fluxo de visitação, mas também como ferramenta de definição de outras ações de manejo relacionadas à visitação. O monitoramento periódico das atividades de uso público e seus efeitos sobre as trilhas e atributos ambientais da UC deverá contemplar alterações físicas nas trilhas e na faixa de até cinco metros ao longo das mesmas, como aumento de largura do leito, aparecimento de caminhos paralelos, processos erosivos e outros; alterações na flora ao longo das trilhas; indícios de presença de fauna; presença de lixo.  

Parceiros: Proprietários; universidades (ênfase em cursos de Biologia, Ecologia, Geografia, Turismo); ONGs; Parque Estadual da Serra do Rola Moça.  
Prazo: Permanente 
Indicador de  resultado: registro de pesquisas e estudos realizados e em andamento. 
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22. SÍNTESE DOS PROGRAMAS   
1. PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA 

AÇÃO PRAZO PARCERIAS INDICADAS INDICADOR 

1 Definir composição, funcionamento e papéis do Conselho Gestor Dois meses a partir da aprovação do Plano de Manejo. Proprietários, IEF, Corpo de Bombeiros, Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Turismo. Evidências da realização da reunião do Conselho Gestor e elaboração do calendário anual de atividades. 

2 Formalizar acordos sobre a regularização fundiária e divulgar normas de uso pelos proprietários Dois meses a partir da aprovação do Plano de Manejo. Proprietários Evidências das comunicações realizadas; porcentagem de área regularizada ou sob acordo entre a PNL e os proprietários. 

3 Contactar possíveis parceiros para a Gestão Compartilhada A partir da aprovação do Plano de Manejo, são previstos seis meses para o estabelecimento de parcerias. 
Proprietários, vizinhos, COPASA, IEF, ONGs ambientalistas, empresários vizinhos (ênfase rede PDEOS  e Jardim Canadá) Número de contatos realizados e o número de parcerias formalizadas. 

4 Divulgar normas gerais de manejo e responsabilidades A partir da aprovação do Plano de Manejo, são previstos três meses. Proprietários, vizinhos, COPASA, IEF, ONGs ambientalistas. Evidências de comunicação efetuada 
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1. PROGRAMA DE GESTÃO COMPARTILHADA 

AÇÃO PRAZO PARCERIAS INDICADAS INDICADOR 

5 Captar recursos para as ações previstas no Plano de Manejo A partir da aprovação do Plano de Manejo, são previstos seis meses para estabelecer uma rotina de captação de recursos. Proprietários, ONGs, Rede PDEOs, PESRM, universidades, voluntariado. Para esta ação será o número de projetos submetidos 

6 Manter banco de dados sobre o MONA 
A partir da aprovação do Plano de Manejo, a alimentação do banco de dados será permanente, com frequência no mínimo mensal. 

Proprietários, ONGs, universidades, voluntários, PESRM. Existência e incremento do banco e dados 

7 Monitorar a eficiência da gestão A reavaliação deverá ser feita com periodicidade anual. Proprietários, ONGs, universidades. Evidências de reuniões de monitoramento; acompanhamento dos resultados dos programas em implantação. 
8 Reavaliar o Plano de Manejo A reavaliação deverá ser feita com periodicidade quinquenal. Proprietários, ONGs, universidades. Plano atualizado a cada 5 anos 
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PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA 

AÇÃO PRAZO PARCERIAS INDICADAS INDICADOR 

1 Contratar projeto executivo e implantar a infraestrutura física prevista. 6 meses a partir da aprovação do Plano de Manejo. 
Proprietários; Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão; Via040; ONGs, empresas locais com atividades afins; ciclistas (incluindo busca de voluntariado para mutirão de recuperação de trilhas). 

Presença de cercas, guard rail, placas indicativas nos acessos principais, entrada e placas interpretativas nos pontos  de interesse; quiosques nos mirantes; infraestrutura instalada; ponto de apoio e estacionamento na entrada do MONA Serra da Calçada regulamentado e sinalizado; evidências de execução e monitoramento da recuperação de focos erosivos. 
2 Monitorar a manutenção da infraestrutura. Permanente; periodicidade semestral. Proprietários, ONGs. Evidências de estado de conservação da infraestrutura  

2. PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA 

AÇÃO PRAZO PARCERIAS INDICADAS INDICADOR 

1 Designar e capacitar vigilantes Permanente; reciclagem de treinamentos semestral. Proprietários Guarda Municipal, Polícia Militar Ambiental, Departamento de Educação Ambiental da SEMAM. Evidência de treinamento dos vigilantes e presença de guardas no final de semana. 
2 Reavaliar periodicamente a eficiência da fiscalização Permanente, com periodicidade semestral. Proprietários, ONGs,  vizinhos do MONA Evidência de reuniões periódicas de monitoramento 
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3. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO

AÇÃO
PRAZO PARCERIAS INDICADAS INDICADOR 1 

 Estabelecer e capacitar parcerias de apoio 6 meses  
Proprietários; rede PDEOS e empreendedores Jardim Canadá (destaque para Verde Mar Jardim Canadá, Posto Retiro, Via 040, CSul ) Secretarias de Cultura e Turismo e de Educação; Departamento de Educação Ambiental da SEMAM-PNL; representantes de bairros vizinhos/grupos e iniciativas culturais. 

Evidências de formalização de parcerias com instituições na vizinhança do MONA e de treinamentos de capacitação para apoio ao turista visitante do MONA 
2 Divulgar atrativos do circuito natural/cultural de Nova Lima Permanente, mensal. Proprietários, SEMAM, Secretaria de Cultura e Turismo e de Educação; empresas, grupos organizados relacionados a arte e cultura. Divulgação do circuito de atrativos naturais e culturais de Nova Lima no site dos MONAs e no guia do visitante.  3 Monitorar a eficiência da integração do MONA com o entorno Permanente, semestral. Proprietários, Secretaria de Cultura e Turismo e Educação; e grupos organizados relacionados a arte e cultura : Evidência de reuniões periódicas de monitoramento.  
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4. PROGRAMA DE ECOTURISMO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

AÇÃO PRAZO PARCERIAS INDICADAS INDICADOR 

1 Detalhar o conteúdo didático da sinalização 2 meses 
Proprietários,  ONGs, voluntariado, CEA RPPNs Jambreiro, Mata Samuel de Paula, Vale dos Cristais, Parque Natural Municipal do Rego dos Carrapatos; Centro de Convivencia socioambiental/ EMATER / Setor de Parques e Jardins da PNL; coordenadoria da pessoa idosa; Stor de Educação Ambiental da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Textos aprovados e repassados aos responsáveis pela confecção das placas. 

2 Convocar e capacitar equipe de recepção de visitantes 3 meses 
Proprietários, departamento de Educação Ambiental SEMAM-PNL; Centro de Extensão em Educação Ambiental da PBH; ONGs, voluntariado, CEA RPPNs Jambreiro, Mata Samuel de Paula, Vale dos Cristais, Parque Natural Municipal do Rego dos Carrapatos; Centro de Convivencia socioambiental/ EMATER / Setor de Parques e Jardins da PNL; coordenadoria da pessoa idosa. 

Evidência de treinamentos; registros de agendamentos de grupos de visitantes; Registro da memória do material produzido por visitantes de escolas 
3 Contratar e produzir o Guia do Visitante 3 meses Proprietários,  ONGs, empresas locais com serviços afins, Centro de Extensão em Educação Ambiental da PBH. Evidência de treinamento de serviço de portaria e presença de recepção no final de semana. 
4 Contratar e criar uma página sobre o MONA na internet Criação: 3 meses; atualização mensal Proprietários, empresas locais com serviços afins; Secretarias de Cultura e  Turismo e de Educação; ONGs de cunho socioambiental e cultural e grupos organizados relacionados a arte e cultura. Evidência de contatos com partes interessadas e página na internet criada. 
5 Monitorar a eficiência da gestão da visitação considerando o resultado do monitoramento da capacidade de carga 

Permanente, semestral. Proprietários, ONGs e frequentadores. Evidência de reuniões periódicas de monitoramento. 
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5. PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS 

 AÇÃO PRAZO PARCERIAS INDICADAS INDICADOR 

1 Integrar o  MONA Serra da Calçada no Sistema Integrado de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais Permanente 
Proprietários; Previncendio (núcleo Nova Lima); Corpo de Bombeiros, ONGs, brigadas dos condomínios vizinhos (Retiro das Pedras, Serra dos Manacás, Miguelão), Parque Estadual da Serra do Rola Moça, COPASA (Estação Ecológica de Fechos), Via040, CSul, ciclistas voluntários; departamento de Educação Ambiental SEMAM-PNL, Prefeitura de Brumadinho 

Registros de denúncias de focos de incêndios, histórico da ocorrência incêndios na UC e entorno e o mapa de pontos críticos de fogo 

2 Monitorar a eficiência da gestão da Prevenção e Combate a Incêndios Monitorar eficiência do programa Permanente, semestral. 
Proprietários; Corpo de Bombeiros, ONGs, brigadas dos condomínios vizinhos (Retiro das Pedras, Serra dos Manacás, Miguelão), Parque Estadual da Serra do Rola Moça, COPASA (Estação Ecológica de Fechos), Via040, CSul, ciclistas voluntários; departamento de Educação Ambiental SEMAM-PNL, Prefeitura de Brumadinho. 

Evidência de reuniões periódicas de monitoramento 
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6. PROGRAMA DE PESQUISA 

 AÇÃO PRAZO PARCERIAS INDICADAS INDICADOR 

1 Implementar e coordenar linhas de Pesquisa Permanente Proprietários; universidades (ênfase em cursos de Biologia, Ecologia, Geografia, Turismo); ONGs; PESRM Registro de pesquisas e estudos realizados e em andamento.  
23. CONCLUSÃO - FICHA RESUMO   

OBJETIVOS 
Preservar o patrimônio natural paisagístico; a biodiversidade, a área de recarga de mananciais; os sítios de valor arqueológico, paleontológico, espeleológico, ecológico, histórico, científico, cultural e turístico. 

ORIGEM DO NOME E DO 
ACRÔNIMO 

A origem do nome “Serra da Calçada” tem duas versões: uma se refere ao aspecto do solo, em boa parte constituído por uma carapaça de canga que configuraria uma calçada; e outra baseada em razões históricas, já que existem antigos pisos calçados, ainda hoje presentes em vários trechos da serra, que facilitavam o acesso aos antigos núcleos  de mineração e fazendas da região, cuja ocupação remonta ao final do século 17 e início do século 18.  
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Continuação 
LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

O MONA Serra da Calçada está situado à margem direita da rodovia BR-040 sentido BH – RJ, após o bairro Jardim Canadá; o acesso é feito pela estrada que conduz aos condomínios Serra dos Manacás e Retiro das Pedras. 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA Mantida condição de propriedade particular Do território do MONA, sendo a Vale S.A. única proprietária  

CONTEXTO DA UC NO ÂMBITO DA 
GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL 

O MONA Serra da Calçada constitui uma Unidade de Conservação municipal de categoria “Proteção Integral”, cuja gestão é de responsabilidade do Conselho Gestor do Mosaico de UCs do município de Nova Lima. 
ASPECTOS INSTITUCIONAIS E 

INFRAESTRUTURA DE APOIO À 
GESTÃO 

O Plano de Manejo indica sete programas voltados à gestão compartilhada da Unidade, os quais focam na busca de parcerias e integração com o entorno para consolidar o MONA Serra da Calçada como um dos pontos de interesse no circuito de atrativos naturais e culturais de Nova Lima. 
CONCLUSÕES PARA O MANEJO 

O uso público do MONA Serra da Calçada pode ser mantido mediante ações de fiscalização e controle que evitem a sobrecarga da área, tendo em vista seu objetivo de preservação do patrimônio natural e cultural. 
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Anexo 1- Equipe Técnica - ART’s 





RRT SIMPLES
Nº 0000003965169

INICIAL
INDIVIDUAL

Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento
Lei Nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010:
Art. 47. O RRT será efetuado pelo profissional ou pela pessoa jurídica responsável, por intermédio de seu profissional habilitado legalmente
no CAU. Art. 48. Não será efetuado RRT sem o prévio recolhimento da Taxa de RRT pela pessoa física do profissional ou pela pessoa
jurídica responsável. Art. 50. A falta do RRT sujeitará o profissional ou a empresa responsável, sem prejuízo da responsabilização pessoal
pela violação ética e da obrigatoriedade da paralisação do trabalho até a regularização da situação, à multa de 300% (trezentos por cento)
sobre o valor da Taxa de RRT não paga corrigida, a partir da autuação, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido este
montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação do pagamento.  * O documento definitivo (RRT) sem a necessidade de apresentação
do comprovante de pagamento, poderá ser obtido após a identificação do pagamento pela compensação bancária.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: VITOR MARCOS AGUIAR DE MOURA
Registro Nacional: A26681-7 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: Sete Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda.
CNPJ: 02.052.511/0001-82
Contrato: CPJ 015031-01 Valor: R$ 9.600,00
Tipo de Contratante: Pessoa jurídica de direito privado
Celebrado em: 30/05/2015 Data de Início: 24/09/2015 Previsão de término: 24/12/2015

Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT não se exige a observância das regras de
acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

RUA Unidades de conservação localizadas às margens da BR-040 e MG-030 Nº: s/n
Complemento: Bairro: Jardim Canadá, Vale dos Cristais, Quintas do Sol e Jardim de Petrópolis
UF: MG CEP: 34000000 Cidade: NOVA LIMA
Coordenadas Geográficas: Latitude: -19.98820959099959 Longitude: -43.84673032699959

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: 4.2.11  - Plano de manejo ambiental
Quantidade: 200,00 Unidade: h 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. DESCRIÇÃO

Elaboração de diagnósticos e planejamento de uso público, como parte do Plano de Manejo dos Monumentos Naturais
Municipais Serra da Calçada, Serra do Souza, Morro do Elefante e Morro do Pires, Nova Lima - MG

6. VALOR

Total Pago: R$ 0,00
Atenção: Este Item 6 será preenchido automaticamente pelo SICCAU após a identificação do pagamento pela compensação
bancária. Para comprovação deste documento é necessária a apresentação do respectivo comprovante de pagamento

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: DwbZ2C   Impresso em: 24/09/2015 às 16:58:47 por: , ip: 189.48.159.146
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RRT SIMPLES
Nº 0000003965169

INICIAL
INDIVIDUAL

7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informações acima.

_____________________, ________ de ___________________ de ________
                                                              Local                           Dia                               Mês                               Ano

Sete Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda. VITOR MARCOS AGUIAR DE MOURA
CNPJ: 02.052.511/0001-82 CPF: 004.011.306-06

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.org.br/app/view/sight/externo?form=Servicos,
com a chave: DwbZ2C   Impresso em: 24/09/2015 às 16:58:47 por: , ip: 189.48.159.146
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Belo Horizonte 24 setembro 2015
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Anexo 2 - Decreto de criação do 
MONA Serra da Calçada 
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Anexo 3 - Memorial Descritivo do 
MONA Serra da Calçada 
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MEMORIAL DESCRITIVO, SERRA DA CALÇADA 
 

 
 
MUNICÍPIO: NOVA LIMA 
COMARCA: NOVA LIMA 
ÁREA: 657.32628 ha;             657.3262,27 m2  
 
 

DESCRIÇÃO  
Inicia-se se no marco denominado 'ponto 0=M1' , georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SAD69, MC-45°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, 
Sistema UTM: E= 606775.110 m e N= 7779071.350 m ; Daí segue com o azimute de 
126°27'51" e a distância de 31.35 m até o marco 'ponto 1' (E=606800.320 m e 
N=7779052.720 m); Daí segue com o azimute de 130°59'26" e a distância de 22.32 m até 
o marco 'ponto 2' (E=606817.168 m e N=7779038.079 m); Daí segue com o azimute de 
130°57'17" e a distância de 34.63 m até o marco 'ponto 3' (E=606843.319 m e 
N=7779015.383 m); Daí segue com o azimute de 131°28'14" e a distância de 20.54 m até 
o marco 'ponto 4' (E=606858.710 m e N=7779001.780 m); Daí segue com o azimute de 
136°39'13" e a distância de 20.56 m até o marco 'ponto 5' (E=606872.824 m e 
N=7778986.827 m); Daí segue com o azimute de 137°06'40" e a distância de 24.97 m até 
o marco 'ponto 6' (E=606889.820 m e N=7778968.530 m); Daí segue com o azimute de 
148°03'57" e a distância de 30.22 m até o marco 'ponto 7' (E=606905.806 m e 
N=7778942.881 m); Daí segue com o azimute de 155°15'59" e a distância de 29.08 m até 
o marco 'ponto 8' (E=606917.972 m e N=7778916.472 m); Daí segue com o azimute de 
156°10'33" e a distância de 40.21 m até o marco 'ponto 9' (E=606934.214 m e 
N=7778879.689 m); Daí segue com o azimute de 158°24'58" e a distância de 42.73 m até 
o marco 'ponto 10' (E=606949.932 m e N=7778839.957 m); Daí segue com o azimute de 
157°25'18" e a distância de 29.42 m até o marco 'ponto 11' (E=606961.229 m e 
N=7778812.788 m); Daí segue com o azimute de 157°57'33" e a distância de 22.61 m até 
o marco 'ponto 12' (E=606969.714 m e N=7778791.832 m); Daí segue com o azimute de 
162°27'19" e a distância de 19.79 m até o marco 'ponto 13' (E=606975.680 m e 
N=7778772.960 m); Daí segue com o azimute de 171°43'50" e a distância de 15.71 m até 
o marco 'ponto 14' (E=606977.940 m e N=7778757.410 m); Daí segue com o azimute de 
161°05'50" e a distância de 15.50 m até o marco 'ponto 15' (E=606982.960 m e 
N=7778742.750 m); Daí segue com o azimute de 158°01'21" e a distância de 15.71 m até 
o marco 'ponto 16' (E=606988.840 m e N=7778728.180 m); Daí segue com o azimute de 
164°01'18" e a distância de 31.13 m até o marco 'ponto 17' (E=606997.410 m e 
N=7778698.250 m); Daí segue com o azimute de 166°11'24" e a distância de 23.10 m até 
o marco 'ponto 18' (E=607002.925 m e N=7778675.814 m); Daí segue com o azimute de 
169°02'02" e a distância de 30.29 m até o marco 'ponto 19' (E=607008.687 m e 
N=7778646.075 m); Daí segue com o azimute de 162°30'03" e a distância de 22.79 m até 
o marco 'ponto 20' (E=607015.540 m e N=7778624.340 m); Daí segue com o azimute de 
159°48'52" e a distância de 30.95 m até o marco 'ponto 21' (E=607026.220 m e 
N=7778595.290 m); Daí segue com o azimute de 164°51'01" e a distância de 15.73 m até 
o marco 'ponto 22' (E=607030.330 m e N=7778580.110 m); Daí segue com o azimute de 
179°35'43" e a distância de 15.57 m até o marco 'ponto 23' (E=607030.440 m e 
N=7778564.540 m); Daí segue com o azimute de 201°39'36" e a distância de 30.07 m até 
o marco 'ponto 24' (E=607019.340 m e N=7778536.590 m); Daí segue com o azimute de 
193°57'34" e a distância de 30.80 m até o marco 'ponto 25' (E=607011.910 m e 
N=7778506.700 m); Daí segue com o azimute de 188°17'55" e a distância de 15.38 m até 
o marco 'ponto 26' (E=607009.690 m e N=7778491.480 m); Daí segue com o azimute de 
189°00'29" e a distância de 15.14 m até o marco 'ponto 27' (E=607007.320 m e 
N=7778476.530 m); Daí segue com o azimute de 201°52'55" e a distância de 22.70 m até 
o marco 'ponto 28' (E=606998.861 m e N=7778455.468 m); Daí segue com o azimute de 
206°43'31" e a distância de 14.01 m até o marco 'ponto 29' (E=606992.559 m e 
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N=7778442.951 m); Daí segue com o azimute de 221°30'48" e a distância de 26.87 m até 
o marco 'ponto 30' (E=606974.751 m e N=7778422.833 m); Daí segue com o azimute de 
236°49'17" e a distância de 11.89 m até o marco 'ponto 31' (E=606964.802 m e 
N=7778416.328 m); Daí segue com o azimute de 260°13'03" e a distância de 16.67 m até 
o marco 'ponto 32' (E=606948.375 m e N=7778413.496 m); Daí segue com o azimute de 
233°03'12" e a distância de 123.80 m até o marco 'ponto 33' (E=606849.435 m e 
N=7778339.083 m); Daí segue com o azimute de 143°28'36" e a distância de 18.64 m até 
o marco 'ponto 34' (E=606860.527 m e N=7778324.105 m); Daí segue com o azimute de 
130°08'47" e a distância de 24.33 m até o marco 'ponto 35' (E=606879.126 m e 
N=7778308.418 m); Daí segue com o azimute de 129°40'38" e a distância de 32.38 m até 
o marco 'ponto 36' (E=606904.050 m e N=7778287.742 m); Daí segue com o azimute de 
118°03'10" e a distância de 49.02 m até o marco 'ponto 37' (E=606947.314 m e 
N=7778264.687 m); Daí segue com o azimute de 117°08'04" e a distância de 15.47 m até 
o marco 'ponto 38' (E=606961.078 m e N=7778257.633 m); Daí segue com o azimute de 
182°52'54" e a distância de 12.49 m até o marco 'ponto 39' (E=606960.450 m e 
N=7778245.154 m); Daí segue com o azimute de 177°56'25" e a distância de 12.49 m até 
o marco 'ponto 40' (E=606960.899 m e N=7778232.669 m); Daí segue com o azimute de 
154°53'27" e a distância de 12.29 m até o marco 'ponto 41' (E=606966.113 m e 
N=7778221.544 m); Daí segue com o azimute de 134°44'30" e a distância de 12.37 m até 
o marco 'ponto 42' (E=606974.901 m e N=7778212.834 m); Daí segue com o azimute de 
129°53'06" e a distância de 11.98 m até o marco 'ponto 43' (E=606984.093 m e 
N=7778205.152 m); Daí segue com o azimute de 122°02'17" e a distância de 12.49 m até 
o marco 'ponto 44' (E=606994.683 m e N=7778198.525 m); Daí segue com o azimute de 
117°13'56" e a distância de 11.56 m até o marco 'ponto 45' (E=607004.962 m e 
N=7778193.235 m); Daí segue com o azimute de 100°56'39" e a distância de 12.45 m até 
o marco 'ponto 46' (E=607017.184 m e N=7778190.872 m); Daí segue com o azimute de 
105°16'03" e a distância de 10.73 m até o marco 'ponto 47' (E=607027.537 m e 
N=7778188.046 m); Daí segue com o azimute de 125°38'42" e a distância de 10.66 m até 
o marco 'ponto 48' (E=607036.197 m e N=7778181.836 m); Daí segue com o azimute de 
158°03'19" e a distância de 13.12 m até o marco 'ponto 49' (E=607041.102 m e 
N=7778169.662 m); Daí segue com o azimute de 153°21'37" e a distância de 12.07 m até 
o marco 'ponto 50' (E=607046.514 m e N=7778158.873 m); Daí segue com o azimute de 
172°52'47" e a distância de 17.54 m até o marco 'ponto 51' (E=607048.688 m e 
N=7778141.469 m); Daí segue com o azimute de 178°24'41" e a distância de 19.39 m até 
o marco 'ponto 52' (E=607049.225 m e N=7778122.086 m); Daí segue com o azimute de 
176°58'58" e a distância de 23.43 m até o marco 'ponto 53' (E=607050.458 m e 
N=7778098.690 m); Daí segue com o azimute de 173°26'21" e a distância de 19.60 m até 
o marco 'ponto 54' (E=607052.698 m e N=7778079.221 m); Daí segue com o azimute de 
175°13'27" e a distância de 24.38 m até o marco 'ponto 55' (E=607054.727 m e 
N=7778054.929 m); Daí segue com o azimute de 181°11'37" e a distância de 13.60 m até 
o marco 'ponto 56' (E=607054.444 m e N=7778041.334 m); Daí segue com o azimute de 
199°06'16" e a distância de 12.93 m até o marco 'ponto 57' (E=607050.212 m e 
N=7778029.115 m); Daí segue com o azimute de 231°05'55" e a distância de 15.80 m até 
o marco 'ponto 58' (E=607037.916 m e N=7778019.193 m); Daí segue com o azimute de 
234°54'48" e a distância de 10.65 m até o marco 'ponto 59' (E=607029.200 m e 
N=7778013.070 m); Daí segue com o azimute de 250°08'09" e a distância de 15.22 m até 
o marco 'ponto 60' (E=607014.890 m e N=7778007.900 m); Daí segue com o azimute de 
259°50'06" e a distância de 15.02 m até o marco 'ponto 61' (E=607000.110 m e 
N=7778005.250 m); Daí segue com o azimute de 256°59'49" e a distância de 15.20 m até 
o marco 'ponto 62' (E=606985.300 m e N=7778001.830 m); Daí segue com o azimute de 
255°33'41" e a distância de 15.20 m até o marco 'ponto 63' (E=606970.580 m e 
N=7777998.040 m); Daí segue com o azimute de 243°03'54" e a distância de 8.05 m até o 
marco 'ponto 64' (E=606963.403 m e N=7777994.394 m); Daí segue com o azimute de 
243°03'54" e a distância de 7.18 m até o marco 'ponto 65' (E=606957.000 m e 
N=7777991.140 m); Daí segue com o azimute de 252°11'51" e a distância de 15.47 m até 
o marco 'ponto 66' (E=606942.270 m e N=7777986.410 m); Daí segue com o azimute de 
248°08'04" e a distância de 11.63 m até o marco 'ponto 67' (E=606931.480 m e 
N=7777982.080 m); Daí segue com o azimute de 112°03'53" e a distância de 9.29 m até o 
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marco 'ponto 68' (E=606940.090 m e N=7777978.590 m); Daí segue com o azimute de  
98°18'26" e a distância de 14.19 m até o marco 'ponto 69' (E=606954.130 m e 
N=7777976.540 m); Daí segue com o azimute de 117°20'01" e a distância de 15.01 m até 
o marco 'ponto 70' (E=606967.460 m e N=7777969.650 m); Daí segue com o azimute de 
117°21'33" e a distância de 30.33 m até o marco 'ponto 71' (E=606994.400 m e 
N=7777955.710 m); Daí segue com o azimute de 114°46'59" e a distância de 15.24 m até 
o marco 'ponto 72' (E=607008.240 m e N=7777949.320 m); Daí segue com o azimute de 
126°00'20" e a distância de 8.36 m até o marco 'ponto 73' (E=607015.004 m e 
N=7777944.405 m); Daí segue com o azimute de 130°45'39" e a distância de 15.53 m até 
o marco 'ponto 74' (E=607026.767 m e N=7777934.265 m); Daí segue com o azimute de 
147°11'41" e a distância de 12.33 m até o marco 'ponto 75' (E=607033.450 m e 
N=7777923.897 m); Daí segue com o azimute de 160°29'24" e a distância de 24.31 m até 
o marco 'ponto 76' (E=607041.570 m e N=7777900.980 m); Daí segue com o azimute de 
180°45'00" e a distância de 15.28 m até o marco 'ponto 77' (E=607041.370 m e 
N=7777885.700 m); Daí segue com o azimute de 176°02'45" e a distância de 15.52 m até 
o marco 'ponto 78' (E=607042.440 m e N=7777870.220 m); Daí segue com o azimute de 
184°56'45" e a distância de 24.45 m até o marco 'ponto 79' (E=607040.332 m e 
N=7777845.862 m); Daí segue com o azimute de 192°47'34" e a distância de 8.58 m até o 
marco 'ponto 80' (E=607038.433 m e N=7777837.498 m); Daí segue com o azimute de 
196°37'36" e a distância de 64.97 m até o marco 'ponto 81' (E=607019.842 m e 
N=7777775.243 m); Daí segue com o azimute de 202°04'22" e a distância de 40.64 m até 
o marco 'ponto 82' (E=607004.570 m e N=7777737.580 m); Daí segue com o azimute de 
203°12'56" e a distância de 31.23 m até o marco 'ponto 83' (E=606992.260 m e 
N=7777708.880 m); Daí segue com o azimute de 198°01'17" e a distância de 30.22 m até 
o marco 'ponto 84' (E=606982.910 m e N=7777680.140 m); Daí segue com o azimute de 
198°28'20" e a distância de 36.64 m até o marco 'ponto 85' (E=606971.301 m e 
N=7777645.390 m); Daí segue com o azimute de 191°20'39" e a distância de 25.32 m até 
o marco 'ponto 86' (E=606966.320 m e N=7777620.560 m); Daí segue com o azimute de 
194°46'00" e a distância de 23.54 m até o marco 'ponto 87' (E=606960.321 m e 
N=7777597.801 m); Daí segue com o azimute de 194°12'55" e a distância de 16.19 m até 
o marco 'ponto 88' (E=606956.344 m e N=7777582.102 m); Daí segue com o azimute de 
193°51'38" e a distância de 15.90 m até o marco 'ponto 89' (E=606952.536 m e 
N=7777566.669 m); Daí segue com o azimute de 196°40'42" e a distância de 22.81 m até 
o marco 'ponto 90' (E=606945.990 m e N=7777544.820 m); Daí segue com o azimute de 
203°31'37" e a distância de 15.36 m até o marco 'ponto 91' (E=606939.860 m e 
N=7777530.740 m); Daí segue com o azimute de 213°06'31" e a distância de 9.60 m até o 
marco 'ponto 92' (E=606934.616 m e N=7777522.698 m); Daí segue com o azimute de 
217°44'28" e a distância de 21.56 m até o marco 'ponto 93' (E=606921.420 m e 
N=7777505.650 m); Daí segue com o azimute de 223°59'25" e a distância de 8.43 m até o 
marco 'ponto 94' (E=606915.564 m e N=7777499.583 m); Daí segue com o azimute de 
222°48'39" e a distância de 13.43 m até o marco 'ponto 95' (E=606906.437 m e 
N=7777489.731 m); Daí segue com o azimute de 230°40'55" e a distância de 24.04 m até 
o marco 'ponto 96' (E=606887.840 m e N=7777474.500 m); Daí segue com o azimute de 
244°49'48" e a distância de 8.23 m até o marco 'ponto 97' (E=606880.395 m e 
N=7777471.002 m); Daí segue com o azimute de 250°31'20" e a distância de 22.41 m até 
o marco 'ponto 98' (E=606859.270 m e N=7777463.530 m); Daí segue com o azimute de 
251°22'41" e a distância de 12.59 m até o marco 'ponto 99' (E=606847.340 m e 
N=7777459.510 m); Daí segue com o azimute de 277°26'52" e a distância de 23.15 m até 
o marco 'ponto 100' (E=606824.383 m e N=7777462.511 m); Daí segue com o azimute de 
277°40'40" e a distância de 32.25 m até o marco 'ponto 101' (E=606792.420 m e 
N=7777466.820 m); Daí segue com o azimute de 142°17'47" e a distância de 19.15 m até 
o marco 'ponto 102' (E=606804.134 m e N=7777451.666 m); Daí segue com o azimute de 
144°48'13" e a distância de 20.43 m até o marco 'ponto 103' (E=606815.910 m e 
N=7777434.970 m); Daí segue com o azimute de 151°20'21" e a distância de 15.41 m até 
o marco 'ponto 104' (E=606823.300 m e N=7777421.450 m); Daí segue com o azimute de 
145°55'38" e a distância de 20.91 m até o marco 'ponto 105' (E=606835.013 m e 
N=7777404.133 m); Daí segue com o azimute de 153°40'05" e a distância de 15.60 m até 
o marco 'ponto 106' (E=606841.933 m e N=7777390.150 m); Daí segue com o azimute de  
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85°14'14" e a distância de 154.76 m até o marco 'ponto 107' (E=606996.160 m e 
N=7777403.000 m); Daí segue com o azimute de 103°08'44" e a distância de 57.42 m até 
o marco 'ponto 108' (E=607052.080 m e N=7777389.940 m); Daí segue com o azimute de 
148°48'12" e a distância de 65.79 m até o marco 'ponto 109' (E=607086.160 m e 
N=7777333.660 m); Daí segue com o azimute de 177°34'48" e a distância de 15.39 m até 
o marco 'ponto 110' (E=607086.810 m e N=7777318.280 m); Daí segue com o azimute de 
195°04'44" e a distância de 22.49 m até o marco 'ponto 111' (E=607080.959 m e 
N=7777296.563 m); Daí segue com o azimute de 192°58'45" e a distância de 11.04 m até 
o marco 'ponto 112' (E=607078.479 m e N=7777285.803 m); Daí segue com o azimute de 
201°15'22" e a distância de 11.31 m até o marco 'ponto 113' (E=607074.379 m e 
N=7777275.263 m); Daí segue com o azimute de 215°53'53" e a distância de 10.37 m até 
o marco 'ponto 114' (E=607068.299 m e N=7777266.864 m); Daí segue com o azimute de 
222°29'27" e a distância de 10.33 m até o marco 'ponto 115' (E=607061.319 m e 
N=7777259.244 m); Daí segue com o azimute de 231°55'42" e a distância de 10.67 m até 
o marco 'ponto 116' (E=607052.919 m e N=7777252.664 m); Daí segue com o azimute de 
245°26'54" e a distância de 10.44 m até o marco 'ponto 117' (E=607043.419 m e 
N=7777248.324 m); Daí segue com o azimute de 257°34'34" e a distância de 10.81 m até 
o marco 'ponto 118' (E=607032.864 m e N=7777245.999 m); Daí segue com o azimute de 
266°03'17" e a distância de 5.61 m até o marco 'ponto 119' (E=607027.264 m e 
N=7777245.613 m); Daí segue com o azimute de 262°01'49" e a distância de 9.75 m até o 
marco 'ponto 120' (E=607017.610 m e N=7777244.261 m); Daí segue com o azimute de 
259°30'31" e a distância de 10.60 m até o marco 'ponto 121' (E=607007.182 m e 
N=7777242.330 m); Daí segue com o azimute de 250°13'58" e a distância de 13.13 m até 
o marco 'ponto 122' (E=606994.824 m e N=7777237.889 m); Daí segue com o azimute de  
95°42'38" e a distância de 9.70 m até o marco 'ponto 123' (E=607004.479 m e 
N=7777236.923 m); Daí segue com o azimute de  90°47'05" e a distância de 14.10 m até o 
marco 'ponto 124' (E=607018.575 m e N=7777236.730 m); Daí segue com o azimute de  
92°33'50" e a distância de 12.95 m até o marco 'ponto 125' (E=607031.513 m e 
N=7777236.151 m); Daí segue com o azimute de 106°47'54" e a distância de 10.69 m até 
o marco 'ponto 126' (E=607041.747 m e N=7777233.061 m); Daí segue com o azimute de 
117°46'10" e a distância de 10.68 m até o marco 'ponto 127' (E=607051.199 m e 
N=7777228.084 m); Daí segue com o azimute de 127°45'30" e a distância de 7.23 m até o 
marco 'ponto 128' (E=607056.915 m e N=7777223.658 m); Daí segue com o azimute de 
139°31'10" e a distância de 17.77 m até o marco 'ponto 129' (E=607068.451 m e 
N=7777210.141 m); Daí segue com o azimute de 172°43'30" e a distância de 21.95 m até 
o marco 'ponto 130' (E=607071.231 m e N=7777188.366 m); Daí segue com o azimute de 
186°13'33" e a distância de 25.63 m até o marco 'ponto 131' (E=607068.451 m e 
N=7777162.884 m); Daí segue com o azimute de 212°28'16" e a distância de 24.16 m até 
o marco 'ponto 132' (E=607055.478 m e N=7777142.498 m); Daí segue com o azimute de 
225°48'25" e a distância de 23.26 m até o marco 'ponto 133' (E=607038.799 m e 
N=7777126.283 m); Daí segue com o azimute de 239°44'37" e a distância de 19.31 m até 
o marco 'ponto 134' (E=607022.120 m e N=7777116.553 m); Daí segue com o azimute de 
211°30'15" e a distância de 16.85 m até o marco 'ponto 135' (E=607013.318 m e 
N=7777102.191 m); Daí segue com o azimute de 181°58'30" e a distância de 26.89 m até 
o marco 'ponto 136' (E=607012.391 m e N=7777075.319 m); Daí segue com o azimute de 
190°29'29" e a distância de 25.44 m até o marco 'ponto 137' (E=607007.758 m e 
N=7777050.301 m); Daí segue com o azimute de 191°18'36" e a distância de 14.17 m até 
o marco 'ponto 138' (E=607004.978 m e N=7777036.401 m); Daí segue com o azimute de 
172°14'05" e a distância de 20.57 m até o marco 'ponto 139' (E=607007.758 m e 
N=7777016.016 m); Daí segue com o azimute de 163°44'23" e a distância de 11.58 m até 
o marco 'ponto 140' (E=607011.001 m e N=7777004.897 m); Daí segue com o azimute de 
154°32'12" e a distância de 21.55 m até o marco 'ponto 141' (E=607020.267 m e 
N=7776985.438 m); Daí segue com o azimute de 146°58'34" e a distância de 11.05 m até 
o marco 'ponto 142' (E=607026.290 m e N=7776976.172 m); Daí segue com o azimute de 
166°36'27" e a distância de 10.00 m até o marco 'ponto 143' (E=607028.607 m e 
N=7776966.442 m); Daí segue com o azimute de 192°15'53" e a distância de 10.90 m até 
o marco 'ponto 144' (E=607026.290 m e N=7776955.786 m); Daí segue com o azimute de 
212°16'32" e a distância de 10.41 m até o marco 'ponto 145' (E=607020.730 m e 
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N=7776946.983 m); Daí segue com o azimute de 197°21'14" e a distância de 7.77 m até o 
marco 'ponto 146' (E=607018.414 m e N=7776939.571 m); Daí segue com o azimute de 
158°11'55" e a distância de 4.99 m até o marco 'ponto 147' (E=607020.267 m e 
N=7776934.937 m); Daí segue com o azimute de 130°14'11" e a distância de 7.89 m até o 
marco 'ponto 148' (E=607026.290 m e N=7776929.841 m); Daí segue com o azimute de 
123°41'24" e a distância de 8.35 m até o marco 'ponto 149' (E=607033.240 m e 
N=7776925.208 m); Daí segue com o azimute de 171°28'36" e a distância de 8.31 m até o 
marco 'ponto 150' (E=607034.471 m e N=7776916.993 m); Daí segue com o azimute de 
194°37'30" e a distância de 10.81 m até o marco 'ponto 151' (E=607031.740 m e 
N=7776906.529 m); Daí segue com o azimute de 205°32'18" e a distância de 7.66 m até o 
marco 'ponto 152' (E=607028.438 m e N=7776899.617 m); Daí segue com o azimute de 
226°28'08" e a distância de 4.52 m até o marco 'ponto 153' (E=607025.158 m e 
N=7776896.501 m); Daí segue com o azimute de 234°46'57" e a distância de 6.83 m até o 
marco 'ponto 154' (E=607019.582 m e N=7776892.565 m); Daí segue com o azimute de 
237°59'41" e a distância de 6.19 m até o marco 'ponto 155' (E=607014.333 m e 
N=7776889.285 m); Daí segue com o azimute de 253°39'50" e a distância de 9.91 m até o 
marco 'ponto 156' (E=607004.821 m e N=7776886.497 m); Daí segue com o azimute de 
116°33'54" e a distância de 11.74 m até o marco 'ponto 157' (E=607015.318 m e 
N=7776881.249 m); Daí segue com o azimute de 138°34'35" e a distância de 7.44 m até o 
marco 'ponto 158' (E=607020.238 m e N=7776875.673 m); Daí segue com o azimute de 
155°49'26" e a distância de 8.99 m até o marco 'ponto 159' (E=607023.920 m e 
N=7776867.470 m); Daí segue com o azimute de 167°39'38" e a distância de 10.48 m até 
o marco 'ponto 160' (E=607026.160 m e N=7776857.230 m); Daí segue com o azimute de 
167°17'10" e a distância de 10.09 m até o marco 'ponto 161' (E=607028.380 m e 
N=7776847.390 m); Daí segue com o azimute de 167°54'45" e a distância de 10.41 m até 
o marco 'ponto 162' (E=607030.560 m e N=7776837.210 m); Daí segue com o azimute de 
160°55'50" e a distância de 12.00 m até o marco 'ponto 163' (E=607034.480 m e 
N=7776825.870 m); Daí segue com o azimute de 164°28'53" e a distância de 10.69 m até 
o marco 'ponto 164' (E=607037.340 m e N=7776815.570 m); Daí segue com o azimute de 
154°27'27" e a distância de 10.02 m até o marco 'ponto 165' (E=607041.660 m e 
N=7776806.530 m); Daí segue com o azimute de 157°34'26" e a distância de 10.90 m até 
o marco 'ponto 166' (E=607045.821 m e N=7776796.450 m); Daí segue com o azimute de 
145°56'17" e a distância de 17.96 m até o marco 'ponto 167' (E=607055.881 m e 
N=7776781.570 m); Daí segue com o azimute de 156°52'19" e a distância de 10.59 m até 
o marco 'ponto 168' (E=607060.041 m e N=7776771.830 m); Daí segue com o azimute de 
155°43'50" e a distância de 11.39 m até o marco 'ponto 169' (E=607064.721 m e 
N=7776761.450 m); Daí segue com o azimute de 162°01'41" e a distância de 11.73 m até 
o marco 'ponto 170' (E=607068.341 m e N=7776750.290 m); Daí segue com o azimute de 
176°12'46" e a distância de 11.20 m até o marco 'ponto 171' (E=607069.081 m e 
N=7776739.110 m); Daí segue com o azimute de 179°59'59" e a distância de 10.36 m até 
o marco 'ponto 172' (E=607069.081 m e N=7776728.750 m); Daí segue com o azimute de 
183°59'55" e a distância de 10.32 m até o marco 'ponto 173' (E=607068.361 m e 
N=7776718.451 m); Daí segue com o azimute de 194°07'55" e a distância de 11.63 m até 
o marco 'ponto 174' (E=607065.521 m e N=7776707.171 m); Daí segue com o azimute de 
216°54'52" e a distância de 10.46 m até o marco 'ponto 175' (E=607059.241 m e 
N=7776698.811 m); Daí segue com o azimute de 257°52'08" e a distância de 10.66 m até 
o marco 'ponto 176' (E=607048.821 m e N=7776696.571 m); Daí segue com o azimute de 
271°01'12" e a distância de 10.12 m até o marco 'ponto 177' (E=607038.701 m e 
N=7776696.751 m); Daí segue com o azimute de 262°22'20" e a distância de 11.00 m até 
o marco 'ponto 178' (E=607027.801 m e N=7776695.292 m); Daí segue com o azimute de 
233°01'58" e a distância de 11.64 m até o marco 'ponto 179' (E=607018.501 m e 
N=7776688.292 m); Daí segue com o azimute de 201°35'30" e a distância de 11.14 m até 
o marco 'ponto 180' (E=607014.401 m e N=7776677.932 m); Daí segue com o azimute de 
179°15'45" e a distância de 10.88 m até o marco 'ponto 181' (E=607014.541 m e 
N=7776667.052 m); Daí segue com o azimute de 168°14'25" e a distância de 10.50 m até 
o marco 'ponto 182' (E=607016.681 m e N=7776656.772 m); Daí segue com o azimute de 
171°03'56" e a distância de 12.27 m até o marco 'ponto 183' (E=607018.586 m e 
N=7776644.655 m); Daí segue com o azimute de 169°55'10" e a distância de 10.51 m até 
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o marco 'ponto 184' (E=607020.426 m e N=7776634.303 m); Daí segue com o azimute de 
184°43'16" e a distância de 10.97 m até o marco 'ponto 185' (E=607019.523 m e 
N=7776623.368 m); Daí segue com o azimute de 201°26'52" e a distância de 8.98 m até o 
marco 'ponto 186' (E=607016.241 m e N=7776615.012 m); Daí segue com o azimute de 
209°46'30" e a distância de 17.61 m até o marco 'ponto 187' (E=607007.497 m e 
N=7776599.730 m); Daí segue com o azimute de  88°05'24" e a distância de 10.84 m até o 
marco 'ponto 188' (E=607018.329 m e N=7776600.091 m); Daí segue com o azimute de  
98°21'57" e a distância de 10.26 m até o marco 'ponto 189' (E=607028.476 m e 
N=7776598.599 m); Daí segue com o azimute de 122°28'16" e a distância de 11.67 m até 
o marco 'ponto 190' (E=607038.323 m e N=7776592.332 m); Daí segue com o azimute de 
158°45'56" e a distância de 13.69 m até o marco 'ponto 191' (E=607043.281 m e 
N=7776579.573 m); Daí segue com o azimute de 164°40'36" e a distância de 10.37 m até 
o marco 'ponto 192' (E=607046.021 m e N=7776569.573 m); Daí segue com o azimute de 
173°48'20" e a distância de 11.63 m até o marco 'ponto 193' (E=607047.276 m e 
N=7776558.014 m); Daí segue com o azimute de 183°03'21" e a distância de 10.78 m até 
o marco 'ponto 194' (E=607046.701 m e N=7776547.253 m); Daí segue com o azimute de 
204°59'20" e a distância de 15.64 m até o marco 'ponto 195' (E=607040.096 m e 
N=7776533.080 m); Daí segue com o azimute de 218°12'40" e a distância de 13.76 m até 
o marco 'ponto 196' (E=607031.584 m e N=7776522.268 m); Daí segue com o azimute de 
135°00'00" e a distância de 9.11 m até o marco 'ponto 197' (E=607038.025 m e 
N=7776515.826 m); Daí segue com o azimute de 136°35'28" e a distância de 11.72 m até 
o marco 'ponto 198' (E=607046.077 m e N=7776507.314 m); Daí segue com o azimute de 
168°03'21" e a distância de 12.23 m até o marco 'ponto 199' (E=607048.608 m e 
N=7776495.352 m); Daí segue com o azimute de 173°47'22" e a distância de 10.30 m até 
o marco 'ponto 200' (E=607049.722 m e N=7776485.114 m); Daí segue com o azimute de 
185°22'18" e a distância de 11.11 m até o marco 'ponto 201' (E=607048.682 m e 
N=7776474.054 m); Daí segue com o azimute de 156°25'51" e a distância de 6.56 m até o 
marco 'ponto 202' (E=607051.304 m e N=7776468.042 m); Daí segue com o azimute de 
146°45'20" e a distância de 12.25 m até o marco 'ponto 203' (E=607058.022 m e 
N=7776457.794 m); Daí segue com o azimute de 150°51'39" e a distância de 10.56 m até 
o marco 'ponto 204' (E=607063.162 m e N=7776448.574 m); Daí segue com o azimute de 
152°45'32" e a distância de 10.62 m até o marco 'ponto 205' (E=607068.022 m e 
N=7776439.134 m); Daí segue com o azimute de 159°39'11" e a distância de 10.24 m até 
o marco 'ponto 206' (E=607071.582 m e N=7776429.534 m); Daí segue com o azimute de 
165°24'43" e a distância de 11.59 m até o marco 'ponto 207' (E=607074.502 m e 
N=7776418.314 m); Daí segue com o azimute de 169°53'13" e a distância de 10.14 m até 
o marco 'ponto 208' (E=607076.282 m e N=7776408.334 m); Daí segue com o azimute de 
173°45'28" e a distância de 10.30 m até o marco 'ponto 209' (E=607077.402 m e 
N=7776398.095 m); Daí segue com o azimute de 166°44'22" e a distância de 10.03 m até 
o marco 'ponto 210' (E=607079.702 m e N=7776388.335 m); Daí segue com o azimute de 
164°25'38" e a distância de 10.13 m até o marco 'ponto 211' (E=607082.422 m e 
N=7776378.575 m); Daí segue com o azimute de 165°50'01" e a distância de 10.71 m até 
o marco 'ponto 212' (E=607085.042 m e N=7776368.195 m); Daí segue com o azimute de 
175°39'53" e a distância de 12.44 m até o marco 'ponto 213' (E=607085.982 m e 
N=7776355.795 m); Daí segue com o azimute de 170°15'59" e a distância de 11.12 m até 
o marco 'ponto 214' (E=607087.862 m e N=7776344.835 m); Daí segue com o azimute de 
167°28'56" e a distância de 10.80 m até o marco 'ponto 215' (E=607090.202 m e 
N=7776334.295 m); Daí segue com o azimute de 157°53'00" e a distância de 11.81 m até 
o marco 'ponto 216' (E=607094.649 m e N=7776323.353 m); Daí segue com o azimute de 
154°43'20" e a distância de 18.67 m até o marco 'ponto 217' (E=607102.621 m e 
N=7776306.472 m); Daí segue com o azimute de 153°26'06" e a distância de 15.04 m até 
o marco 'ponto 218' (E=607109.346 m e N=7776293.021 m); Daí segue com o azimute de 
176°25'25" e a distância de 4.78 m até o marco 'ponto 219' (E=607109.645 m e 
N=7776288.246 m); Daí segue com o azimute de 239°44'37" e a distância de 4.15 m até o 
marco 'ponto 220' (E=607106.064 m e N=7776286.157 m); Daí segue com o azimute de 
267°47'51" e a distância de 7.76 m até o marco 'ponto 221' (E=607098.305 m e 
N=7776285.859 m); Daí segue com o azimute de 142°41'46" e a distância de 7.88 m até o 
marco 'ponto 222' (E=607103.080 m e N=7776279.592 m); Daí segue com o azimute de 
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137°39'24" e a distância de 11.85 m até o marco 'ponto 223' (E=607111.062 m e 
N=7776270.833 m); Daí segue com o azimute de 176°31'54" e a distância de 7.75 m até o 
marco 'ponto 224' (E=607111.530 m e N=7776263.096 m); Daí segue com o azimute de 
210°30'46" e a distância de 3.71 m até o marco 'ponto 225' (E=607109.645 m e 
N=7776259.897 m); Daí segue com o azimute de 241°49'17" e a distância de 9.48 m até o 
marco 'ponto 226' (E=607101.289 m e N=7776255.420 m); Daí segue com o azimute de 
105°38'32" e a distância de 7.75 m até o marco 'ponto 227' (E=607108.750 m e 
N=7776253.331 m); Daí segue com o azimute de 116°27'13" e a distância de 8.34 m até o 
marco 'ponto 228' (E=607116.220 m e N=7776249.615 m); Daí segue com o azimute de 
151°46'58" e a distância de 10.91 m até o marco 'ponto 229' (E=607121.378 m e 
N=7776240.002 m); Daí segue com o azimute de 183°59'27" e a distância de 10.11 m até 
o marco 'ponto 230' (E=607120.675 m e N=7776229.920 m); Daí segue com o azimute de 
196°25'41" e a distância de 6.76 m até o marco 'ponto 231' (E=607118.763 m e 
N=7776223.436 m); Daí segue com o azimute de 213°04'31" e a distância de 11.36 m até 
o marco 'ponto 232' (E=607112.563 m e N=7776213.916 m); Daí segue com o azimute de 
223°24'58" e a distância de 10.74 m até o marco 'ponto 233' (E=607105.183 m e 
N=7776206.117 m); Daí segue com o azimute de 159°01'40" e a distância de 10.00 m até 
o marco 'ponto 234' (E=607108.763 m e N=7776196.777 m); Daí segue com o azimute de 
113°13'35" e a distância de 11.06 m até o marco 'ponto 235' (E=607118.923 m e 
N=7776192.416 m); Daí segue com o azimute de 104°37'18" e a distância de 10.46 m até 
o marco 'ponto 236' (E=607129.043 m e N=7776189.776 m); Daí segue com o azimute de  
95°21'00" e a distância de 10.73 m até o marco 'ponto 237' (E=607139.723 m e 
N=7776188.776 m); Daí segue com o azimute de 114°25'02" e a distância de 10.50 m até 
o marco 'ponto 238' (E=607149.283 m e N=7776184.436 m); Daí segue com o azimute de 
148°11'51" e a distância de 11.95 m até o marco 'ponto 239' (E=607155.583 m e 
N=7776174.276 m); Daí segue com o azimute de 161°19'18" e a distância de 11.93 m até 
o marco 'ponto 240' (E=607159.403 m e N=7776162.976 m); Daí segue com o azimute de 
138°13'36" e a distância de 14.32 m até o marco 'ponto 241' (E=607168.943 m e 
N=7776152.296 m); Daí segue com o azimute de 144°52'42" e a distância de 10.88 m até 
o marco 'ponto 242' (E=607175.203 m e N=7776143.396 m); Daí segue com o azimute de 
142°40'59" e a distância de 10.26 m até o marco 'ponto 243' (E=607181.424 m e 
N=7776135.236 m); Daí segue com o azimute de 144°33'10" e a distância de 11.39 m até 
o marco 'ponto 244' (E=607188.030 m e N=7776125.956 m); Daí segue com o azimute de 
139°56'48" e a distância de 26.57 m até o marco 'ponto 245' (E=607205.126 m e 
N=7776105.620 m); Daí segue com o azimute de 144°14'46" e a distância de 28.55 m até 
o marco 'ponto 246' (E=607221.805 m e N=7776082.455 m); Daí segue com o azimute de 
151°45'45" e a distância de 28.40 m até o marco 'ponto 247' (E=607235.241 m e 
N=7776057.437 m); Daí segue com o azimute de 150°12'19" e a distância de 22.93 m até 
o marco 'ponto 248' (E=607246.635 m e N=7776037.536 m); Daí segue com o azimute de 
165°35'59" e a distância de 7.43 m até o marco 'ponto 249' (E=607248.484 m e 
N=7776030.336 m); Daí segue com o azimute de 176°59'54" e a distância de 10.69 m até 
o marco 'ponto 250' (E=607249.044 m e N=7776019.656 m); Daí segue com o azimute de 
184°18'28" e a distância de 10.65 m até o marco 'ponto 251' (E=607248.244 m e 
N=7776009.036 m); Daí segue com o azimute de 183°25'45" e a distância de 10.70 m até 
o marco 'ponto 252' (E=607247.604 m e N=7775998.357 m); Daí segue com o azimute de 
185°32'43" e a distância de 10.35 m até o marco 'ponto 253' (E=607246.604 m e 
N=7775988.057 m); Daí segue com o azimute de 181°00'53" e a distância de 10.16 m até 
o marco 'ponto 254' (E=607246.424 m e N=7775977.897 m); Daí segue com o azimute de 
170°34'14" e a distância de 10.29 m até o marco 'ponto 255' (E=607248.110 m e 
N=7775967.747 m); Daí segue com o azimute de 145°59'58" e a distância de 5.95 m até o 
marco 'ponto 256' (E=607251.439 m e N=7775962.811 m); Daí segue com o azimute de  
92°03'01" e a distância de 3.84 m até o marco 'ponto 257' (E=607255.272 m e 
N=7775962.674 m); Daí segue com o azimute de  75°41'29" e a distância de 8.03 m até o 
marco 'ponto 258' (E=607263.055 m e N=7775964.659 m); Daí segue com o azimute de 
100°49'23" e a distância de 9.14 m até o marco 'ponto 259' (E=607272.032 m e 
N=7775962.943 m); Daí segue com o azimute de 118°11'58" e a distância de 11.61 m até 
o marco 'ponto 260' (E=607282.265 m e N=7775957.456 m); Daí segue com o azimute de 
113°49'57" e a distância de 10.69 m até o marco 'ponto 261' (E=607292.045 m e 
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N=7775953.136 m); Daí segue com o azimute de 131°40'10" e a distância de 6.30 m até o 
marco 'ponto 262' (E=607296.752 m e N=7775948.947 m); Daí segue com o azimute de 
112°28'46" e a distância de 9.37 m até o marco 'ponto 263' (E=607305.406 m e 
N=7775945.366 m); Daí segue com o azimute de 100°24'56" e a distância de 7.91 m até o 
marco 'ponto 264' (E=607313.185 m e N=7775943.936 m); Daí segue com o azimute de 
118°45'46" e a distância de 11.43 m até o marco 'ponto 265' (E=607323.205 m e 
N=7775938.436 m); Daí segue com o azimute de 123°06'42" e a distância de 10.98 m até 
o marco 'ponto 266' (E=607332.405 m e N=7775932.436 m); Daí segue com o azimute de 
128°25'16" e a distância de 10.49 m até o marco 'ponto 267' (E=607340.625 m e 
N=7775925.916 m); Daí segue com o azimute de 139°31'40" e a distância de 10.57 m até 
o marco 'ponto 268' (E=607347.485 m e N=7775917.876 m); Daí segue com o azimute de 
148°03'34" e a distância de 11.17 m até o marco 'ponto 269' (E=607353.395 m e 
N=7775908.396 m); Daí segue com o azimute de 126°13'20" e a distância de 11.68 m até 
o marco 'ponto 270' (E=607362.815 m e N=7775901.496 m); Daí segue com o azimute de 
137°53'02" e a distância de 11.24 m até o marco 'ponto 271' (E=607370.355 m e 
N=7775893.156 m); Daí segue com o azimute de 141°33'45" e a distância de 11.26 m até 
o marco 'ponto 272' (E=607377.355 m e N=7775884.336 m); Daí segue com o azimute de 
134°45'32" e a distância de 10.08 m até o marco 'ponto 273' (E=607384.515 m e 
N=7775877.236 m); Daí segue com o azimute de 133°17'16" e a distância de 8.97 m até o 
marco 'ponto 274' (E=607391.046 m e N=7775871.085 m); Daí segue com o azimute de 
133°17'16" e a distância de 1.44 m até o marco 'ponto 275' (E=607392.095 m e 
N=7775870.096 m); Daí segue com o azimute de 137°48'56" e a distância de 10.36 m até 
o marco 'ponto 276' (E=607399.055 m e N=7775862.416 m); Daí segue com o azimute de 
140°37'57" e a distância de 11.38 m até o marco 'ponto 277' (E=607406.276 m e 
N=7775853.616 m); Daí segue com o azimute de 137°21'25" e a distância de 11.69 m até 
o marco 'ponto 278' (E=607414.196 m e N=7775845.015 m); Daí segue com o azimute de 
134°45'51" e a distância de 10.31 m até o marco 'ponto 279' (E=607421.516 m e 
N=7775837.755 m); Daí segue com o azimute de 134°09'23" e a distância de 12.49 m até 
o marco 'ponto 280' (E=607430.476 m e N=7775829.055 m); Daí segue com o azimute de 
131°13'03" e a distância de 10.29 m até o marco 'ponto 281' (E=607438.216 m e 
N=7775822.275 m); Daí segue com o azimute de 122°46'18" e a distância de 11.42 m até 
o marco 'ponto 282' (E=607447.816 m e N=7775816.095 m); Daí segue com o azimute de 
115°07'23" e a distância de 12.44 m até o marco 'ponto 283' (E=607459.076 m e 
N=7775810.815 m); Daí segue com o azimute de 107°44'28" e a distância de 10.44 m até 
o marco 'ponto 284' (E=607469.016 m e N=7775807.635 m); Daí segue com o azimute de 
155°49'36" e a distância de 10.50 m até o marco 'ponto 285' (E=607473.316 m e 
N=7775798.055 m); Daí segue com o azimute de 168°13'20" e a distância de 10.09 m até 
o marco 'ponto 286' (E=607475.376 m e N=7775788.175 m); Daí segue com o azimute de 
152°48'23" e a distância de 11.42 m até o marco 'ponto 287' (E=607480.596 m e 
N=7775778.015 m); Daí segue com o azimute de 168°21'34" e a distância de 10.21 m até 
o marco 'ponto 288' (E=607482.656 m e N=7775768.015 m); Daí segue com o azimute de 
180°13'16" e a distância de 10.36 m até o marco 'ponto 289' (E=607482.616 m e 
N=7775757.655 m); Daí segue com o azimute de 180°35'40" e a distância de 11.56 m até 
o marco 'ponto 290' (E=607482.496 m e N=7775746.096 m); Daí segue com o azimute de 
179°02'42" e a distância de 12.00 m até o marco 'ponto 291' (E=607482.696 m e 
N=7775734.096 m); Daí segue com o azimute de 177°06'55" e a distância de 10.33 m até 
o marco 'ponto 292' (E=607483.216 m e N=7775723.776 m); Daí segue com o azimute de 
174°15'33" e a distância de 11.40 m até o marco 'ponto 293' (E=607484.356 m e 
N=7775712.436 m); Daí segue com o azimute de 186°04'20" e a distância de 13.09 m até 
o marco 'ponto 294' (E=607482.972 m e N=7775699.421 m); Daí segue com o azimute de 
192°54'27" e a distância de 16.22 m até o marco 'ponto 295' (E=607479.348 m e 
N=7775683.607 m); Daí segue com o azimute de  64°29'10" e a distância de 16.06 m até o 
marco 'ponto 296' (E=607493.844 m e N=7775690.526 m); Daí segue com o azimute de  
70°12'58" e a distância de 15.27 m até o marco 'ponto 297' (E=607508.217 m e 
N=7775695.696 m); Daí segue com o azimute de  87°27'09" e a distância de 13.49 m até o 
marco 'ponto 298' (E=607521.697 m e N=7775696.295 m); Daí segue com o azimute de  
87°50'59" e a distância de 11.19 m até o marco 'ponto 299' (E=607532.877 m e 
N=7775696.715 m); Daí segue com o azimute de  82°29'40" e a distância de 13.78 m até o 
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marco 'ponto 300' (E=607546.537 m e N=7775698.515 m); Daí segue com o azimute de  
76°08'11" e a distância de 11.35 m até o marco 'ponto 301' (E=607557.557 m e 
N=7775701.235 m); Daí segue com o azimute de  94°04'39" e a distância de 14.60 m até o 
marco 'ponto 302' (E=607572.120 m e N=7775700.197 m); Daí segue com o azimute de 
113°11'55" e a distância de 20.32 m até o marco 'ponto 303' (E=607590.800 m e 
N=7775692.191 m); Daí segue com o azimute de 120°48'05" e a distância de 26.93 m até 
o marco 'ponto 304' (E=607613.928 m e N=7775678.403 m); Daí segue com o azimute de 
138°00'46" e a distância de 29.92 m até o marco 'ponto 305' (E=607633.942 m e 
N=7775656.165 m); Daí segue com o azimute de 147°27'00" e a distância de 24.80 m até 
o marco 'ponto 306' (E=607647.285 m e N=7775635.261 m); Daí segue com o azimute de 
161°33'54" e a distância de 25.32 m até o marco 'ponto 307' (E=607655.291 m e 
N=7775611.243 m); Daí segue com o azimute de 177°19'54" e a distância de 37.52 m até 
o marco 'ponto 308' (E=607657.038 m e N=7775573.768 m); Daí segue com o azimute de 
180°00'00" e a distância de 0.15 m até o marco 'ponto 309' (E=607657.038 m e 
N=7775573.615 m); Daí segue com o azimute de 179°22'21" e a distância de 10.96 m até 
o marco 'ponto 310' (E=607657.158 m e N=7775562.655 m); Daí segue com o azimute de 
184°07'42" e a distância de 13.33 m até o marco 'ponto 311' (E=607656.198 m e 
N=7775549.355 m); Daí segue com o azimute de 186°13'26" e a distância de 10.88 m até 
o marco 'ponto 312' (E=607655.018 m e N=7775538.535 m); Daí segue com o azimute de 
183°39'31" e a distância de 11.28 m até o marco 'ponto 313' (E=607654.298 m e 
N=7775527.275 m); Daí segue com o azimute de 187°58'03" e a distância de 10.97 m até 
o marco 'ponto 314' (E=607652.778 m e N=7775516.415 m); Daí segue com o azimute de 
189°55'25" e a distância de 10.21 m até o marco 'ponto 315' (E=607651.018 m e 
N=7775506.356 m); Daí segue com o azimute de 190°52'29" e a distância de 11.87 m até 
o marco 'ponto 316' (E=607648.778 m e N=7775494.696 m); Daí segue com o azimute de 
193°19'12" e a distância de 12.41 m até o marco 'ponto 317' (E=607645.918 m e 
N=7775482.616 m); Daí segue com o azimute de 190°49'39" e a distância de 11.18 m até 
o marco 'ponto 318' (E=607643.818 m e N=7775471.636 m); Daí segue com o azimute de 
190°37'11" e a distância de 10.74 m até o marco 'ponto 319' (E=607641.838 m e 
N=7775461.076 m); Daí segue com o azimute de 180°17'52" e a distância de 11.54 m até 
o marco 'ponto 320' (E=607641.778 m e N=7775449.536 m); Daí segue com o azimute de 
180°50'44" e a distância de 10.84 m até o marco 'ponto 321' (E=607641.618 m e 
N=7775438.697 m); Daí segue com o azimute de 186°19'45" e a distância de 11.61 m até 
o marco 'ponto 322' (E=607640.338 m e N=7775427.157 m); Daí segue com o azimute de 
184°54'06" e a distância de 11.70 m até o marco 'ponto 323' (E=607639.338 m e 
N=7775415.497 m); Daí segue com o azimute de 180°59'08" e a distância de 10.46 m até 
o marco 'ponto 324' (E=607639.158 m e N=7775405.037 m); Daí segue com o azimute de 
176°56'34" e a distância de 10.88 m até o marco 'ponto 325' (E=607639.738 m e 
N=7775394.177 m); Daí segue com o azimute de 178°45'16" e a distância de 11.96 m até 
o marco 'ponto 326' (E=607639.998 m e N=7775382.217 m); Daí segue com o azimute de 
171°04'09" e a distância de 12.75 m até o marco 'ponto 327' (E=607641.978 m e 
N=7775369.617 m); Daí segue com o azimute de 164°58'35" e a distância de 11.26 m até 
o marco 'ponto 328' (E=607644.898 m e N=7775358.738 m); Daí segue com o azimute de 
167°06'30" e a distância de 11.65 m até o marco 'ponto 329' (E=607647.498 m e 
N=7775347.378 m); Daí segue com o azimute de 166°50'27" e a distância de 12.04 m até 
o marco 'ponto 330' (E=607650.239 m e N=7775335.658 m); Daí segue com o azimute de 
175°30'05" e a distância de 11.48 m até o marco 'ponto 331' (E=607651.139 m e 
N=7775324.218 m); Daí segue com o azimute de 171°44'31" e a distância de 11.42 m até 
o marco 'ponto 332' (E=607652.779 m e N=7775312.918 m); Daí segue com o azimute de 
167°02'59" e a distância de 11.51 m até o marco 'ponto 333' (E=607655.359 m e 
N=7775301.698 m); Daí segue com o azimute de 181°22'48" e a distância de 19.37 m até 
o marco 'ponto 334' (E=607654.892 m e N=7775282.331 m); Daí segue com o azimute de 
212°49'43" e a distância de 11.09 m até o marco 'ponto 335' (E=607648.878 m e 
N=7775273.009 m); Daí segue com o azimute de 120°31'47" e a distância de 13.62 m até 
o marco 'ponto 336' (E=607660.606 m e N=7775266.092 m); Daí segue com o azimute de 
154°01'36" e a distância de 16.79 m até o marco 'ponto 337' (E=607667.959 m e 
N=7775250.998 m); Daí segue com o azimute de 160°50'03" e a distância de 10.42 m até 
o marco 'ponto 338' (E=607671.379 m e N=7775241.159 m); Daí segue com o azimute de 
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164°44'40" e a distância de 10.03 m até o marco 'ponto 339' (E=607674.019 m e 
N=7775231.479 m); Daí segue com o azimute de 164°04'08" e a distância de 10.71 m até 
o marco 'ponto 340' (E=607676.959 m e N=7775221.179 m); Daí segue com o azimute de 
159°24'23" e a distância de 14.44 m até o marco 'ponto 341' (E=607682.039 m e 
N=7775207.659 m); Daí segue com o azimute de 169°00'28" e a distância de 10.59 m até 
o marco 'ponto 342' (E=607684.059 m e N=7775197.259 m); Daí segue com o azimute de 
174°19'22" e a distância de 13.55 m até o marco 'ponto 343' (E=607685.399 m e 
N=7775183.779 m); Daí segue com o azimute de 177°45'07" e a distância de 10.71 m até 
o marco 'ponto 344' (E=607685.819 m e N=7775173.079 m); Daí segue com o azimute de 
180°04'47" e a distância de 14.32 m até o marco 'ponto 345' (E=607685.799 m e 
N=7775158.759 m); Daí segue com o azimute de 179°04'39" e a distância de 11.18 m até 
o marco 'ponto 346' (E=607685.979 m e N=7775147.579 m); Daí segue com o azimute de 
177°45'03" e a distância de 14.27 m até o marco 'ponto 347' (E=607686.539 m e 
N=7775133.320 m); Daí segue com o azimute de 179°40'05" e a distância de 10.36 m até 
o marco 'ponto 348' (E=607686.599 m e N=7775122.960 m); Daí segue com o azimute de 
169°37'47" e a distância de 11.00 m até o marco 'ponto 349' (E=607688.580 m e 
N=7775112.140 m); Daí segue com o azimute de 169°19'01" e a distância de 10.03 m até 
o marco 'ponto 350' (E=607690.440 m e N=7775102.280 m); Daí segue com o azimute de 
173°59'27" e a distância de 10.32 m até o marco 'ponto 351' (E=607691.520 m e 
N=7775092.020 m); Daí segue com o azimute de 168°46'29" e a distância de 18.49 m até 
o marco 'ponto 352' (E=607695.120 m e N=7775073.880 m); Daí segue com o azimute de 
177°26'16" e a distância de 10.29 m até o marco 'ponto 353' (E=607695.580 m e 
N=7775063.600 m); Daí segue com o azimute de 179°59'59" e a distância de 11.02 m até 
o marco 'ponto 354' (E=607695.580 m e N=7775052.581 m); Daí segue com o azimute de 
179°53'27" e a distância de 10.52 m até o marco 'ponto 355' (E=607695.600 m e 
N=7775042.061 m); Daí segue com o azimute de 182°02'06" e a distância de 11.83 m até 
o marco 'ponto 356' (E=607695.180 m e N=7775030.241 m); Daí segue com o azimute de 
188°03'30" e a distância de 51.93 m até o marco 'ponto 357' (E=607687.900 m e 
N=7774978.822 m); Daí segue com o azimute de 203°16'46" e a distância de 11.23 m até 
o marco 'ponto 358' (E=607683.460 m e N=7774968.502 m); Daí segue com o azimute de 
206°20'54" e a distância de 11.81 m até o marco 'ponto 359' (E=607678.220 m e 
N=7774957.922 m); Daí segue com o azimute de 211°52'44" e a distância de 14.77 m até 
o marco 'ponto 360' (E=607670.419 m e N=7774945.379 m); Daí segue com o azimute de 
219°37'44" e a distância de 13.28 m até o marco 'ponto 361' (E=607661.948 m e 
N=7774935.149 m); Daí segue com o azimute de 237°41'47" e a distância de 19.12 m até 
o marco 'ponto 362' (E=607645.783 m e N=7774924.929 m); Daí segue com o azimute de  
88°48'01" e a distância de 61.41 m até o marco 'ponto 363' (E=607707.176 m e 
N=7774926.215 m); Daí segue com o azimute de 127°01'53" e a distância de 17.02 m até 
o marco 'ponto 364' (E=607720.761 m e N=7774915.967 m); Daí segue com o azimute de 
153°26'06" e a distância de 15.20 m até o marco 'ponto 365' (E=607727.558 m e 
N=7774902.371 m); Daí segue com o azimute de 175°14'11" e a distância de 11.69 m até 
o marco 'ponto 366' (E=607728.529 m e N=7774890.718 m); Daí segue com o azimute de 
180°00'00" e a distância de 13.60 m até o marco 'ponto 367' (E=607728.529 m e 
N=7774877.122 m); Daí segue com o azimute de 183°43'10" e a distância de 14.01 m até 
o marco 'ponto 368' (E=607727.621 m e N=7774863.142 m); Daí segue com o azimute de 
186°38'35" e a distância de 10.03 m até o marco 'ponto 369' (E=607726.461 m e 
N=7774853.182 m); Daí segue com o azimute de 179°53'37" e a distância de 10.78 m até 
o marco 'ponto 370' (E=607726.481 m e N=7774842.403 m); Daí segue com o azimute de 
183°05'38" e a distância de 10.37 m até o marco 'ponto 371' (E=607725.921 m e 
N=7774832.043 m); Daí segue com o azimute de 190°23'38" e a distância de 11.53 m até 
o marco 'ponto 372' (E=607723.841 m e N=7774820.703 m); Daí segue com o azimute de 
180°37'29" e a distância de 11.00 m até o marco 'ponto 373' (E=607723.721 m e 
N=7774809.703 m); Daí segue com o azimute de 179°59'59" e a distância de 11.26 m até 
o marco 'ponto 374' (E=607723.721 m e N=7774798.443 m); Daí segue com o azimute de 
179°23'12" e a distância de 13.08 m até o marco 'ponto 375' (E=607723.861 m e 
N=7774785.363 m); Daí segue com o azimute de 174°12'49" e a distância de 12.10 m até 
o marco 'ponto 376' (E=607725.081 m e N=7774773.324 m); Daí segue com o azimute de 
171°49'49" e a distância de 12.39 m até o marco 'ponto 377' (E=607726.841 m e 
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N=7774761.064 m); Daí segue com o azimute de 167°22'05" e a distância de 10.88 m até 
o marco 'ponto 378' (E=607729.221 m e N=7774750.444 m); Daí segue com o azimute de 
169°45'29" e a distância de 11.36 m até o marco 'ponto 379' (E=607731.241 m e 
N=7774739.264 m); Daí segue com o azimute de 172°02'43" e a distância de 12.00 m até 
o marco 'ponto 380' (E=607732.901 m e N=7774727.384 m); Daí segue com o azimute de 
172°31'54" e a distância de 10.77 m até o marco 'ponto 381' (E=607734.301 m e 
N=7774716.704 m); Daí segue com o azimute de 175°36'04" e a distância de 12.26 m até 
o marco 'ponto 382' (E=607735.241 m e N=7774704.484 m); Daí segue com o azimute de 
175°51'30" e a distância de 10.25 m até o marco 'ponto 383' (E=607735.981 m e 
N=7774694.264 m); Daí segue com o azimute de 172°12'03" e a distância de 10.76 m até 
o marco 'ponto 384' (E=607737.441 m e N=7774683.604 m); Daí segue com o azimute de 
179°46'41" e a distância de 10.34 m até o marco 'ponto 385' (E=607737.481 m e 
N=7774673.265 m); Daí segue com o azimute de 179°59'59" e a distância de 10.94 m até 
o marco 'ponto 386' (E=607737.481 m e N=7774662.325 m); Daí segue com o azimute de 
179°21'26" e a distância de 10.70 m até o marco 'ponto 387' (E=607737.601 m e 
N=7774651.625 m); Daí segue com o azimute de 175°43'43" e a distância de 11.01 m até 
o marco 'ponto 388' (E=607738.421 m e N=7774640.645 m); Daí segue com o azimute de 
169°41'41" e a distância de 12.30 m até o marco 'ponto 389' (E=607740.621 m e 
N=7774628.545 m); Daí segue com o azimute de 167°38'03" e a distância de 10.65 m até 
o marco 'ponto 390' (E=607742.902 m e N=7774618.145 m); Daí segue com o azimute de 
168°05'39" e a distância de 10.57 m até o marco 'ponto 391' (E=607745.082 m e 
N=7774607.805 m); Daí segue com o azimute de 162°50'01" e a distância de 11.99 m até 
o marco 'ponto 392' (E=607748.622 m e N=7774596.345 m); Daí segue com o azimute de 
164°40'22" e a distância de 11.20 m até o marco 'ponto 393' (E=607751.582 m e 
N=7774585.545 m); Daí segue com o azimute de 187°42'06" e a distância de 10.60 m até 
o marco 'ponto 394' (E=607750.162 m e N=7774575.046 m); Daí segue com o azimute de 
186°52'24" e a distância de 11.87 m até o marco 'ponto 395' (E=607748.742 m e 
N=7774563.266 m); Daí segue com o azimute de 181°31'14" e a distância de 13.56 m até 
o marco 'ponto 396' (E=607748.382 m e N=7774549.706 m); Daí segue com o azimute de 
191°36'01" e a distância de 10.84 m até o marco 'ponto 397' (E=607746.202 m e 
N=7774539.086 m); Daí segue com o azimute de 190°08'18" e a distância de 11.70 m até 
o marco 'ponto 398' (E=607744.142 m e N=7774527.566 m); Daí segue com o azimute de 
196°43'58" e a distância de 13.20 m até o marco 'ponto 399' (E=607740.342 m e 
N=7774514.927 m); Daí segue com o azimute de 207°50'22" e a distância de 11.26 m até 
o marco 'ponto 400' (E=607735.082 m e N=7774504.967 m); Daí segue com o azimute de 
208°14'34" e a distância de 11.92 m até o marco 'ponto 401' (E=607729.442 m e 
N=7774494.467 m); Daí segue com o azimute de 216°05'05" e a distância de 13.41 m até 
o marco 'ponto 402' (E=607721.542 m e N=7774483.627 m); Daí segue com o azimute de 
217°04'08" e a distância de 14.73 m até o marco 'ponto 403' (E=607712.664 m e 
N=7774471.875 m); Daí segue com o azimute de  74°07'39" e a distância de 18.69 m até o 
marco 'ponto 404' (E=607730.642 m e N=7774476.987 m); Daí segue com o azimute de  
76°08'11" e a distância de 11.35 m até o marco 'ponto 405' (E=607741.662 m e 
N=7774479.707 m); Daí segue com o azimute de  82°47'13" e a distância de 11.15 m até o 
marco 'ponto 406' (E=607752.722 m e N=7774481.107 m); Daí segue com o azimute de  
94°07'39" e a distância de 10.01 m até o marco 'ponto 407' (E=607762.702 m e 
N=7774480.387 m); Daí segue com o azimute de 110°01'10" e a distância de 10.98 m até 
o marco 'ponto 408' (E=607773.022 m e N=7774476.626 m); Daí segue com o azimute de 
125°48'07" e a distância de 10.09 m até o marco 'ponto 409' (E=607781.202 m e 
N=7774470.726 m); Daí segue com o azimute de 130°45'38" e a distância de 10.14 m até 
o marco 'ponto 410' (E=607788.882 m e N=7774464.106 m); Daí segue com o azimute de 
140°26'14" e a distância de 12.69 m até o marco 'ponto 411' (E=607796.962 m e 
N=7774454.326 m); Daí segue com o azimute de 136°25'08" e a distância de 10.85 m até 
o marco 'ponto 412' (E=607804.442 m e N=7774446.466 m); Daí segue com o azimute de 
144°04'36" e a distância de 12.10 m até o marco 'ponto 413' (E=607811.542 m e 
N=7774436.666 m); Daí segue com o azimute de 145°24'27" e a distância de 10.57 m até 
o marco 'ponto 414' (E=607817.543 m e N=7774427.966 m); Daí segue com o azimute de 
153°51'04" e a distância de 11.07 m até o marco 'ponto 415' (E=607822.423 m e 
N=7774418.026 m); Daí segue com o azimute de 155°16'56" e a distância de 12.48 m até 
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o marco 'ponto 416' (E=607827.643 m e N=7774406.686 m); Daí segue com o azimute de 
160°50'28" e a distância de 11.52 m até o marco 'ponto 417' (E=607831.423 m e 
N=7774395.806 m); Daí segue com o azimute de 163°12'38" e a distância de 11.01 m até 
o marco 'ponto 418' (E=607834.603 m e N=7774385.267 m); Daí segue com o azimute de 
166°21'24" e a distância de 10.60 m até o marco 'ponto 419' (E=607837.103 m e 
N=7774374.967 m); Daí segue com o azimute de 163°47'39" e a distância de 10.89 m até 
o marco 'ponto 420' (E=607840.143 m e N=7774364.507 m); Daí segue com o azimute de 
165°44'00" e a distância de 10.88 m até o marco 'ponto 421' (E=607842.823 m e 
N=7774353.967 m); Daí segue com o azimute de 165°31'57" e a distância de 10.31 m até 
o marco 'ponto 422' (E=607845.399 m e N=7774343.984 m); Daí segue com o azimute de 
165°31'57" e a distância de 1.30 m até o marco 'ponto 423' (E=607845.723 m e 
N=7774342.727 m); Daí segue com o azimute de 162°17'43" e a distância de 11.90 m até 
o marco 'ponto 424' (E=607849.343 m e N=7774331.387 m); Daí segue com o azimute de 
163°36'36" e a distância de 11.34 m até o marco 'ponto 425' (E=607852.543 m e 
N=7774320.507 m); Daí segue com o azimute de 168°05'31" e a distância de 12.41 m até 
o marco 'ponto 426' (E=607855.103 m e N=7774308.367 m); Daí segue com o azimute de 
159°21'43" e a distância de 11.52 m até o marco 'ponto 427' (E=607859.163 m e 
N=7774297.587 m); Daí segue com o azimute de 172°05'05" e a distância de 12.05 m até 
o marco 'ponto 428' (E=607860.823 m e N=7774285.647 m); Daí segue com o azimute de 
173°50'37" e a distância de 13.06 m até o marco 'ponto 429' (E=607862.223 m e 
N=7774272.667 m); Daí segue com o azimute de 179°54'19" e a distância de 12.12 m até 
o marco 'ponto 430' (E=607862.243 m e N=7774260.548 m); Daí segue com o azimute de 
195°37'10" e a distância de 11.59 m até o marco 'ponto 431' (E=607859.123 m e 
N=7774249.388 m); Daí segue com o azimute de 192°03'32" e a distância de 11.10 m até 
o marco 'ponto 432' (E=607856.803 m e N=7774238.528 m); Daí segue com o azimute de 
194°33'42" e a distância de 10.58 m até o marco 'ponto 433' (E=607854.143 m e 
N=7774228.288 m); Daí segue com o azimute de 196°15'08" e a distância de 11.29 m até 
o marco 'ponto 434' (E=607850.983 m e N=7774217.448 m); Daí segue com o azimute de 
183°04'12" e a distância de 11.58 m até o marco 'ponto 435' (E=607850.363 m e 
N=7774205.889 m); Daí segue com o azimute de 146°14'51" e a distância de 10.22 m até 
o marco 'ponto 436' (E=607856.044 m e N=7774197.389 m); Daí segue com o azimute de 
148°36'01" e a distância de 10.83 m até o marco 'ponto 437' (E=607861.684 m e 
N=7774188.149 m); Daí segue com o azimute de 155°27'51" e a distância de 10.36 m até 
o marco 'ponto 438' (E=607865.984 m e N=7774178.729 m); Daí segue com o azimute de 
153°07'43" e a distância de 11.73 m até o marco 'ponto 439' (E=607871.284 m e 
N=7774168.269 m); Daí segue com o azimute de 160°22'01" e a distância de 10.89 m até 
o marco 'ponto 440' (E=607874.944 m e N=7774158.009 m); Daí segue com o azimute de 
161°55'14" e a distância de 10.18 m até o marco 'ponto 441' (E=607878.104 m e 
N=7774148.329 m); Daí segue com o azimute de 164°17'28" e a distância de 11.30 m até 
o marco 'ponto 442' (E=607881.164 m e N=7774137.449 m); Daí segue com o azimute de 
162°29'21" e a distância de 11.37 m até o marco 'ponto 443' (E=607884.584 m e 
N=7774126.609 m); Daí segue com o azimute de 152°38'04" e a distância de 11.53 m até 
o marco 'ponto 444' (E=607889.884 m e N=7774116.369 m); Daí segue com o azimute de 
150°37'32" e a distância de 11.50 m até o marco 'ponto 445' (E=607895.524 m e 
N=7774106.349 m); Daí segue com o azimute de 154°23'43" e a distância de 10.14 m até 
o marco 'ponto 446' (E=607899.904 m e N=7774097.209 m); Daí segue com o azimute de 
156°34'04" e a distância de 10.96 m até o marco 'ponto 447' (E=607904.264 m e 
N=7774087.149 m); Daí segue com o azimute de 157°01'47" e a distância de 11.84 m até 
o marco 'ponto 448' (E=607908.884 m e N=7774076.249 m); Daí segue com o azimute de 
148°40'03" e a distância de 11.73 m até o marco 'ponto 449' (E=607914.984 m e 
N=7774066.229 m); Daí segue com o azimute de 151°37'57" e a distância de 10.52 m até 
o marco 'ponto 450' (E=607919.984 m e N=7774056.969 m); Daí segue com o azimute de 
150°16'05" e a distância de 10.69 m até o marco 'ponto 451' (E=607925.284 m e 
N=7774047.689 m); Daí segue com o azimute de 155°49'21" e a distância de 10.30 m até 
o marco 'ponto 452' (E=607929.504 m e N=7774038.289 m); Daí segue com o azimute de 
168°06'40" e a distância de 10.87 m até o marco 'ponto 453' (E=607931.744 m e 
N=7774027.649 m); Daí segue com o azimute de 171°35'55" e a distância de 11.36 m até 
o marco 'ponto 454' (E=607933.405 m e N=7774016.409 m); Daí segue com o azimute de 
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187°57'01" e a distância de 11.71 m até o marco 'ponto 455' (E=607931.785 m e 
N=7774004.810 m); Daí segue com o azimute de 205°30'44" e a distância de 11.19 m até 
o marco 'ponto 456' (E=607926.965 m e N=7773994.710 m); Daí segue com o azimute de 
213°00'16" e a distância de 12.04 m até o marco 'ponto 457' (E=607920.405 m e 
N=7773984.610 m); Daí segue com o azimute de 224°13'19" e a distância de 11.44 m até 
o marco 'ponto 458' (E=607912.425 m e N=7773976.410 m); Daí segue com o azimute de 
237°28'39" e a distância de 11.72 m até o marco 'ponto 459' (E=607902.545 m e 
N=7773970.111 m); Daí segue com o azimute de 235°50'17" e a distância de 10.08 m até 
o marco 'ponto 460' (E=607894.205 m e N=7773964.451 m); Daí segue com o azimute de 
227°55'47" e a distância de 12.68 m até o marco 'ponto 461' (E=607884.794 m e 
N=7773955.956 m); Daí segue com o azimute de 110°00'54" e a distância de 11.29 m até 
o marco 'ponto 462' (E=607895.405 m e N=7773952.091 m); Daí segue com o azimute de 
103°56'47" e a distância de 12.28 m até o marco 'ponto 463' (E=607907.325 m e 
N=7773949.131 m); Daí segue com o azimute de 106°17'52" e a distância de 11.19 m até 
o marco 'ponto 464' (E=607918.065 m e N=7773945.991 m); Daí segue com o azimute de  
92°53'18" e a distância de 11.51 m até o marco 'ponto 465' (E=607929.565 m e 
N=7773945.410 m); Daí segue com o azimute de  62°53'12" e a distância de 11.19 m até o 
marco 'ponto 466' (E=607939.525 m e N=7773950.510 m); Daí segue com o azimute de  
62°17'44" e a distância de 12.13 m até o marco 'ponto 467' (E=607950.265 m e 
N=7773956.150 m); Daí segue com o azimute de  84°15'07" e a distância de 11.78 m até o 
marco 'ponto 468' (E=607961.985 m e N=7773957.330 m); Daí segue com o azimute de 
130°21'21" e a distância de 10.13 m até o marco 'ponto 469' (E=607969.705 m e 
N=7773950.770 m); Daí segue com o azimute de 131°22'01" e a distância de 10.71 m até 
o marco 'ponto 470' (E=607977.745 m e N=7773943.690 m); Daí segue com o azimute de 
137°24'49" e a distância de 12.09 m até o marco 'ponto 471' (E=607985.925 m e 
N=7773934.790 m); Daí segue com o azimute de 142°12'10" e a distância de 11.62 m até 
o marco 'ponto 472' (E=607993.045 m e N=7773925.610 m); Daí segue com o azimute de 
144°56'42" e a distância de 10.48 m até o marco 'ponto 473' (E=607999.065 m e 
N=7773917.030 m); Daí segue com o azimute de 151°32'55" e a distância de 10.33 m até 
o marco 'ponto 474' (E=608003.985 m e N=7773907.950 m); Daí segue com o azimute de 
148°02'06" e a distância de 11.98 m até o marco 'ponto 475' (E=608010.325 m e 
N=7773897.790 m); Daí segue com o azimute de 143°30'05" e a distância de 12.34 m até 
o marco 'ponto 476' (E=608017.665 m e N=7773887.870 m); Daí segue com o azimute de 
146°08'06" e a distância de 10.91 m até o marco 'ponto 477' (E=608023.745 m e 
N=7773878.810 m); Daí segue com o azimute de 158°57'44" e a distância de 11.42 m até 
o marco 'ponto 478' (E=608027.846 m e N=7773868.150 m); Daí segue com o azimute de 
162°40'54" e a distância de 11.35 m até o marco 'ponto 479' (E=608031.226 m e 
N=7773857.310 m); Daí segue com o azimute de 164°28'53" e a distância de 10.32 m até 
o marco 'ponto 480' (E=608033.986 m e N=7773847.370 m); Daí segue com o azimute de 
156°20'38" e a distância de 12.51 m até o marco 'ponto 481' (E=608039.006 m e 
N=7773835.910 m); Daí segue com o azimute de 152°19'02" e a distância de 11.92 m até 
o marco 'ponto 482' (E=608044.546 m e N=7773825.350 m); Daí segue com o azimute de 
141°54'25" e a distância de 11.99 m até o marco 'ponto 483' (E=608051.946 m e 
N=7773815.910 m); Daí segue com o azimute de 148°37'06" e a distância de 11.29 m até 
o marco 'ponto 484' (E=608057.826 m e N=7773806.270 m); Daí segue com o azimute de 
174°40'30" e a distância de 10.34 m até o marco 'ponto 485' (E=608058.786 m e 
N=7773795.970 m); Daí segue com o azimute de 197°53'50" e a distância de 11.45 m até 
o marco 'ponto 486' (E=608055.266 m e N=7773785.070 m); Daí segue com o azimute de 
208°59'04" e a distância de 11.02 m até o marco 'ponto 487' (E=608049.926 m e 
N=7773775.430 m); Daí segue com o azimute de 206°01'41" e a distância de 11.44 m até 
o marco 'ponto 488' (E=608044.906 m e N=7773765.151 m); Daí segue com o azimute de 
200°30'27" e a distância de 11.02 m até o marco 'ponto 489' (E=608041.046 m e 
N=7773754.831 m); Daí segue com o azimute de 202°26'17" e a distância de 11.57 m até 
o marco 'ponto 490' (E=608036.630 m e N=7773744.138 m); Daí segue com o azimute de  
68°57'55" e a distância de 16.19 m até o marco 'ponto 491' (E=608051.746 m e 
N=7773749.951 m); Daí segue com o azimute de  46°59'07" e a distância de 11.84 m até o 
marco 'ponto 492' (E=608060.406 m e N=7773758.030 m); Daí segue com o azimute de  
48°12'22" e a distância de 10.62 m até o marco 'ponto 493' (E=608068.326 m e 
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N=7773765.110 m); Daí segue com o azimute de  60°31'16" e a distância de 10.73 m até o 
marco 'ponto 494' (E=608077.666 m e N=7773770.390 m); Daí segue com o azimute de  
80°13'51" e a distância de 12.85 m até o marco 'ponto 495' (E=608090.326 m e 
N=7773772.570 m); Daí segue com o azimute de 131°39'53" e a distância de 12.15 m até 
o marco 'ponto 496' (E=608099.406 m e N=7773764.490 m); Daí segue com o azimute de 
134°13'36" e a distância de 11.53 m até o marco 'ponto 497' (E=608107.666 m e 
N=7773756.450 m); Daí segue com o azimute de 135°00'00" e a distância de 12.33 m até 
o marco 'ponto 498' (E=608116.386 m e N=7773747.730 m); Daí segue com o azimute de 
142°16'35" e a distância de 11.28 m até o marco 'ponto 499' (E=608123.286 m e 
N=7773738.810 m); Daí segue com o azimute de 150°30'58" e a distância de 11.42 m até 
o marco 'ponto 500' (E=608128.906 m e N=7773728.870 m); Daí segue com o azimute de 
166°55'10" e a distância de 11.05 m até o marco 'ponto 501' (E=608131.407 m e 
N=7773718.110 m); Daí segue com o azimute de 168°33'23" e a distância de 11.79 m até 
o marco 'ponto 502' (E=608133.747 m e N=7773706.550 m); Daí segue com o azimute de 
169°09'57" e a distância de 10.85 m até o marco 'ponto 503' (E=608135.787 m e 
N=7773695.890 m); Daí segue com o azimute de 168°21'36" e a distância de 10.90 m até 
o marco 'ponto 504' (E=608137.987 m e N=7773685.210 m); Daí segue com o azimute de 
170°07'44" e a distância de 10.15 m até o marco 'ponto 505' (E=608139.727 m e 
N=7773675.210 m); Daí segue com o azimute de 150°06'58" e a distância de 11.28 m até 
o marco 'ponto 506' (E=608145.347 m e N=7773665.430 m); Daí segue com o azimute de 
152°31'16" e a distância de 10.10 m até o marco 'ponto 507' (E=608150.007 m e 
N=7773656.470 m); Daí segue com o azimute de 155°07'23" e a distância de 11.84 m até 
o marco 'ponto 508' (E=608154.987 m e N=7773645.730 m); Daí segue com o azimute de 
152°59'13" e a distância de 10.30 m até o marco 'ponto 509' (E=608159.667 m e 
N=7773636.550 m); Daí segue com o azimute de 156°10'00" e a distância de 12.57 m até 
o marco 'ponto 510' (E=608164.747 m e N=7773625.050 m); Daí segue com o azimute de 
168°54'35" e a distância de 11.23 m até o marco 'ponto 511' (E=608166.907 m e 
N=7773614.030 m); Daí segue com o azimute de 181°52'07" e a distância de 10.43 m até 
o marco 'ponto 512' (E=608166.567 m e N=7773603.610 m); Daí segue com o azimute de 
203°12'48" e a distância de 10.55 m até o marco 'ponto 513' (E=608162.407 m e 
N=7773593.911 m); Daí segue com o azimute de 208°39'08" e a distância de 11.05 m até 
o marco 'ponto 514' (E=608157.107 m e N=7773584.211 m); Daí segue com o azimute de 
219°28'06" e a distância de 10.41 m até o marco 'ponto 515' (E=608150.487 m e 
N=7773576.171 m); Daí segue com o azimute de 225°39'10" e a distância de 11.19 m até 
o marco 'ponto 516' (E=608142.487 m e N=7773568.351 m); Daí segue com o azimute de 
222°18'40" e a distância de 10.55 m até o marco 'ponto 517' (E=608135.387 m e 
N=7773560.552 m); Daí segue com o azimute de 219°11'21" e a distância de 11.17 m até 
o marco 'ponto 518' (E=608128.327 m e N=7773551.892 m); Daí segue com o azimute de 
212°35'46" e a distância de 11.32 m até o marco 'ponto 519' (E=608122.227 m e 
N=7773542.352 m); Daí segue com o azimute de 205°17'41" e a distância de 10.49 m até 
o marco 'ponto 520' (E=608117.747 m e N=7773532.872 m); Daí segue com o azimute de 
210°37'43" e a distância de 12.88 m até o marco 'ponto 521' (E=608111.187 m e 
N=7773521.793 m); Daí segue com o azimute de 208°32'51" e a distância de 10.09 m até 
o marco 'ponto 522' (E=608106.367 m e N=7773512.933 m); Daí segue com o azimute de 
188°06'40" e a distância de 7.79 m até o marco 'ponto 523' (E=608105.268 m e 
N=7773505.219 m); Daí segue com o azimute de 183°52'43" e a distância de 10.33 m até 
o marco 'ponto 524' (E=608104.569 m e N=7773494.910 m); Daí segue com o azimute de  
72°17'03" e a distância de 13.21 m até o marco 'ponto 525' (E=608117.150 m e 
N=7773498.929 m); Daí segue com o azimute de  66°26'52" e a distância de 14.87 m até o 
marco 'ponto 526' (E=608130.779 m e N=7773504.870 m); Daí segue com o azimute de  
61°43'51" e a distância de 11.07 m até o marco 'ponto 527' (E=608140.527 m e 
N=7773510.112 m); Daí segue com o azimute de  80°06'30" e a distância de 10.94 m até o 
marco 'ponto 528' (E=608151.307 m e N=7773511.992 m); Daí segue com o azimute de  
95°27'18" e a distância de 11.99 m até o marco 'ponto 529' (E=608163.247 m e 
N=7773510.852 m); Daí segue com o azimute de 117°50'53" e a distância de 10.79 m até 
o marco 'ponto 530' (E=608172.787 m e N=7773505.812 m); Daí segue com o azimute de 
122°50'43" e a distância de 11.28 m até o marco 'ponto 531' (E=608182.268 m e 
N=7773499.692 m); Daí segue com o azimute de 130°18'43" e a distância de 11.59 m até 
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o marco 'ponto 532' (E=608191.108 m e N=7773492.191 m); Daí segue com o azimute de 
142°35'58" e a distância de 10.37 m até o marco 'ponto 533' (E=608197.408 m e 
N=7773483.951 m); Daí segue com o azimute de 144°39'29" e a distância de 11.55 m até 
o marco 'ponto 534' (E=608204.088 m e N=7773474.531 m); Daí segue com o azimute de 
151°50'17" e a distância de 10.59 m até o marco 'ponto 535' (E=608209.088 m e 
N=7773465.191 m); Daí segue com o azimute de 163°33'24" e a distância de 13.28 m até 
o marco 'ponto 536' (E=608212.848 m e N=7773452.452 m); Daí segue com o azimute de 
163°00'22" e a distância de 11.56 m até o marco 'ponto 537' (E=608216.228 m e 
N=7773441.392 m); Daí segue com o azimute de 161°43'40" e a distância de 11.10 m até 
o marco 'ponto 538' (E=608219.708 m e N=7773430.852 m); Daí segue com o azimute de 
149°20'06" e a distância de 10.51 m até o marco 'ponto 539' (E=608225.068 m e 
N=7773421.812 m); Daí segue com o azimute de 153°03'03" e a distância de 10.68 m até 
o marco 'ponto 540' (E=608229.908 m e N=7773412.292 m); Daí segue com o azimute de 
149°21'40" e a distância de 12.09 m até o marco 'ponto 541' (E=608236.068 m e 
N=7773401.892 m); Daí segue com o azimute de 132°45'06" e a distância de 12.26 m até 
o marco 'ponto 542' (E=608245.068 m e N=7773393.572 m); Daí segue com o azimute de 
131°42'20" e a distância de 10.58 m até o marco 'ponto 543' (E=608252.968 m e 
N=7773386.532 m); Daí segue com o azimute de 145°37'10" e a distância de 13.35 m até 
o marco 'ponto 544' (E=608260.508 m e N=7773375.512 m); Daí segue com o azimute de 
155°39'14" e a distância de 10.62 m até o marco 'ponto 545' (E=608264.888 m e 
N=7773365.832 m); Daí segue com o azimute de 162°06'05" e a distância de 10.80 m até 
o marco 'ponto 546' (E=608268.208 m e N=7773355.552 m); Daí segue com o azimute de 
191°40'44" e a distância de 11.58 m até o marco 'ponto 547' (E=608265.864 m e 
N=7773344.209 m); Daí segue com o azimute de 193°08'02" e a distância de 12.47 m até 
o marco 'ponto 548' (E=608263.029 m e N=7773332.061 m); Daí segue com o azimute de 
207°36'47" e a distância de 14.85 m até o marco 'ponto 549' (E=608256.145 m e 
N=7773318.900 m); Daí segue com o azimute de 107°55'23" e a distância de 9.90 m até o 
marco 'ponto 550' (E=608265.569 m e N=7773315.852 m); Daí segue com o azimute de 
184°15'12" e a distância de 48.88 m até o marco 'ponto 551' (E=608261.943 m e 
N=7773267.106 m); Daí segue com o azimute de 130°01'17" e a distância de 11.65 m até 
o marco 'ponto 552' (E=608270.862 m e N=7773259.616 m); Daí segue com o azimute de 
135°55'13" e a distância de 9.97 m até o marco 'ponto 553' (E=608277.799 m e 
N=7773252.453 m); Daí segue com o azimute de 141°30'10" e a distância de 9.99 m até o 
marco 'ponto 554' (E=608284.019 m e N=7773244.632 m); Daí segue com o azimute de 
140°42'53" e a distância de 9.99 m até o marco 'ponto 555' (E=608290.344 m e 
N=7773236.901 m); Daí segue com o azimute de 136°09'02" e a distância de 10.00 m até 
o marco 'ponto 556' (E=608297.269 m e N=7773229.692 m); Daí segue com o azimute de 
133°48'52" e a distância de 10.00 m até o marco 'ponto 557' (E=608304.483 m e 
N=7773222.770 m); Daí segue com o azimute de 137°09'28" e a distância de 8.47 m até o 
marco 'ponto 558' (E=608310.244 m e N=7773216.558 m); Daí segue com o azimute de 
137°09'28" e a distância de 1.51 m até o marco 'ponto 559' (E=608311.273 m e 
N=7773215.449 m); Daí segue com o azimute de 142°53'38" e a distância de 9.97 m até o 
marco 'ponto 560' (E=608317.287 m e N=7773207.499 m); Daí segue com o azimute de 
142°27'08" e a distância de 9.99 m até o marco 'ponto 561' (E=608323.374 m e 
N=7773199.580 m); Daí segue com o azimute de 143°36'53" e a distância de 9.94 m até o 
marco 'ponto 562' (E=608329.272 m e N=7773191.576 m); Daí segue com o azimute de 
165°10'34" e a distância de 226.24 m até o marco 'ponto 563' (E=608387.154 m e 
N=7772972.869 m); Daí segue com o azimute de 137°29'34" e a distância de 12.01 m até 
o marco 'ponto 564' (E=608395.270 m e N=7772964.014 m); Daí segue com o azimute de 
136°16'23" e a distância de 1.34 m até o marco 'ponto 565' (E=608396.198 m e 
N=7772963.045 m); Daí segue com o azimute de 162°02'05" e a distância de 87.27 m até 
o marco 'ponto 566' (E=608423.115 m e N=7772880.031 m); Daí segue com o azimute de 
148°22'08" e a distância de 10.00 m até o marco 'ponto 567' (E=608428.359 m e 
N=7772871.516 m); Daí segue com o azimute de 150°57'11" e a distância de 13.83 m até 
o marco 'ponto 568' (E=608435.074 m e N=7772859.427 m); Daí segue com o azimute de 
154°28'36" e a distância de 16.15 m até o marco 'ponto 569' (E=608442.033 m e 
N=7772844.852 m); Daí segue com o azimute de 161°36'01" e a distância de 15.72 m até 
o marco 'ponto 570' (E=608446.994 m e N=7772829.938 m); Daí segue com o azimute de 
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160°38'24" e a distância de 14.27 m até o marco 'ponto 571' (E=608451.726 m e 
N=7772816.471 m); Daí segue com o azimute de 165°13'44" e a distância de 19.98 m até 
o marco 'ponto 572' (E=608456.820 m e N=7772797.152 m); Daí segue com o azimute de 
171°25'08" e a distância de 16.53 m até o marco 'ponto 573' (E=608459.286 m e 
N=7772780.811 m); Daí segue com o azimute de 180°15'22" e a distância de 13.39 m até 
o marco 'ponto 574' (E=608459.226 m e N=7772767.418 m); Daí segue com o azimute de 
175°59'19" e a distância de 19.99 m até o marco 'ponto 575' (E=608460.624 m e 
N=7772747.475 m); Daí segue com o azimute de 173°06'59" e a distância de 15.31 m até 
o marco 'ponto 576' (E=608462.460 m e N=7772732.272 m); Daí segue com o azimute de 
169°18'05" e a distância de 4.64 m até o marco 'ponto 577' (E=608463.321 m e 
N=7772727.714 m); Daí segue com o azimute de 158°31'21" e a distância de 5.78 m até o 
marco 'ponto 578' (E=608465.436 m e N=7772722.338 m); Daí segue com o azimute de 
159°13'23" e a distância de 14.21 m até o marco 'ponto 579' (E=608470.475 m e 
N=7772709.057 m); Daí segue com o azimute de 161°24'53" e a distância de 10.00 m até 
o marco 'ponto 580' (E=608473.662 m e N=7772699.580 m); Daí segue com o azimute de 
163°41'32" e a distância de 17.13 m até o marco 'ponto 581' (E=608478.472 m e 
N=7772683.140 m); Daí segue com o azimute de 167°04'34" e a distância de 12.78 m até 
o marco 'ponto 582' (E=608481.331 m e N=7772670.681 m); Daí segue com o azimute de 
169°52'46" e a distância de 10.00 m até o marco 'ponto 583' (E=608483.087 m e 
N=7772660.841 m); Daí segue com o azimute de 182°08'37" e a distância de 9.90 m até o 
marco 'ponto 584' (E=608482.717 m e N=7772650.950 m); Daí segue com o azimute de 
187°07'42" e a distância de 15.22 m até o marco 'ponto 585' (E=608480.828 m e 
N=7772635.850 m); Daí segue com o azimute de 191°01'59" e a distância de 9.97 m até o 
marco 'ponto 586' (E=608478.919 m e N=7772626.060 m); Daí segue com o azimute de 
188°01'14" e a distância de 6.31 m até o marco 'ponto 587' (E=608478.039 m e 
N=7772619.808 m); Daí segue com o azimute de 185°30'53" e a distância de 13.67 m até 
o marco 'ponto 588' (E=608476.724 m e N=7772606.198 m); Daí segue com o azimute de 
177°04'00" e a distância de 9.97 m até o marco 'ponto 589' (E=608477.234 m e 
N=7772596.245 m); Daí segue com o azimute de 173°03'20" e a distância de 9.85 m até o 
marco 'ponto 590' (E=608478.425 m e N=7772586.466 m); Daí segue com o azimute de 
178°47'08" e a distância de 9.99 m até o marco 'ponto 591' (E=608478.637 m e 
N=7772576.475 m); Daí segue com o azimute de 185°56'20" e a distância de 9.99 m até o 
marco 'ponto 592' (E=608477.603 m e N=7772566.535 m); Daí segue com o azimute de 
200°25'56" e a distância de 9.98 m até o marco 'ponto 593' (E=608474.118 m e 
N=7772557.181 m); Daí segue com o azimute de 216°50'00" e a distância de 4.80 m até o 
marco 'ponto 594' (E=608471.244 m e N=7772553.343 m); Daí segue com o azimute de 
215°59'31" e a distância de 9.92 m até o marco 'ponto 595' (E=608465.414 m e 
N=7772545.317 m); Daí segue com o azimute de 215°04'09" e a distância de 5.27 m até o 
marco 'ponto 596' (E=608462.387 m e N=7772541.004 m); Daí segue com o azimute de 
215°01'58" e a distância de 10.55 m até o marco 'ponto 597' (E=608456.330 m e 
N=7772532.365 m); Daí segue com o azimute de 219°57'27" e a distância de 7.49 m até o 
marco 'ponto 598' (E=608451.518 m e N=7772526.622 m); Daí segue com o azimute de 
143°11'00" e a distância de 4.65 m até o marco 'ponto 599' (E=608454.302 m e 
N=7772522.903 m); Daí segue com o azimute de 149°58'31" e a distância de 12.15 m até 
o marco 'ponto 600' (E=608460.380 m e N=7772512.386 m); Daí segue com o azimute de 
163°38'04" e a distância de 9.28 m até o marco 'ponto 601' (E=608462.996 m e 
N=7772503.479 m); Daí segue com o azimute de 170°21'33" e a distância de 6.87 m até o 
marco 'ponto 602' (E=608464.147 m e N=7772496.704 m); Daí segue com o azimute de 
157°56'24" e a distância de 13.70 m até o marco 'ponto 603' (E=608469.291 m e 
N=7772484.010 m); Daí segue com o azimute de 161°43'46" e a distância de 13.44 m até 
o marco 'ponto 604' (E=608473.504 m e N=7772471.248 m); Daí segue com o azimute de 
163°39'02" e a distância de 12.77 m até o marco 'ponto 605' (E=608477.100 m e 
N=7772458.990 m); Daí segue com o azimute de 169°26'29" e a distância de 13.89 m até 
o marco 'ponto 606' (E=608479.644 m e N=7772445.340 m); Daí segue com o azimute de 
178°44'24" e a distância de 11.40 m até o marco 'ponto 607' (E=608479.895 m e 
N=7772433.938 m); Daí segue com o azimute de 173°22'26" e a distância de 9.71 m até o 
marco 'ponto 608' (E=608481.016 m e N=7772424.290 m); Daí segue com o azimute de 
172°36'59" e a distância de 6.80 m até o marco 'ponto 609' (E=608481.890 m e 
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N=7772417.543 m); Daí segue com o azimute de 180°20'25" e a distância de 6.75 m até o 
marco 'ponto 610' (E=608481.850 m e N=7772410.790 m); Daí segue com o azimute de 
155°28'17" e a distância de 10.07 m até o marco 'ponto 611' (E=608486.030 m e 
N=7772401.630 m); Daí segue com o azimute de 139°23'14" e a distância de 10.91 m até 
o marco 'ponto 612' (E=608493.130 m e N=7772393.350 m); Daí segue com o azimute de 
131°23'59" e a distância de 10.59 m até o marco 'ponto 613' (E=608501.070 m e 
N=7772386.350 m); Daí segue com o azimute de 145°08'55" e a distância de 6.51 m até o 
marco 'ponto 614' (E=608504.788 m e N=7772381.010 m); Daí segue com o azimute de 
143°12'10" e a distância de 14.86 m até o marco 'ponto 615' (E=608513.690 m e 
N=7772369.110 m); Daí segue com o azimute de 135°39'44" e a distância de 20.80 m até 
o marco 'ponto 616' (E=608528.230 m e N=7772354.230 m); Daí segue com o azimute de 
152°45'23" e a distância de 10.57 m até o marco 'ponto 617' (E=608533.070 m e 
N=7772344.830 m); Daí segue com o azimute de 138°26'44" e a distância de 10.82 m até 
o marco 'ponto 618' (E=608540.250 m e N=7772336.730 m); Daí segue com o azimute de 
145°11'26" e a distância de 10.79 m até o marco 'ponto 619' (E=608546.410 m e 
N=7772327.870 m); Daí segue com o azimute de 154°13'27" e a distância de 14.45 m até 
o marco 'ponto 620' (E=608552.692 m e N=7772314.862 m); Daí segue com o azimute de 
159°25'48" e a distância de 19.89 m até o marco 'ponto 621' (E=608559.681 m e 
N=7772296.237 m); Daí segue com o azimute de 164°40'50" e a distância de 14.72 m até 
o marco 'ponto 622' (E=608563.570 m e N=7772282.039 m); Daí segue com o azimute de 
163°21'56" e a distância de 16.21 m até o marco 'ponto 623' (E=608568.210 m e 
N=7772266.510 m); Daí segue com o azimute de 155°49'28" e a distância de 12.01 m até 
o marco 'ponto 624' (E=608573.130 m e N=7772255.550 m); Daí segue com o azimute de 
153°53'16" e a distância de 11.31 m até o marco 'ponto 625' (E=608578.110 m e 
N=7772245.390 m); Daí segue com o azimute de 164°25'47" e a distância de 13.79 m até 
o marco 'ponto 626' (E=608581.812 m e N=7772232.105 m); Daí segue com o azimute de 
172°31'25" e a distância de 13.47 m até o marco 'ponto 627' (E=608583.565 m e 
N=7772218.748 m); Daí segue com o azimute de 172°19'27" e a distância de 11.12 m até 
o marco 'ponto 628' (E=608585.049 m e N=7772207.732 m); Daí segue com o azimute de 
164°07'05" e a distância de 14.77 m até o marco 'ponto 629' (E=608589.090 m e 
N=7772193.530 m); Daí segue com o azimute de 163°32'33" e a distância de 15.56 m até 
o marco 'ponto 630' (E=608593.500 m e N=7772178.603 m); Daí segue com o azimute de 
161°26'22" e a distância de 11.58 m até o marco 'ponto 631' (E=608597.187 m e 
N=7772167.621 m); Daí segue com o azimute de 156°00'28" e a distância de 11.59 m até 
o marco 'ponto 632' (E=608601.902 m e N=7772157.028 m); Daí segue com o azimute de 
153°49'02" e a distância de 12.30 m até o marco 'ponto 633' (E=608607.328 m e 
N=7772145.991 m); Daí segue com o azimute de 156°30'01" e a distância de 14.20 m até 
o marco 'ponto 634' (E=608612.990 m e N=7772132.970 m); Daí segue com o azimute de 
163°41'58" e a distância de 10.19 m até o marco 'ponto 635' (E=608615.850 m e 
N=7772123.190 m); Daí segue com o azimute de 174°04'21" e a distância de 11.04 m até 
o marco 'ponto 636' (E=608616.990 m e N=7772112.210 m); Daí segue com o azimute de 
172°05'20" e a distância de 17.15 m até o marco 'ponto 637' (E=608619.351 m e 
N=7772095.223 m); Daí segue com o azimute de 173°55'04" e a distância de 12.20 m até 
o marco 'ponto 638' (E=608620.644 m e N=7772083.088 m); Daí segue com o azimute de 
175°21'20" e a distância de 11.18 m até o marco 'ponto 639' (E=608621.549 m e 
N=7772071.947 m); Daí segue com o azimute de 177°58'52" e a distância de 17.95 m até 
o marco 'ponto 640' (E=608622.181 m e N=7772054.007 m); Daí segue com o azimute de 
181°55'33" e a distância de 10.36 m até o marco 'ponto 641' (E=608621.833 m e 
N=7772043.653 m); Daí segue com o azimute de 186°06'17" e a distância de 8.49 m até o 
marco 'ponto 642' (E=608620.930 m e N=7772035.210 m); Daí segue com o azimute de 
177°09'57" e a distância de 7.42 m até o marco 'ponto 643' (E=608621.297 m e 
N=7772027.798 m); Daí segue com o azimute de 179°59'21" e a distância de 6.34 m até o 
marco 'ponto 644' (E=608621.298 m e N=7772021.459 m); Daí segue com o azimute de 
183°52'36" e a distância de 17.87 m até o marco 'ponto 645' (E=608620.090 m e 
N=7772003.630 m); Daí segue com o azimute de 175°47'22" e a distância de 14.15 m até 
o marco 'ponto 646' (E=608621.129 m e N=7771989.517 m); Daí segue com o azimute de 
173°58'24" e a distância de 17.73 m até o marco 'ponto 647' (E=608622.990 m e 
N=7771971.890 m); Daí segue com o azimute de 159°23'25" e a distância de 15.03 m até 
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o marco 'ponto 648' (E=608628.280 m e N=7771957.824 m); Daí segue com o azimute de 
173°39'31" e a distância de 21.92 m até o marco 'ponto 649' (E=608630.701 m e 
N=7771936.041 m); Daí segue com o azimute de 187°34'54" e a distância de 13.34 m até 
o marco 'ponto 650' (E=608628.940 m e N=7771922.816 m); Daí segue com o azimute de 
198°16'22" e a distância de 10.33 m até o marco 'ponto 651' (E=608625.701 m e 
N=7771913.006 m); Daí segue com o azimute de 208°32'11" e a distância de 15.38 m até 
o marco 'ponto 652' (E=608618.355 m e N=7771899.496 m); Daí segue com o azimute de 
218°20'54" e a distância de 6.03 m até o marco 'ponto 653' (E=608614.610 m e 
N=7771894.763 m); Daí segue com o azimute de 223°07'45" e a distância de 7.64 m até o 
marco 'ponto 654' (E=608609.390 m e N=7771889.190 m); Daí segue com o azimute de 
234°42'25" e a distância de 67.02 m até o marco 'ponto 655' (E=608554.690 m e 
N=7771850.470 m); Daí segue com o azimute de 216°03'09" e a distância de 20.19 m até 
o marco 'ponto 656' (E=608542.810 m e N=7771834.150 m); Daí segue com o azimute de 
222°00'09" e a distância de 22.18 m até o marco 'ponto 657' (E=608527.970 m e 
N=7771817.670 m); Daí segue com o azimute de 232°30'54" e a distância de 20.87 m até 
o marco 'ponto 658' (E=608511.410 m e N=7771804.970 m); Daí segue com o azimute de 
246°29'40" e a distância de 32.34 m até o marco 'ponto 659' (E=608481.750 m e 
N=7771792.070 m); Daí segue com o azimute de 270°58'16" e a distância de 21.24 m até 
o marco 'ponto 660' (E=608460.510 m e N=7771792.430 m); Daí segue com o azimute de 
292°55'09" e a distância de 22.08 m até o marco 'ponto 661' (E=608440.170 m e 
N=7771801.030 m); Daí segue com o azimute de 292°21'24" e a distância de 22.61 m até 
o marco 'ponto 662' (E=608419.260 m e N=7771809.630 m); Daí segue com o azimute de 
282°28'05" e a distância de 22.51 m até o marco 'ponto 663' (E=608397.280 m e 
N=7771814.490 m); Daí segue com o azimute de 269°15'34" e a distância de 21.66 m até 
o marco 'ponto 664' (E=608375.620 m e N=7771814.210 m); Daí segue com o azimute de 
283°57'44" e a distância de 30.01 m até o marco 'ponto 665' (E=608346.500 m e 
N=7771821.450 m); Daí segue com o azimute de 305°31'01" e a distância de 32.19 m até 
o marco 'ponto 666' (E=608320.300 m e N=7771840.150 m); Daí segue com o azimute de 
311°45'22" e a distância de 44.24 m até o marco 'ponto 667' (E=608287.300 m e 
N=7771869.610 m); Daí segue com o azimute de 321°54'12" e a distância de 21.30 m até 
o marco 'ponto 668' (E=608274.160 m e N=7771886.370 m); Daí segue com o azimute de 
335°13'02" e a distância de 20.99 m até o marco 'ponto 669' (E=608265.360 m e 
N=7771905.430 m); Daí segue com o azimute de 312°36'18" e a distância de 11.17 m até 
o marco 'ponto 670' (E=608257.140 m e N=7771912.990 m); Daí segue com o azimute de 
311°14'17" e a distância de 10.35 m até o marco 'ponto 671' (E=608249.360 m e 
N=7771919.810 m); Daí segue com o azimute de 332°29'46" e a distância de 20.74 m até 
o marco 'ponto 672' (E=608239.780 m e N=7771938.210 m); Daí segue com o azimute de 
317°47'35" e a distância de 41.65 m até o marco 'ponto 673' (E=608211.800 m e 
N=7771969.060 m); Daí segue com o azimute de 319°18'31" e a distância de 20.71 m até 
o marco 'ponto 674' (E=608198.300 m e N=7771984.760 m); Daí segue com o azimute de 
322°55'44" e a distância de 36.17 m até o marco 'ponto 675' (E=608176.497 m e 
N=7772013.618 m); Daí segue com o azimute de 354°59'38" e a distância de 61.19 m até 
o marco 'ponto 676' (E=608171.157 m e N=7772074.579 m); Daí segue com o azimute de  
25°52'35" e a distância de 26.36 m até o marco 'ponto 677' (E=608182.661 m e 
N=7772098.295 m); Daí segue com o azimute de   4°32'25" e a distância de 38.86 m até o 
marco 'ponto 678' (E=608185.737 m e N=7772137.035 m); Daí segue com o azimute de 
352°53'57" e a distância de 25.78 m até o marco 'ponto 679' (E=608182.550 m e 
N=7772162.620 m); Daí segue com o azimute de 359°17'31" e a distância de 43.70 m até 
o marco 'ponto 680' (E=608182.010 m e N=7772206.320 m); Daí segue com o azimute de 
349°23'01" e a distância de 44.07 m até o marco 'ponto 681' (E=608173.890 m e 
N=7772249.640 m); Daí segue com o azimute de 343°55'51" e a distância de 55.93 m até 
o marco 'ponto 682' (E=608158.410 m e N=7772303.380 m); Daí segue com o azimute de 
351°59'54" e a distância de 34.05 m até o marco 'ponto 683' (E=608153.670 m e 
N=7772337.100 m); Daí segue com o azimute de 341°20'26" e a distância de 35.51 m até 
o marco 'ponto 684' (E=608142.310 m e N=7772370.740 m); Daí segue com o azimute de 
326°45'33" e a distância de 21.93 m até o marco 'ponto 685' (E=608130.290 m e 
N=7772389.080 m); Daí segue com o azimute de 308°31'19" e a distância de 32.47 m até 
o marco 'ponto 686' (E=608104.890 m e N=7772409.300 m); Daí segue com o azimute de 
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303°43'03" e a distância de 11.57 m até o marco 'ponto 687' (E=608095.270 m e 
N=7772415.720 m); Daí segue com o azimute de 318°11'16" e a distância de 30.64 m até 
o marco 'ponto 688' (E=608074.840 m e N=7772438.560 m); Daí segue com o azimute de 
314°23'02" e a distância de 23.68 m até o marco 'ponto 689' (E=608057.920 m e 
N=7772455.120 m); Daí segue com o azimute de 306°57'57" e a distância de 23.88 m até 
o marco 'ponto 690' (E=608038.840 m e N=7772469.480 m); Daí segue com o azimute de 
294°35'01" e a distância de 21.73 m até o marco 'ponto 691' (E=608019.080 m e 
N=7772478.520 m); Daí segue com o azimute de 271°42'41" e a distância de 22.77 m até 
o marco 'ponto 692' (E=607996.320 m e N=7772479.200 m); Daí segue com o azimute de 
267°40'01" e a distância de 21.62 m até o marco 'ponto 693' (E=607974.720 m e 
N=7772478.320 m); Daí segue com o azimute de 262°25'49" e a distância de 24.29 m até 
o marco 'ponto 694' (E=607950.640 m e N=7772475.120 m); Daí segue com o azimute de 
257°47'58" e a distância de 15.14 m até o marco 'ponto 695' (E=607935.840 m e 
N=7772471.920 m); Daí segue com o azimute de 282°03'44" e a distância de 23.30 m até 
o marco 'ponto 696' (E=607913.050 m e N=7772476.790 m); Daí segue com o azimute de 
300°26'34" e a distância de 15.43 m até o marco 'ponto 697' (E=607899.748 m e 
N=7772484.607 m); Daí segue com o azimute de 248°39'33" e a distância de 87.79 m até 
o marco 'ponto 698' (E=607817.980 m e N=7772452.660 m); Daí segue com o azimute de 
252°55'25" e a distância de 185.57 m até o marco 'ponto 699' (E=607640.591 m e 
N=7772398.169 m); Daí segue com o azimute de 241°42'23" e a distância de 234.85 m até 
o marco 'ponto 700' (E=607433.796 m e N=7772286.851 m); Daí segue com o azimute de 
250°28'42" e a distância de 99.00 m até o marco 'ponto 701' (E=607340.490 m e 
N=7772253.770 m); Daí segue com o azimute de 254°20'56" e a distância de 200.09 m até 
o marco 'ponto 702' (E=607147.820 m e N=7772199.790 m); Daí segue com o azimute de 
296°24'35" e a distância de 33.00 m até o marco 'ponto 703' (E=607118.260 m e 
N=7772214.470 m); Daí segue com o azimute de 301°38'48" e a distância de 11.51 m até 
o marco 'ponto 704' (E=607108.460 m e N=7772220.510 m); Daí segue com o azimute de 
304°09'55" e a distância de 12.04 m até o marco 'ponto 705' (E=607098.500 m e 
N=7772227.270 m); Daí segue com o azimute de  40°16'57" e a distância de 58.38 m até o 
marco 'ponto 706' (E=607136.246 m e N=7772271.806 m); Daí segue com o azimute de  
42°02'57" e a distância de 26.23 m até o marco 'ponto 707' (E=607153.814 m e 
N=7772291.284 m); Daí segue com o azimute de  42°02'57" e a distância de 24.61 m até o 
marco 'ponto 708' (E=607170.294 m e N=7772309.555 m); Daí segue com o azimute de  
42°02'57" e a distância de 34.63 m até o marco 'ponto 709' (E=607193.488 m e 
N=7772335.270 m); Daí segue com o azimute de  38°39'35" e a distância de 35.87 m até o 
marco 'ponto 710' (E=607215.894 m e N=7772363.278 m); Daí segue com o azimute de  
38°39'35" e a distância de 35.85 m até o marco 'ponto 711' (E=607238.286 m e 
N=7772391.268 m); Daí segue com o azimute de  29°34'40" e a distância de 34.15 m até o 
marco 'ponto 712' (E=607255.142 m e N=7772420.965 m); Daí segue com o azimute de  
30°18'13" e a distância de 55.29 m até o marco 'ponto 713' (E=607283.041 m e 
N=7772468.702 m); Daí segue com o azimute de  30°40'38" e a distância de 48.87 m até o 
marco 'ponto 714' (E=607307.973 m e N=7772510.730 m); Daí segue com o azimute de  
23°27'32" e a distância de 32.25 m até o marco 'ponto 715' (E=607320.812 m e 
N=7772540.317 m); Daí segue com o azimute de  23°27'32" e a distância de 39.64 m até o 
marco 'ponto 716' (E=607336.594 m e N=7772576.683 m); Daí segue com o azimute de  
33°59'30" e a distância de 29.16 m até o marco 'ponto 717' (E=607352.896 m e 
N=7772600.859 m); Daí segue com o azimute de  33°59'30" e a distância de 32.83 m até o 
marco 'ponto 718' (E=607371.249 m e N=7772628.077 m); Daí segue com o azimute de  
29°55'45" e a distância de 47.86 m até o marco 'ponto 719' (E=607395.127 m e 
N=7772669.554 m); Daí segue com o azimute de  28°36'38" e a distância de 43.52 m até o 
marco 'ponto 720' (E=607415.967 m e N=7772707.760 m); Daí segue com o azimute de  
32°07'38" e a distância de 38.12 m até o marco 'ponto 721' (E=607436.240 m e 
N=7772740.044 m); Daí segue com o azimute de  34°08'09" e a distância de 42.24 m até o 
marco 'ponto 722' (E=607459.944 m e N=7772775.008 m); Daí segue com o azimute de  
39°31'22" e a distância de 23.25 m até o marco 'ponto 723' (E=607474.742 m e 
N=7772792.945 m); Daí segue com o azimute de  39°31'22" e a distância de 25.14 m até o 
marco 'ponto 724' (E=607490.743 m e N=7772812.340 m); Daí segue com o azimute de  
30°27'56" e a distância de 18.41 m até o marco 'ponto 725' (E=607500.076 m e 
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N=7772828.206 m); Daí segue com o azimute de 339°46'30" e a distância de 18.90 m até 
o marco 'ponto 726' (E=607493.543 m e N=7772845.938 m); Daí segue com o azimute de 
311°38'01" e a distância de 22.48 m até o marco 'ponto 727' (E=607476.740 m e 
N=7772860.874 m); Daí segue com o azimute de 311°38'01" e a distância de 22.47 m até 
o marco 'ponto 728' (E=607459.944 m e N=7772875.804 m); Daí segue com o azimute de 
330°45'28" e a distância de 30.94 m até o marco 'ponto 729' (E=607444.830 m e 
N=7772902.800 m); Daí segue com o azimute de 338°03'05" e a distância de 35.23 m até 
o marco 'ponto 730' (E=607431.663 m e N=7772935.475 m); Daí segue com o azimute de 
339°09'24" e a distância de 34.48 m até o marco 'ponto 731' (E=607419.394 m e 
N=7772967.699 m); Daí segue com o azimute de 341°45'38" e a distância de 76.19 m até 
o marco 'ponto 732' (E=607395.547 m e N=7773040.064 m); Daí segue com o azimute de 
329°49'35" e a distância de 46.42 m até o marco 'ponto 733' (E=607372.214 m e 
N=7773080.196 m); Daí segue com o azimute de 322°25'53" e a distância de 61.23 m até 
o marco 'ponto 734' (E=607334.883 m e N=7773128.727 m); Daí segue com o azimute de 
334°12'14" e a distância de 62.20 m até o marco 'ponto 735' (E=607307.817 m e 
N=7773184.725 m); Daí segue com o azimute de 349°05'44" e a distância de 69.64 m até 
o marco 'ponto 736' (E=607294.642 m e N=7773253.112 m); Daí segue com o azimute de 
348°49'59" e a distância de 95.82 m até o marco 'ponto 737' (E=607276.085 m e 
N=7773347.118 m); Daí segue com o azimute de 337°13'03" e a distância de 50.61 m até 
o marco 'ponto 738' (E=607256.486 m e N=7773393.783 m); Daí segue com o azimute de 
313°43'37" e a distância de 59.35 m até o marco 'ponto 739' (E=607213.595 m e 
N=7773434.809 m); Daí segue com o azimute de 299°31'32" e a distância de 56.89 m até 
o marco 'ponto 740' (E=607164.090 m e N=7773462.847 m); Daí segue com o azimute de 
285°42'31" e a distância de 33.14 m até o marco 'ponto 741' (E=607132.188 m e 
N=7773471.819 m); Daí segue com o azimute de 285°42'31" e a distância de 59.93 m até 
o marco 'ponto 742' (E=607074.493 m e N=7773488.046 m); Daí segue com o azimute de 
287°54'16" e a distância de 63.75 m até o marco 'ponto 743' (E=607013.829 m e 
N=7773507.645 m); Daí segue com o azimute de 304°55'10" e a distância de 60.33 m até 
o marco 'ponto 744' (E=606964.364 m e N=7773542.177 m); Daí segue com o azimute de 
306°33'09" e a distância de 67.38 m até o marco 'ponto 745' (E=606910.233 m e 
N=7773582.308 m); Daí segue com o azimute de 315°31'32" e a distância de 71.94 m até 
o marco 'ponto 746' (E=606859.835 m e N=7773633.640 m); Daí segue com o azimute de 
330°01'06" e a distância de 56.03 m até o marco 'ponto 747' (E=606831.836 m e 
N=7773682.171 m); Daí segue com o azimute de 334°51'19" e a distância de 50.52 m até 
o marco 'ponto 748' (E=606810.371 m e N=7773727.902 m); Daí segue com o azimute de 
339°57'46" e a distância de 84.44 m até o marco 'ponto 749' (E=606781.438 m e 
N=7773807.232 m); Daí segue com o azimute de 328°32'09" e a distância de 73.31 m até 
o marco 'ponto 750' (E=606743.173 m e N=7773869.763 m); Daí segue com o azimute de 
346°45'34" e a distância de 81.50 m até o marco 'ponto 751' (E=606724.507 m e 
N=7773949.093 m); Daí segue com o azimute de 350°51'30" e a distância de 164.48 m até 
o marco 'ponto 752' (E=606698.375 m e N=7774111.487 m); Daí segue com o azimute de 
343°44'23" e a distância de 70.00 m até o marco 'ponto 753' (E=606678.776 m e 
N=7774178.684 m); Daí segue com o azimute de 333°26'06" e a distância de 37.56 m até 
o marco 'ponto 754' (E=606661.977 m e N=7774212.283 m); Daí segue com o azimute de 
322°29'45" e a distância de 42.64 m até o marco 'ponto 755' (E=606636.016 m e 
N=7774246.111 m); Daí segue com o azimute de 316°38'06" e a distância de 36.33 m até 
o marco 'ponto 756' (E=606611.071 m e N=7774272.521 m); Daí segue com o azimute de 
315°00'00" e a distância de 19.08 m até o marco 'ponto 757' (E=606597.579 m e 
N=7774286.013 m); Daí segue com o azimute de 326°18'35" e a distância de 37.45 m até 
o marco 'ponto 758' (E=606576.803 m e N=7774317.177 m); Daí segue com o azimute de 
338°39'41" e a distância de 32.67 m até o marco 'ponto 759' (E=606564.914 m e 
N=7774347.610 m); Daí segue com o azimute de 351°40'28" e a distância de 38.67 m até 
o marco 'ponto 760' (E=606559.314 m e N=7774385.875 m); Daí segue com o azimute de 
335°19'24" e a distância de 157.95 m até o marco 'ponto 761' (E=606493.371 m e 
N=7774529.401 m); Daí segue com o azimute de 322°51'52" e a distância de 168.71 m até 
o marco 'ponto 762' (E=606391.523 m e N=7774663.896 m); Daí segue com o azimute de 
324°18'20" e a distância de 237.10 m até o marco 'ponto 763' (E=606253.186 m e 
N=7774856.452 m); Daí segue com o azimute de 335°48'25" e a distância de 51.80 m até 
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o marco 'ponto 764' (E=606231.959 m e N=7774903.699 m); Daí segue com o azimute de 
339°36'48" e a distância de 27.05 m até o marco 'ponto 765' (E=606222.537 m e 
N=7774929.053 m); Daí segue com o azimute de 348°10'42" e a distância de 32.62 m até 
o marco 'ponto 766' (E=606215.854 m e N=7774960.981 m); Daí segue com o azimute de 
356°00'33" e a distância de 40.23 m até o marco 'ponto 767' (E=606213.054 m e 
N=7775001.113 m); Daí segue com o azimute de  10°32'21" e a distância de 40.82 m até o 
marco 'ponto 768' (E=606220.520 m e N=7775041.245 m); Daí segue com o azimute de  
31°15'49" e a distância de 61.14 m até o marco 'ponto 769' (E=606252.252 m e 
N=7775093.509 m); Daí segue com o azimute de  52°55'37" e a distância de 52.64 m até o 
marco 'ponto 770' (E=606294.251 m e N=7775125.241 m); Daí segue com o azimute de  
61°18'18" e a distância de 43.16 m até o marco 'ponto 771' (E=606332.111 m e 
N=7775145.965 m); Daí segue com o azimute de  61°18'18" e a distância de 57.92 m até o 
marco 'ponto 772' (E=606382.914 m e N=7775173.772 m); Daí segue com o azimute de  
50°17'24" e a distância de 47.03 m até o marco 'ponto 773' (E=606419.096 m e 
N=7775203.822 m); Daí segue com o azimute de  50°17'24" e a distância de 24.55 m até o 
marco 'ponto 774' (E=606437.978 m e N=7775219.504 m); Daí segue com o azimute de  
39°52'58" e a distância de 68.44 m até o marco 'ponto 775' (E=606481.860 m e 
N=7775272.018 m); Daí segue com o azimute de  37°40'59" e a distância de 75.37 m até o 
marco 'ponto 776' (E=606527.931 m e N=7775331.663 m); Daí segue com o azimute de  
27°17'57" e a distância de 111.14 m até o marco 'ponto 777' (E=606578.906 m e 
N=7775430.429 m); Daí segue com o azimute de  12°48'15" e a distância de 76.24 m até o 
marco 'ponto 778' (E=606595.803 m e N=7775504.777 m); Daí segue com o azimute de  
18°12'09" e a distância de 47.49 m até o marco 'ponto 779' (E=606610.638 m e 
N=7775549.890 m); Daí segue com o azimute de   6°52'54" e a distância de 54.52 m até o 
marco 'ponto 780' (E=606617.171 m e N=7775604.022 m); Daí segue com o azimute de 
345°57'50" e a distância de 34.63 m até o marco 'ponto 781' (E=606608.771 m e 
N=7775637.620 m); Daí segue com o azimute de 328°50'26" e a distância de 46.90 m até 
o marco 'ponto 782' (E=606584.505 m e N=7775677.752 m); Daí segue com o azimute de 
335°13'29" e a distância de 33.41 m até o marco 'ponto 783' (E=606570.506 m e 
N=7775708.083 m); Daí segue com o azimute de 335°13'29" e a distância de 60.13 m até 
o marco 'ponto 784' (E=606545.307 m e N=7775762.682 m); Daí segue com o azimute de 
333°08'15" e a distância de 110.75 m até o marco 'ponto 785' (E=606495.264 m e 
N=7775861.483 m); Daí segue com o azimute de 338°17'45" e a distância de 111.26 m até 
o marco 'ponto 786' (E=606454.118 m e N=7775964.855 m); Daí segue com o azimute de 
340°57'10" e a distância de 108.07 m até o marco 'ponto 787' (E=606418.849 m e 
N=7776067.010 m); Daí segue com o azimute de 341°01'47" e a distância de 93.27 m até 
o marco 'ponto 788' (E=606388.530 m e N=7776155.212 m); Daí segue com o azimute de 
341°01'47" e a distância de 51.73 m até o marco 'ponto 789' (E=606371.714 m e 
N=7776204.130 m); Daí segue com o azimute de 350°45'49" e a distância de 132.40 m até 
o marco 'ponto 790' (E=606350.462 m e N=7776334.818 m); Daí segue com o azimute de 
355°07'15" e a distância de 68.35 m até o marco 'ponto 791' (E=606344.649 m e 
N=7776402.922 m); Daí segue com o azimute de   0°31'50" e a distância de 55.61 m até o 
marco 'ponto 792' (E=606345.164 m e N=7776458.532 m); Daí segue com o azimute de   
0°31'50" e a distância de 45.19 m até o marco 'ponto 793' (E=606345.582 m e 
N=7776503.718 m); Daí segue com o azimute de 356°11'09" e a distância de 60.38 m até 
o marco 'ponto 794' (E=606341.565 m e N=7776563.965 m); Daí segue com o azimute de 
356°11'09" e a distância de 23.80 m até o marco 'ponto 795' (E=606339.982 m e 
N=7776587.715 m); Daí segue com o azimute de 339°54'17" e a distância de 33.13 m até 
o marco 'ponto 796' (E=606328.601 m e N=7776618.823 m); Daí segue com o azimute de 
330°34'39" e a distância de 18.65 m até o marco 'ponto 797' (E=606319.439 m e 
N=7776635.068 m); Daí segue com o azimute de 324°14'46" e a distância de 17.55 m até 
o marco 'ponto 798' (E=606309.183 m e N=7776649.312 m); Daí segue com o azimute de 
300°26'03" e a distância de 86.60 m até o marco 'ponto 799' (E=606234.520 m e 
N=7776693.177 m); Daí segue com o azimute de 313°53'54" e a distância de 29.70 m até 
o marco 'ponto 800' (E=606213.117 m e N=7776713.772 m); Daí segue com o azimute de 
313°53'54" e a distância de 38.94 m até o marco 'ponto 801' (E=606185.055 m e 
N=7776740.775 m); Daí segue com o azimute de 315°00'00" e a distância de 44.16 m até 
o marco 'ponto 802' (E=606153.828 m e N=7776772.002 m); Daí segue com o azimute de 
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319°51'03" e a distância de 38.03 m até o marco 'ponto 803' (E=606129.307 m e 
N=7776801.071 m); Daí segue com o azimute de 326°18'35" e a distância de 45.92 m até 
o marco 'ponto 804' (E=606103.835 m e N=7776839.278 m); Daí segue com o azimute de 
330°15'19" e a distância de 33.81 m até o marco 'ponto 805' (E=606087.059 m e 
N=7776868.636 m); Daí segue com o azimute de 347°19'10" e a distância de 37.51 m até 
o marco 'ponto 806' (E=606078.826 m e N=7776905.227 m); Daí segue com o azimute de 
355°56'28" e a distância de 41.91 m até o marco 'ponto 807' (E=606075.860 m e 
N=7776947.033 m); Daí segue com o azimute de   9°39'36" e a distância de 44.50 m até o 
marco 'ponto 808' (E=606083.326 m e N=7776990.898 m); Daí segue com o azimute de  
24°50'33" e a distância de 33.07 m até o marco 'ponto 809' (E=606097.217 m e 
N=7777020.904 m); Daí segue com o azimute de  28°48'04" e a distância de 45.35 m até o 
marco 'ponto 810' (E=606119.064 m e N=7777060.640 m); Daí segue com o azimute de  
32°40'20" e a distância de 50.70 m até o marco 'ponto 811' (E=606146.434 m e 
N=7777103.318 m); Daí segue com o azimute de  33°46'49" e a distância de 49.57 m até o 
marco 'ponto 812' (E=606173.994 m e N=7777144.518 m); Daí segue com o azimute de  
35°15'23" e a distância de 47.30 m até o marco 'ponto 813' (E=606201.300 m e 
N=7777183.146 m); Daí segue com o azimute de  35°15'23" e a distância de 64.02 m até o 
marco 'ponto 814' (E=606238.253 m e N=7777235.421 m); Daí segue com o azimute de  
24°01'13" e a distância de 55.37 m até o marco 'ponto 815' (E=606260.794 m e 
N=7777286.000 m); Daí segue com o azimute de  24°01'13" e a distância de 38.63 m até o 
marco 'ponto 816' (E=606276.518 m e N=7777321.285 m); Daí segue com o azimute de  
14°42'30" e a distância de 77.19 m até o marco 'ponto 817' (E=606296.117 m e 
N=7777395.948 m); Daí segue com o azimute de  14°24'24" e a distância de 38.70 m até o 
marco 'ponto 818' (E=606305.746 m e N=7777433.433 m); Daí segue com o azimute de  
13°34'49" e a distância de 173.63 m até o marco 'ponto 819' (E=606346.515 m e 
N=7777602.206 m); Daí segue com o azimute de   0°54'34" e a distância de 58.81 m até o 
marco 'ponto 820' (E=606347.449 m e N=7777661.004 m); Daí segue com o azimute de 
346°18'36" e a distância de 74.93 m até o marco 'ponto 821' (E=606329.716 m e 
N=7777733.801 m); Daí segue com o azimute de 351°28'09" e a distância de 113.25 m até 
o marco 'ponto 822' (E=606312.917 m e N=7777845.796 m); Daí segue com o azimute de   
4°20'51" e a distância de 160.05 m até o marco 'ponto 823' (E=606325.049 m e 
N=7778005.390 m); Daí segue com o azimute de 334°03'09" e a distância de 476.60 m até 
o marco 'ponto 824' (E=606116.514 m e N=7778433.947 m); Daí segue com o azimute de  
54°15'48" e a distância de 495.01 m até o marco 'ponto 825' (E=606518.321 m e 
N=7778723.065 m); Daí segue com o azimute de  36°24'05" e a distância de 432.72 m até 
o marco 'ponto 0=PP' (E=606775.110 m e N=7779071.350 m); início de descrição, 
fechando assim o perímetro do polígono acima descrito com uma área superficial de 
657.32628 ha. 
 
 
 

Nova Lima, 18 de Junho de 2013.  
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Anexo 4 - Convocação da 
População Para as Reuniões 

Públicas 
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Anexo 5 - Listas de Presença nas 
Reuniões Públicas de Consulta e 

Apresentação dos Planos de 
Manejo 
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Anexo 6 - Roteiro de Entrevistas 
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ROTEIRO PARA COLETA DE INFORMAÇÕES  -  LIDERANÇAS DE COMUNIDADESNome do Pesquisador:    Data: ___/___/___ Número do Questionário:   Nome:                                                                                                                                      Sexo: Idade: Profissão: Endereço:                                                                                                                        Telefone:                                                                                                                                                      A – CARACTERIZAÇÃO DA LOCALIDADE A.1. Quando foi fundada essa comunidade (buscar informações sobre o processo histórico de fundação 

da localidade)? A.2. Quantos moradores, em média, têm a comunidade?A.3. Quantas residências, em média, têm a comunidade? A.4. Quais as principais ocupações e atividades dos moradores dessa comunidade (verificar diferenças 
de atividades segundo gênero)? A.5. Como você descreveria a situação dessa comunidade/bairro em relação à saúde? Educação? Segurança? Assistência social? Você diria que a comunidade é atendida de forma suficiente e adequada? O que mais falta em relação à saúde/ educação/ segurança/ assistência social? Saúde: Educação: Segurança: Assistência social: A.6. Com relação à segurança, quais são os crimes mais comuns nesta localidade? A resposta da segurança pública a esses problemas é adequada? Você se sente seguro aqui? A.7. Quais os tipos de estabelecimentos comerciais, de serviços e indústrias existentes na localidade?A.8. Quais as principais atividades de lazer da comunidade?A.9. Você sabe de alguma casa antiga, igreja ou outra construção na localidade ou nas proximidades (tentar identificar e precisar sua localização)? Sabe contar a história dessa construção ou conhece alguém que saiba sobre ela? A.10. Há na localidade ou região alguma festa tradicional frequentada pelos moradores (pegar 
informações sobre quando e onde ela ocorre, há quantos anos, quem organiza a festa, se há fotos do 
festejo)? A11. Existem grupos de tradição na localidade ou proximidades (grupos folclóricos, corais, bandas, grupos de dança, cias de teatro, Congado, Marujada, Folia de Reis Jongo; outros...)? Sabe quem é o responsável e onde mora? A.12. Na localidade existe algum artesão, contador de histórias; pintor; escultor; músico; colecionador de objetos; cozinheiro; dançarino; outro.? A.13. Infraestrutura (fotografar, sempre que possível):A.13.1. Pavimentação das ruas (Existência de pavimentação ou não e condição da mesma) A.13.2. Iluminação das vias internas e dos domicílios (Existência de iluminação ou não e provedor do serviço, problemas) A.13.3. Abastecimento de água (Como é realizado, provedor do serviço, local de captação, tipo de tratamento, problemas) 
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A.13.4. Esgotamento sanitário (Como é realizado, provedor do serviço, tipo de tratamento, local de direcionamento, problemas). A.13.5. Coleta de resíduos sólidos (Existência ou não, provedor do serviço, frequência da coleta, local de disposição final, problemas). A.13.6. O atendimento por transporte público é suficiente e adequado? O que mais falta em relação ao transporte público? A.14. Qual município ou localidade mais acessado pelos moradores (Serviços diversos, local de trabalho, escola, hospital...). A.15. Quem o Sr.(a) aponta como outra liderança ou referência na comunidade? Por quê? A.16. Quais outras instituições/associações atuantes na comunidade? Que tipo de atividade elas realizam?  
QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO AMBIENTAL 
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Anexo 7 - Síntese das 
contribuições obtidas nas 

reuniões públicas e entrevistas 
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ASPECTOS GERAIS: 
 A criação dos Monumentos foi estimulada pelo movimento da sociedade em prol da manutenção do patrimônio paisagístico; houve um abraço coletivo simbólico pela comunidade, a qual deveria ser envolvida na elaboração dos Planos de Manejo; considerar a gestão compartilhada de unidades de conservação.  
 Tratar o mosaico de UCs de forma integrada, importância da conexão e “diálogo” entre as unidades do mosaico de Unidades de Conservação em Nova Lima; considerar o macrozoneamento da RMBH; manter trilhas conectando o mosaico de UCs; incorporação do Projeto Trilhas (mapeamento de trilhas existentes para implementação futura de placas e sinalizações sobre importância de preservação ambiental).  
 Proteger a vista dos monumentos, cuja principal vocação é a valorização do patrimônio natural paisagístico. Pontos de vista especiais para os monumentos devem ser preservados; não criar obstrução visual a partir dos pontos de transito de habitantes. A paisagem deve ser entendida “a partir de” e “para” (ou seja, “do” Monumento e “para” o Monumento). O desafio seria preservar a paisagem sem coibir integralmente a ocupação; 
 Manter a acessibilidade aos MONAs e preservação da possibilidade da vista a partir deles; permissão de acesso mantendo restrições a fim de preservar o caráter natural e rústico desses ambientes. Em 2010, projeto desenvolvido com SEMAD (fórum com educadores) resultou em reclamações: Nova Lima ilhada, cercada por condomínios, dificulta o acesso da população à natureza.  
 Quantificar e qualificar o uso dos monumentos, dimensionar qual a necessidade de infraestrutura. Dimensionar infraestrutura de recepção dos visitantes.  
 Planejar a frequência, a estruturação e a manutenção; pontos de apoio em relação a alimentação, banheiros e acesso a informações; avaliar capacidade de carga do monumento x uso atual x uso potencial, propor monitoramento, propor medidas de gestão (estimular, por exemplo, o uso durante a semana para descarregar o uso de final de semana).  
 Contemplar a segurança dos visitantes e um plano para atendimento de emergências; orientação de hospitais e centro de saúde para essas chamadas de emergência. Cogitar rede segurança via whatsapp. 
 Contemplar os usos permissíveis no entorno. Evitar a pressão dos empreendimentos imobiliários da região sobre as áreas verdes. Os monumentos deveriam estar integrados, com cuidados para se evitar a fragmentação ocasionada por empreendimentos imobiliários.  
 Evitar aceiros que gerem erosão; pensar em parcerias para a prevenção e combate ao fogo.   
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 Evitar cercas que impeçam a passagem de animais; considerar diferença entre delimitação / demarcação e obstrução. Na realidade urbna, cercas visam à proteção, devem ser respeitadas as exigências dos processos de licenciamento ambiental em termos de proteção às áreas; no entanto, é importante evitar romper conectividades; aceiros e cercas não podem constituir obstáculos para a fauna, principalmente ao fugir do fogo.  
 Embora MONAs sejam em topos de morros, pensar a conexão com os vales e criar corredores ecológicos interligando od MONAs (Pro Mutuca possui registros de câmeras trap, espécies relevantes são encontradas na região dos monumentos, como onça parda). Monitoramento de fauna em deslocamento (integrada com pesquisa da validade de corredores). 
 Identificar áreas de conflito. Indenização de proprietários de terra dentro dos limites dos monumentos. Considerar propriedade privada x interesse público x proteção ambiental x uso. Considerar o artigo 11 da Lei da Mata Atlântica (proteção do entorno de UCs). 
 Considerar o Mapa dos Mirantes, presente no Plano Diretor, e o Projeto Trilhas. Coibir motos e jipes, pelo impacto ambiental que causam.  
 Considerar programas como o  Programa de Desenvolvimento de Empresas e Organizações Sociais – PDEOS desenvolvido pela Fundação Dom Cabral para apoiar a gestão responsável junto às lideranças empresariais e comunitárias, como uma forma de apoiar as visitas e o turismo na região, por meio de capacitação de lideranças.  
 Estabelecer gestão com municípios vizinhos que podem oferecer alternativas culturais importantes de serem mencionadas em ações integradas. 
 Pensar em alternativas de incentivo para a gestão das unidades. ICMS ecológico (pode ser ampliado com fator de qualidade). 
 De forma geral, os participantes dos encontros realizados junto à Coordenadoria da Pessoa Idosa demostraram curiosidade sobre os Monumentos, ficaram admirados com sua importância para proteger a natureza e a possibilidade desta natureza ser vista de perto. Mostraram entusiasmo caso estes locais sejam abertos para realização de caminhadas, passeios e excursões com crianças, quando poderiam mostrar o que conhecem da natureza local. Vários presentes manifestaram preocupação em relação aos incêndios nas matas da região e relataram que, antes, havia maior consciência ambiental dos moradores.  
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA SERRA DA CALÇADA  
 Diferença entre a Serra da Calçada e os demais MONAs: clamor da sociedade pelo primeiro, devido ao uso intenso existente, o grande potencial turístico. A motivação da criação do MONA Serra da Calçada “partiu de dentro”  e os demais estão mais vinculados à vista de fora (surgiu do temor de que a área virasse uma mineração). “Calçada se destaca entre os MONAs pelo uso, 

pelo tamanho e também pela erosão”.  
 Serra da Calçada serve de lazer para toda RMBH (bonito, acessível, barato) e permite vista geral da Serra da Moeda. É refúgio para pessoas de BH, Barreiro, etc. Uso da Serra da Calçada para lazer, pouco presente nos outros Monumentos. Registro de algumas falas: “a Serra da 

Calçada tem uso mais intenso, difere das outras por esta razão”; “Nos outros monumentos a 
população não tem tanta interação”; “Não quero colocar valor, mas há um clamor da sociedade 
para preservação e uso sustentável da Serra”; “O local tem que ser visitado. Tem mais gente de 
BH, mesmo de bairros da periferia, que visitam a serra do que do entorno”; “Não podemos 
restringir o uso”; “O uso não pode impactar a preservação, principal objetivo do Monumento”. 

 Na Serra da Calçada localiza-se a nascente de Fechos; inserção do MONA no Geoparque da Serra da Moeda, onde há vários tombamentos (IPHAN, IEPHA).  
 Serra da Calçada está na conexão de trilhas para Macacos, Alphaville, Moeda, Itabirito, Ouro Preto (“...pensar a conexão de trilhas da região (moto, jipe, bicicletas), a serra está no meio do 

caminho das trilhas de Alphaville, o cenário de trilhas é riquíssimo, internacionalmente 
conhecido”; “As trilhas foram criadas de forma espontânea, pelo uso”; “Necessidade do manejo 
das trilhas, dialogando com Brumadinho”).  

 Já existe uma “cultura popular” na Serra da Calçada, “as pessoas sabem como usá-la”; ainda são necessárias ações de educação ambiental junto aos visitantes; temor dos atuais usuários de não poder frequentar o local caso haja muitas restrições de uso. Discutir uso atual x uso futuro e democratizar o acesso x restringir o acesso. “Tem que ter o local, mas tem que ter o acesso” 
 A Serra da Calçada e Serra da Moeda são claramente as principais referências paisagísticas, além de locais de lazer e visitação para a comunidade do entorno. No Alphaville foi destacada a Lagoa dos Ingleses como elemento simbólico e de identidade para a comunidade. No Bairro Vale do Sol, a entrevistada destacou a articulação artístico-cultural já existente na região, a qual contempla também a dimensão ambiental. Mencionou a existência de um Arranjo Produtivo Local – APL (conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo território, desenvolvendo atividades econômicas correlatas e que apresentam vínculos de produção, interação, cooperação e aprendizagem) que atua na interface cultura-educação-meio ambiente-arte, o qual seria uma alternativa à economia baseada na indústria extrativa mineral (como instituições envolvidas, destacou C.A.S.A, Quick, 1º Ato, ARCA Amaserra, Primo, JACA, 1º ato, entre outros). 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 266 

 No Jardim Canadá observou-se pouca identidade territorial dos participantes com a sede ou mesmo com o bairro. Algumas pessoas trabalham ou trabalharam nas proximidades (por exemplo, bairro Retiro das Pedras) e têm referência da paisagem da Serra da Moeda como um todo. Não conhecem o termo “Serra da Calçada”. Uma única mulher manifestou já ter ouvido falar do Forte de Brumadinho (“casa de Pedra”). 
 Impactos identificados: atualmente não há manutenção na Serra da Calçada; uso do MONA para manutenção das torres (Lei do SNUC) PNL buscar das operadoras; há um uso e ocupação ilegal na Serra da Calçada; coleta predatória de plantas; uso eventual para acampamento e fogueiras; incêndios periódicos; descontrole em relação ao número de trilhas de jipeiros e motociclistas, podendo representar ameaça à fauna, pois além do ruído de ambos, que pode ocasionar afugentamento e atropelamento, estas práticas são bastantes agressivas ao solo (erosões).  
 Motos e jipes degradam muito e nunca houve iniciativa de recuperação; o uso da Serra por motociclistas foi proibido mas, mesmo cercado o MONA, motoqueiros cortam cercas e entram.  
 Fluxo intenso de visitantes; portaria do Retiro das Pedras lotada de carros todos fins de semana (600 pessoas sábados e domingos). Bicicletas, famílias caminhando, avião de controle remoto, etc.  Calçada mais visitada que Rola Moça. Segundo representante da Arca Amaserra: o tempo de visitação na Serra é variável – entre duas e oito horas.  
 Fiscalizações sistemáticas da Polícia Ambiental; Vale faz vigilância da área, mas não tem poder de polícia.  
 Sugestão de limitar o número de visitantes, através de análise da capacidade de carga; prever no Plano de Manejo algum limite à entrada, além de ações de educação ambiental (“...cuidado 

para que a área não tenha excesso de visitantes, deixar a coisa mais rústica, colocar uma 
infraestrutura mínima”); normatização em relação a possibilidade/ lugar correto para acampar. Integrar Rola Moça à Calçada é fundamental (via trilhas de ciclismo?); se divulgar a presença de cavidades na área pode ser atrativo e levar à depredação. Não dotar o MONA de muita infraestrutura, de forma a não superestimular o uso.  

 Não há ainda estrutura de recepção na Serra da Calçada. O centro de recepção do Rola Moça poderia ser utilizado. A dificuldade é que ele seria relativamente distante; prever uma estrutura que seja capaz de absorver o público que atualmente já utiliza a serra, não estimular o uso; necessidade uma estrutura no local de entrada: banheiro, lanchonete etc. 
 Necessidade de estrutura para atender as situações de emergência, dar segurança aos usuários. Distribuição de cartilha com os riscos inerentes às atividades realizadas na Serra e as medidas a serem tomadas, em caso de necessidade (usuários deveriam assumir a responsabilidade pelos riscos, a gestão da Unidade de Conservação não poderia arcar com a segurança dos usuários);  
 Prever no Plano de Manejo projeto de recuperação de áreas impactadas por atividades de motocicletas; introdução de material de canga resgatado em minas (propagação de espécies nativas). 
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 Sugestão de desenvolvimento de trabalho de educação ambiental junto aos ciclistas, pois hoje são as pessoas que mais ajudam no combate ao incêndio. Projeto trilhas: hoje ciclistas atuam como “guardiães” do Parque do rola Moça.   
 Enfatizar a conexão cultura-meio ambiente, já que no entorno há várias iniciativas da comunidade neste sentido; proposta de circuito para conhecer as cervejarias; a Fundação Dom Cabral possui um levantamento de principais pontos de apoio e pontos comerciais  (rede PDEOs como possibilidade de apoios e parcerias na região); Jardim Canadá tem oficinas e lojas especializadas em veículos fora de estrada que se direcionam à Serra da Calçada; proposta de circuito para conhecer as cervejarias. 
 Ideias para o futuro: talvez não seja o caso de restringir as motocicletas, mas direcionar para local adequado (“quem sabe ao lado da BR?”); Via 040 como possibilidade de parceria para fechar o acesso às trilhas de motos; considerar a ampliação do MONA ampliar o MONA até a BR 040 para abranger as nascentes e contemplar o uso de motos e jipes? pensar na conectividade da Serra da Calçada – discussão de viaduto verde atravessando a BR 040; cava de mineração pode virar pista de trail para evitar o uso em áreas protegidas.  
 O Plano de Manejo deve dialogar com Brumadinho, pois parte da Serra da Calçada abrange este município, assim como as trilhas; Serra da Calçada vai além do MONA. Nascentes estão fora do MONA, tem que ser protegidas. Importante a integração com prefeitura de Brumadinho e RMBH; A divulgação do Plano, o manejo (fechamento de trilhas para recuperar, p.ex.), não pode ficar restrito a Nova Lima. As águas, o patrimônio histórico, estão em Brumadinho. Pode haver pressão sobre o município vizinho e ele precisa estar envolvido, é preciso considerar a visão do todo sem permitir deteriorar a região. Pode-se ampliar os problemas nas áreas vizinhas ao MONA.  
 Regularizar  a questão do limite do MONA ter incluído uma área degradada na propriedade da Vallourec (mina Pau Branco). 
 Conciliar a criação do MONA com os direitos de propriedade: o uso não pode “quebrar” intenção do proprietário de preservar a paisagem, os recursos ambientais. A vigilância da Vale não tem poder de polícia. Necessidade de direcionar o que tem dentro de uma proposta que seja razoável. Principal preocupação é a preservação. A ideia não é estimular o uso.  
 Avaliar capacidade de carga, propor um número de visitantes, propor monitoramento, propor medidas de gestão (estimular o uso durante a semana e outras atividades para descarregar o uso de final de semana); estrutura capaz de absorver o que já tem, uma portaria maior no Retiro das Pedras; cuidado para que a área não tenha excesso de visitantes, deixar a coisa mais rústica, colocar uma infraestrutura mínima. 
 Prever ações de controle para evitar pessoas acampando, instalação de fogueiras, plantio  de espécies exóticas, educação ambiental junto aos ciclistas, hoje são as pessoas que mais ajudam no combate ao incêndio. 
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DA SERRA DO SOUZA 
 Serra do Souza reconhecida principalmente pela referência do posto da Polícia Rodoviária. 
 Possui trilhas. Conjugar com uso da RPPN é a melhor alternativa;  
 A Associação Geral do Vale dos Cristais seria um dos possíveis parceiros para elaboração do Plano de Manejo. 
 Conciliar com a utilização e a gestão da RPPN Vale dos Cristais que é subutilizada. 
 Verificar possibilidade de isenção de IPTU na área da Serra do Souza. 
 Acesso pela RPPN Vale dos Cristais, onde há muitas possibilidades de interpretação – vista da Serra da Piedade, vegetação nativa, cursos d’água. Estudar possibilidade de acesso mais curto pela polícia. 
 Estudar como tratar a “subjetividade” da vista que se tem dos MONAs. 

ASPECTOS ESPECÍFICOS DO MORRO DO PIRES 
 Morro do Pires chama a atenção pela altura, pelo mirante, paisagem bonita. Recursos destacados - campo rupestre, bosque de canelas de ema na parte mais distante do cruzeiro. Nome se deve à família Pires que morava na área. Família do coronel. A “Fazenda do Pires” era reconhecida como o local onde as pessoas iam buscar lenha, ver algum animal, catar gabiroba, jogar bola ou buscar galhos para montar a árvore de Natal. Procissões eventuais na Semana Santa. 
 Atividades atuais:  ciclismo (downhill na saída para o Campo do Pires); três vias de escalada padrão internacional (atualmente, sede do Jardins de Petrópolis é usada como ponto de apoio); 

trekking (esporadicamente ocorrem algumas excursões e caminhadas ambientais nessa região); vôos. Importância das UCs para lazer etc, alternativas à violência.  
 O principal e mais fácil acesso ocorre pelo Jardim de Petrópolis. Entrada alternativa pela “Rocinha”. A fácil acessibilidade pelo bairro Jardins de Petrópolis tem levado a grande circulação de jipes e caminhonetes. Há queimadas frequentes no Morro do Pires. Há proprietários de terras no entorno do morro, com dúvidas sobre se serão afetados e o que poderão construir.  
 Importância dos corredores como caminho para fuga de fauna durante incêndios ; considerar a continuidade dos ambientes naturais Morro do Pires, mata do JP, mata dos Faria (Reserva Legal da AngloGold nos fundos dos Jardins de Petrópolis; onde há a mina Gabiroba). Pensar em passagem de fauna (conexão aérea e subterrânea) para interligar com área verde próxima, onde há estrada  
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 O bairro Jardins de Petrópolis possui grupo de pessoas mais engajadas na causa ambiental, se apresentando como possíveis parceiros na elaboração do Plano de Manejo. A associação e sua sede podem atuar como apoio. Portaria do JP: apenas para inibir marginalidade.  Proposta da associação de fechar avenida Morro do Pires durante fins de semana, funcionar como um parque linear.  JP tem uma horta comunitária, que pode representar força disponível para parceria na manutenção do MONA. Projetos antigos da Associação do JP: praça, área de convivência, com academia ao ar livre, peteca... Considerar existência de um projeto de criação de um Centro de Educação Ambiental no Jardins de Petrópolis.  
 Há um projeto de PRAD para a Cascalheira que é um passivo ambiental da PNL. Cascalheira parou de funcionar em 1998; poderia ser usada como como ponto de apoio e mirante; possibilidade decriar lago natural com captação de água de chuva que perduraria ao longo do ano e poderia ser atrativo de fauna (dimensões de 4 x 4 x 4?) Cascalheira perto da Portaria 2 – sobreposição de compensações (licenciamento estadual pela duplicação da MG30 – empresa de asfaltamento -  e licenciamento municipal  da Avenida Morro do Pires. Ponto da cascalheira poderia ser local para instalação de  estrutura de apoio apoio para as pessoas acessarem o Morro do Pires. Pensar em acesso para carro e cadeirante. Ponto de apoio e local para largar bicicletas enquanto se vai caminhar.  
 O tipo de apropriação do ambiente define o público. Pensar no uso do MONA para atividades pedagógicas de escolas da região – agrimensura, jardinagem; criação de viveiros de mudas (diferentes tipos de muda conforme tipo de plantas); agendamento de escolas; público escolar como multiplicador; uso das áreas com atividades privadas (parceria público-privada); criar site com informações. 
 Há uma Brigada de incêndio no bairro Jardins de Petrópolis, equipada com motobomba de 200 litros; abafadores etc. cerca de 40 pessoas. Quando ocorre durante a semana, restrita aos funcionários que estiverem no JP. Gilson (?) – dados atuais de combate a incêndios   
 Usar características do município como pontos de partida para ideias; buscar aplicação de fundos de compensação nos MONAs, FEGA, etc.  
 Programas sugeridos: cercamento (ao máximo, para delimitação apenas); PEA; pesquisa; fiscalização; prevenção e combate a incêndios; proteção da biodiversidade (incluir evitar animais domésticos); proteção dos recursos hídricos – orientação ao cadastro para uso da água / regularização de captação segundo normas (tamanho da caixa, proteção do entorno / recuperação de nascentes / cadastro geral e captação coletiva (cerca de 12 poços no Jardins de Petrópolis; Associação do JP tem o cadastro dos outorgados; COPASA é que tem a concessão do município mas não oferece água); considerar levantamento de nascentes e recursos hídricos elaborado pela DAM).  Considerar a Gleba 32 – antigo CEA (?) ; 31/32 – água que abastece parte do JP (compensação ambiental do MRV).  
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ASPECTOS ESPECÍFICOS DO MORRO DO ELEFANTE 
 Antiga fazenda de criação de gado; já houve plantio de eucaliptos; criação de abelhas.  É referência importante para a comunidade; no passado era usado para caminhadas, piqueniques, soltar pipa, andar de bicicleta. “A população ia muito lá”;  havia a “chácara do seu 

Augusto e do Seu Geraldo Mingau, que trabalhava na Mina Morro Velho, um dos primeiros 
ambientalistas...”; “na sexta-feira da paixão havia a tradição de uma caminhada até o Morro do 
Elefante”; “havia muita vegetação, gabiroba, mico, paca”. “Atualmente, o acesso está fechado, e 
quando fechou, a população questionou”.   

 Morro do Elefante tem a melhor vista da sede de Nova Lima, portanto tem importância significativa para proteção ambiental. É um ponto de referência paisagística, principalmente para os moradores da sede de Nova Lima, considerando toda a população (desde a população mais antiga como os novos moradores). Reconhecido principalmente pela presença do viaduto próximo. 
 Dificuldade de acesso ao Morro do Elefante;  antigo acesso onde é atualmente o condomínio Quintas do Sol; CEA da Anglo  (RPPN Mata Samuel de Paula) fechou acesso à cachoeirinha. Sugestão de que o acesso seja restabelecido; estudar nova trilha para acesso que não seja pelo condomínio. 
 Possibilidade de utilização de estruturas de apoio já existentes, como Centro de Educação Ambiental Samuel de Paula para acesso ao Morro do Elefante. 
 Nos encontros realizados na sede, formado, sobretudo, por moradores antigos da localidade, observou-se o Morro do Elefante como uma referência importante para a comunidade. Os participantes relataram que no passado o morro era usado para caminhadas, piqueniques, “soltar pipa”, andar de bicicleta. “A população ia muito lá”, nas palavras de uma participante.  Lembraram-se da “chácara do seu Augusto e do Seu Geraldo Mingau, que trabalhava na Mina 

Morro Velho, um dos primeiros ambientalistas...”. Na sexta-feira da paixao havia a tradição de uma caminhada até o Morro do Elefante, segundo os relatos. Mencionaram que havia muita vegetação, gabiroba, mico, paca. “Atualmente, o acesso está fechado, e quando fechou, a 
população questionou”.  É um ponto de referência paisagística para área central de Nova Lima, considerando toda a população (desde a população mais antiga como os novos moradores). 

 Dificuldade de acesso ao Morro do Elefante. Estudar nova trilha para acesso; principal questionamento e insatisfação é em relação ao condomínio Quintas do Sol, que acaba restringido o acesso ao Morro pela burocracia que existe. Para elaboração do Plano de Manejo, foi sugerido que este acesso seja bem estabelecido com os responsáveis do condomínio, de modo que não seja proibida a entrada dos interessados. Foi levantada uma ideia de criar outro acesso que não seja pelo condomínio. 
 Expansão imobiliária prevista para o entorno do Morro do Elefante.  
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 A existência do Quintas do Sol protege o morro desde 2005. Política ambiental interna: RPPN Quintas do Sol. Animais silvestres não são mortos. Entrada não permitida no MONA nem para condôminos. Não pode poço artesiano. Horta orgânica. Nascente (externa) fornece água para a horta da comunidade.  Quintas do Sol não utiliza serviço da Prefeitura de Nova Lima. Receio: segurança ameaçada. Se abrir vai ter incêndios.  
 Não há aceiro ao longo da cerca que divide a área do condomínio Quintas do Sol da RPPN Mata Samuel de Paula. Caminhão pipa disponível, 7 hidrantes, brigada de incêndio formada por moradores, funcionários e vigilantes.  
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Anexo 8 - Tombamento Provisório 
IEPHA (Serra da Calçada) 

Arquivo PT_CPSerradaCalcada_Edital-Ata-AreaTombada 
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Anexo 9 - Listas das Espécies da 
Flora e da Fauna na Área do MONA 
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Quadro 01 Espécies vegetais registradas na região da Serra da Calçada  Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE ACANTHACEAE Justicia riparia Kameyama Arbusto x x
Ruellia villosa (Nees) Lindau Arbusto x xALSTROEMERIACEAE Alstroemeria plantaginea Mart. Erva x xAMARANTHACEAE Gomphrena arborescens L.f. Erva x x x x
Gomphrena scapigera Mart. Erva x

Pfaffia gnaphaloides (L.f.) Mart. Erva x xAMARYLLIDACEAE Hippeastrum morelianum Lem. Erva x x x ANACARDIACEAE Anacardium humile A.St.-Hil Arbusto x x 
Lithrea molleoides (Vell.) Engl. Árvore x x 

Tapirira obtusa (Benth.) J.D. Mitch. Árvore x x ANEMIACEAE Anemia imbricata J.W.Sturm Erva x x x 
Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd. Erva x x x 

ANNONACEAE 
Annona cacans Warm. Árvore x 

Annona dolabripetala Raddi Árvore x 
Annona sylvatica A.St.-Hil. Árvore x 

Guatteria australis A.St.-Hil. Árvore x 
Guatteria sellowiana Schltdl. Árvore x x 

Guatteria villosissima A.St.-Hil. Árvore x x x x 
Xylopia sericea A.St.-Hil. Arbusto x

APIACEAE Eryngium canaliculatum Cham. & Schltdl. Árvore x x
Eryngium elegans Cham. & Schltdl. Erva x x

Eryngium juncifolium (Urb.) Mathias & Constance Erva x
Eryngium sanguisorba Cham. & Schltdl. Erva x x

APOCYNACEAE Aspidosperma olivaceum Müll.Arg. Árvore x 
Aspidosperma parvifolium A.DC. Árvore x 

Aspidosperma sp. Árvore x 
Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. Árvore x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

APOCYNACEAE 
Aspidosperma tomentosum Mart Árvore x x 
Barjonia erecta (Vell.) K.Schum. Erva x

Blepharodon ampliflorum E.Fourn Trepadeira x
Ditassa cf. auriflora Rapini Erva x

Ditassa linearis Mart. Trepadeira x x
Mandevilla cf. widgrenii C.Ezcurra Arbusto x x

Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K.Schum. Erva x
Mandevilla sp. Arbusto x

Oxypetalum appendiculatum Mart. Trepadeira x
Oxypetalum strictum Mart. Trepadeira x x x

Peplonia axillaris (Vell.) Fontella & Rapini Trepadeira x
AQUIFOLIACEAE Ilex affinis Gardner Árvore x 

Ilex cf. conocarpa Reissek Arbusto x
Ilex cf. dumosa Reissek Árvore x

Ilex paraguariensis A.St.-Hil. Árvore x ARACEAE Anthurium minarum Sakuragui & Mayo Erva x x x ARALIACEAE Schefflera macrocarpa (Cham. & Schltdl.) Frodin Árvore x
Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Árvore x ARECACEAE Euterpe edulis Mart. Árvore x 

Geonoma schottiana Mart. Arbusto x x 
ASTERACEAE 

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Arbusto x x x 
Acritopappus longifolius (Gardner) R.M. King & H. Rob. Arbusto x x

Ageratum fastigiatum (Gardner) R.M. King & H. Rob Arbusto x x x x 
Aspilia diffusiflora H. Rob. Arbusto x x

Ayapana amygdalina (Lam.) R.M.King & H.Rob. Arbusto x x
Baccharis dracunculifolia DC. Arbusto x x x 

Baccharis linearifolia Pers. Arbusto x x x
Baccharis platypoda DC. Arbusto x x
Baccharis reticularia DC. Arbusto x x

Baccharis retusa DC. Arbusto x x x x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

ASTERACEAE 

Baccharis serrulata Pers. Arbusto x x
Baccharis subdentata DC. Arbusto x x
Bidens graveolens Mart. Erva x x

Calea aff. multiplinervia Less. Erva x
Calea clausseniana Baker Arbusto x x

Chaptalia piloselloides Vent. ex Steud. Erva x x
Chresta sphaerocephala DC. Arbusto x x x 

Chromolaena arrayana (Gardner) R.M.King & H.Rob. Arbusto x x
Chromolaena campestris (DC.) R.M.King & H.Rob. Arbusto x

Chromolaena cinereoviridis (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob. Arbusto x
Chromolaena cylindrocephala (Baker) R.M.King & H.Rob. Arbusto x

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

Chromolaena pedalis (Sch.Bip. ex Baker) R.M.King & H.Rob. Arbusto x x x x 
Chromolaena squalida (DC.) R.M.King & H.Rob. Arbusto x x 

Chrysolaena simplex (Less.) Dematt. Arbusto x
Dasyphyllum sprengelianum (Gardner) Cabrera Arbusto x x x 

Disynaphia spathulata (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob. Arbusto x x x
Elephantopus micropappus Less. Arbusto x

Eremanthus crotonoides (DC.) Sch. Bip. Arbusto x x x x 
Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish Árvore x x x x x 

Eremanthus glomerulatus Less Árvore x x 
Eremanthus incanus (Less.) Less. Árvore x x x 

Eupatorium halimifolium DC. Arbusto x
Gochnatia paniculata (Less.) Cabrera Arbusto x x

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera Árvore x 
Grazielia intermedia (DC.) R.M.King & H.Rob. Arbusto x x
Hoehnephytum trixoides (Gardner) Cabrera Arbusto x

Hololepis pedunculata (DC. ex Pers.) DC. Arbusto x
Ichthyothere integrifolia (DC.) Baker Arbusto x
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

ASTERACEAE 

Inulopsis scaposa O.Hoffm. Erva x x
Lepidaploa rufogrisea (A.St.-Hil.) H.Rob. Arbusto x x

Lessingianthus argyrophyllus (Less.) H.Rob. Arbusto x x
Lessingianthus brevipetiolatus (Sch.Bip. ex Baker) H.Rob. Arbusto x

Lessingianthus coriaceus (Less.) H.Rob. Arbusto x
Lessingianthus elegans (Gardner) H.Rob. Arbusto x
Lessingianthus linearifolius (Less.) H.Rob. Arbusto x

Lessingianthus roseus (Mart. ex DC.) H.Rob. Arbusto x x
Lychnophora pinaster Mart. Arbusto x

Mikania obtusata DC. Arbusto x x
Piptocarpha macropoda (DC.) Baker Árvore x x x 

Porophyllum obscurum DC. Arbusto x x
Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng.) R.M.King & H.Rob. Arbusto x x x x 

Pseudobrickellia angustissima (Spreng. ex Baker) R.M.King & H.Rob. Arbusto x x      
Stenocephalum megapotamicum (Spreng.) Sch. Bip. Arbusto x x x

Stevia urticifolia Thunb. Erva x
Stomatanthes warmingii (Baker) H.Rob. Arbusto x
Symphyopappus angustifolius Cabrera Arbusto x x

Symphyopappus brasiliensis (Gardner) R.M. King & H. Rob. Arbusto x x
Symphyopappus angustifolius Cabrera Arbusto x x

Trixis nobilis (Vell.) Katinas Arbusto x x x
Trixis vauthieri DC. Arbusto x x

Vernonanthura discolor (Spreng.) H.Rob. Árvore x 
Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. Árvore x x x 

Vernonia lacunosa Mart. ex DC. Arbusto x
Vernonia laevigata Mart. ex DC. Arbusto x

Viguiera robusta Gardner Arbusto x
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

BIGNONIACEAE 
Fridericia cf. platyphylla (Cham.) L.G.Lohmann Trepadeira x x 

Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Árvore x x 
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O.Grose Árvore x 

Handroanthus sp. Árvore x 
Jacaranda caroba (Vell.) A. DC. Arbusto x x x 

Jacaranda macrantha Cham. Árvore x 
Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers Trepadeira x

Tabebuia cf. roseoalba (Ridl.) Sandwith Árvore x 
Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose Árvore x x 

Zeyheria montana Mart. Arbusto x x 
BROMELIACEAE 

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker Erva x x x 
Billbergia elegans Mart. ex Schult. Erva x x 

Cryptanthus schwackeanus Mez Erva x
Dyckia consimilis Mez Erva x

Tillandsia sp. Erva x 
Vriesea minarum L.B.Sm. Erva xBURSERACEAE Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Árvore x CACTACEAE Arthrocereus glaziovii (K. Schum.) N.P. Taylor & Zappi Erva x xCALOPHYLACEAE Kielmeyera pumila Pohl Arbusto x

Kielmeyera cf. variabilis Mart. & Zucc. Arbusto x xCAMPANULACEAE Lobelia camporum Pohl Arbusto x
Siphocampylus cf. westinianus Pohl Arbusto xCARDIOPTERIDACEAE Citronella paniculata (Mart.) R.A.Howard Árvore x 

CELASTRACEAE Maytenus evonymoides Reissek Árvore x x 
Maytenus gonoclada Mart. Árvore x x 
Plenckia populnea Reissek Árvore x x 

Salacia elliptica (Mart. ex Schult.) G.Don Árvore x CLETHRACEAE Clethra scabra Pers. Árvore x x x x x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

CLUSIACEAE Clusia arrudea Planch. & Triana Árvore x x x 
Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi Árvore x 

Kielmeyera coriacea Mart. & Zucc. Árvore x x 
Kielmeyera variabilis  Mart. & Zucc. Arbusto x x 

Tovomitopsis paniculata (Spreng.) Planch. & Triana Árvore x 

CONVOLVULACEAE 
Evolvulus cf. sericeus Sw. Arbusto x

Evolvulus filipes Mart. Erva x
Evolvulus macroblepharis Mart. Trepadeira x

Ipomoea campestris Meisn. Trepadeira x x x
Ipomoea cf. delphinioides Choisy Trepadeira x x

Ipomoea cf. patula Choisy Trepadeira x
Ipomoea incarnata Choisy Trepadeira x

Ipomoea procumbens Mart. & Choisy Trepadeira x
Jacquemontia cf. sphaerostigma Rusby Trepadeira x
Merremia flagellaris (Choisy) O'Donell Arbusto x

Merremia tomentosa Hallier f. Arbusto xCUNONIACEAE Lamanonia ternata Vell. Árvore x x x x CYATHEACEAE Cyathea delgadii Sternb. Árvore x 

CYPERACEAE 
Bulbostylis capillaris Nees Erva x x

Bulbostylis cf. consanguinea Nees Erva x x
Bulbostylis cf. pachypoda Kral & M.T.Strong Erva x

Bulbostylis fimbriata (Nees) C.B. Clarke Erva x
Bulbostylis junciformis (Kunth) C.B.Clarke Erva x

Bulbostylis paradoxa Nees Erva x
Bulbostylis fusiformis Goetgh. Erva x x

Cyperus cf. sesquiflorus (Torr.) Kük. Erva x
Fimbristylis cf. autumnalis Roem. & Schult Erva x

Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees Erva x
Lagenocarpus tenuifolius (Boeck.) C.B. Clarke Erva x x

Lagenocarpus velutinus Nees Erva x x
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

CYPERACEAE 
Rhynchospora cf. brasiliensis Erva x

Rhynchospora cf. ciliolata Boeckeler Erva x
Rhynchospora consanguinea (Kunth) Boeck. Erva x x x

Rhynchospora globosa Roem. & Schult Erva x
Rhynchospora setigera Boeckeler Erva x xTrilepis lhotzkiana Nees ex Arn. Erva x xDILLENIACEAE Davilla elliptica A.St.-Hil. Trepadeira xDIOSCOREACEAE Dioscorea debilis Uline ex R.Knuth Trepadeira xEBENACEAE Diospyros sp. Árvore x ELAEOCARPACEAE Sloanea monosperma Vell. Árvore x ERICACEAE Gaylussacia hispida DC. Arbusto xERYTHROXYLACEAE Erythroxylum microphyllum A.St.-Hil Arbusto x x x 
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Arbusto x x 

Erythroxylum tortuosum Mart Arbusto x x 

EUPHORBIACEAE 

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Árvore x 
Croton antisyphiliticus Mart. Arbusto x x x x x 
Croton atrorufus Müll.Arg. Arbusto x x 
Croton campestris A.St.-Hil. Arbusto x
Croton floribundus Spreng. Árvore x 

Croton migrans Casar. Arbusto x x
Croton serratoideus Radcl.-Sm. & Govaerts Arbusto x

Euphorbia rhabdodes Boiss Erva x x
Euphorbia verticillata Glaz. Erva x

Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. Arbusto x x x x
Microstachys daphnoides (Mart.) Müll.Arg. Arbusto x

Sapium glandulosum (L.) Morong Árvore x 
Sapium haematospermum Müll.Arg. Arbusto xFABACEAE Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Árvore x x 

Ancistrotropis peduncularis (Fawc. & Rendle) A.Delgado Trepadeira x
Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Árvore x x x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

FABACEAE 

Bauhinia sp. Árvore x 
Bowdichia virgilioides Kunth Árvore x x 

Centrosema coriaceum Benth. Trepadeira x x
Chamaecrista cathartica (Mart.) H.S.Irwin & Barneby Arbusto x

Chamaecrista cf. nictitans Moench Arbusto x x
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip Erva x x

Chamaecrista ochnacea (Vogel) H.S. Irwin & Barneby Arbusto x
Chamaecrista secunda (Benth.) H.S.Irwin & Barneby Arbusto x

Copaifera langsdorffii Desf. Árvore x x x x 
Crotalaria umbellata Wight Arbusto x

Crotalaria unifoliolata Benth. Arbusto x
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Árvore x 

Dalbergia miscolobium Benth. Árvore x x 
Dalbergia villosa (Benth.) Benth. Árvore x x 

Eriosema cf. crinitum Benth. Erva x x
Eriosema glabrum Mart. ex Benth. Erva x
Galactia boavista (Vell.) Burkart Erva x x x

Inga cylindrica (Vell.) Mart. Árvore x 
Inga ingoides (Rich.) Willd. Árvore x 

Inga laurina Willd Árvore x 
Inga sessilis (Vell.) Mart. Árvore x 

Machaerium acutifolium Vogel Árvore x 
Machaerium scleroxylon Tul. Árvore x 

Machaerium sp. Árvore x 
Machaerium villosum Vogel Árvore x 

Mimosa calodendron Mart. ex Benth. Arbusto x
Mimosa dolens Vell. Arbusto x x x

Mimosa pogocephala Benth. Arbusto x x 
Periandra mediterranea (Vell.) Taub. Arbusto x x x

Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby Árvore x x x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

FABACEAE Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Árvore x x 
Stylosanthes cf. gracilis Kunth Erva x

Stylosanthes cf. guianensis (Aubl.) Sw. Erva x
Swartzia apetala Raddi Árvore x 

Zornia hebecarpa Mohlenbr. Erva xGENTIANACEAE Calolisianthus pedunculatus (Cham. & Schltdl.) Gilg Arbusto x
Calolisianthus speciosus (Cham. & Schltdl.) Gilg Arbusto x x

Deianira nervosa Cham. & Schltdl. Arbusto xGESNERIACEAE Paliavana sericiflora Benth. Arbusto x x
Sinningia rupicola (Mart.) Wiehler Erva xGLEICHENIACEAE Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. Erva x x x x HYPERICACEAE Vismia brasiliensis Choisy Árvore x x x x 

IRIDACEAE Sisyrinchium itabiritense Ravenna Erva x
Sisyrinchium restioides Spreng Erva x x x x
Trimezia cf. rupestris Ravenna Erva x

Trimezia juncifolia (Klatt) Benth. & Hook. f. Erva x x x
Trimezia rupestris Ravenna Erva x xLACISMATACEAE Lacistema pubescens Mart. Árvore x 

LAMIACEAE 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Árvore x x x x 
Eriope macrostachya Mart. ex Benth. Arbusto x x x 

Glechon cf. ciliata Benth. Arbusto x
Hyptidendron asperrimum (Epling) Harley Árvore x x 

Hyptis monticola Mart. ex Benth. Arbusto x x
Hyptis nudicaulis Benth Erva x

Rhabdocaulon cf. denudatum (Benth.) Epling Erva x
Salvia sp. Arbusto x

Vitex megapotamica (Spreng.) Moldenke Árvore x LAURACEAE Cinnamomum quadrangulum (Meisn.) Kosterm. Arbusto x x x
Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F.Macbr. Árvore x 

Nectandra oppositifolia Nees Árvore x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

LAURACEAE 
Nectandra sp. Árvore x 

Ocotea corymbosa (Meisn.) Mez Árvore x 
Ocotea lancifolia (Schott) Mez Árvore x 

Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer Árvore x 
Ocotea percoriacea Kosterm. Árvore x x x 

Ocotea pulchella (Nees & Mart.) Mez Árvore x 
Ocotea spixiana (Nees) Mez Árvore x x 

Ocotea tristis (Nees & C. Mart.) Mez Arbusto x x x
Persea major (Meisn.) L.E.Kopp Árvore x x 

Persea sp. Árvore x LOGANIACEAE Spigelia cf. blanchetiana A.DC. Arbusto x
Spigelia sellowiana Cham. & Schltdl. Arbusto x

Spigelia spartioides Cham. Arbusto xLORANTHACEAE Struthanthus flexicaulis (Mart. ex Schult. f.) Mart. Trepadeira x x x
Struthanthus marginatus Blume Parasita x

LYTHRACEAE 
Cuphea acinos A.St.-Hil. Arbusto x

Cuphea cf. ericoides Cham. & Schltdl Erva x x
Cuphea diosmifolia A. St.-Hil. Arbusto x

Cuphea thymoides Cham. & Schltdl Erva x x
Diplusodon buxifolius DC. Arbusto x

Diplusodon hirsutus (Cham. & Schltdl.) A.DC. Arbusto x x
Diplusodon villosissimus Pohl Arbusto x

Diplusodon virgatus Gardner ex Koehne Arbusto x x
Lafoensia pacari A.St.-Hil. Árvore x 

MALPIGHIACEAE 
Banisteriopsis angustifolia (A.Juss.) B.Gates Arbusto x x
Banisteriopsis anisandra (A.Juss.) B.Gates Arbusto x

Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B.Gates Arbusto x
Banisteriopsis campestris (A. Juss.) Little Arbusto x x x

Byrsonima coccolobifolia Kunth Arbusto x
Byrsonima crassa Nied Arbusto x x
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

MALPIGHIACEAE 
Byrsonima intermedia A.Juss. Arbusto x x
Byrsonima linearifolia A.Juss Arbusto x x
Byrsonima variabilis A. Juss. Arbusto x x x x

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. Arbusto x x
Camarea hirsuta A.St.-Hil. Arbusto x

Camarea linearifolia A.St.-Hil. Arbusto x
Heteropterys byrsonimifolia A.Juss. Árvore x x x 

Heteropterys umbellata A.Juss. Arbusto x
Peixotoa tomentosa A. Juss. Arbusto x x x x
Pterandra pyroidea A.Juss. Arbusto x

MALVACEAE 
Krapovickasia macrodon (A.DC.) Fryxell Erva x

Peltaea polymorpha (A.St.-Hil.) Krapov. & Cristobal Arbusto x x
Peltaea speciosa (Kunth) Standl. Arbusto x x

Pseudobombax sp. Árvore x 
Sida aurantiaca A.St.-Hil. Arbusto x x

Sida linifolia Cav. Arbusto x
Sida rhombifolia L. Arbusto xMARCGRAVIACEAE Marcgravia polyantha Delpino Trepadeira x x 

 
Cambessedesia corymbosa Mart. & Schrank ex DC. Arbusto x x

Cambessedesia espora Naudin Arbusto x
Clidemia urceolata DC. Arbusto x x x

Lavoisiera punctata Arbusto x
Leandra aurea (Cham.) Cogn. Arbusto x x x x x 

Leandra coriacea Cogn Arbusto x x x
Leandra erostrata Cogn. Arbusto x x

Miconia albicans (Sw.) Steud. Arbusto x x
Miconia carthacea Triana Arbusto x x 
Miconia corallina Spring Arbusto x x 

Miconia latecrenata (DC.) Naudin Árvore x 
Miconia ligustriflora Cogn. ex Cuatrec. Arbusto x x
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

 

Miconia macrothyrsa Benth. Arbusto x
Miconia pepericarpa Mart. ex DC. Arbusto x x x x 

Miconia sclerophylla Triana Árvore x
Miconia sellowiana Naudin Árvore x x x x 

Miconia sp. Árvore x 
Microlicia fulva Cham. Arbusto x

Microlicia isophylla DC. Arbusto x
Microlicia martiana O.Berg ex Triana Arbusto x x

Pterolepis repanda Triana Arbusto x
Tibouchina arenaria Cogn. Arbusto x

Tibouchina cardinalis (Humb. & Bonpl.) Cogn. Arbusto x x
Tibouchina cf. martialis Cogn. Arbusto x

Tibouchina heteromalla (D. Don) Cogn. Arbusto x x
Tibouchina sellowiana Cogn. Árvore x 
Tibouchina stenocarpa Cogn. Arbusto x
Trembleya phlogiformis DC. Arbusto x xMELIACEAE Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Árvore x x x x 

Guarea guidonia (L.) Sleumer Árvore x 
Trichilia sp. Árvore x MONIMIACEAE Mollinedia sp. Árvore x 

Mollinedia widgrenii A.DC. Árvore x MORACEAE Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanj. & de Boe Árvore x 
Sorocea guilleminiana Gaudich. Árvore x MYRISTICACEAE Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb. Árvore x 

MYRTACEAE 
Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg Árvore x x x 

Calyptranthes clusiifolia O.Berg Árvore x 
Campomanesia adamantium Blume Arbusto x

Campomanesia guazumifolia (Cambess.) O.Berg Árvore x 
Campomanesia pubescens (DC.) O. Berg Arbusto x x

Campomanesia rufa (O.Berg) Nied. Arbusto x x
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

MYRTACEAE 

Eugenia bimarginata DC. Arbusto x x x 
Eugenia sonderiana O.Berg Árvore x 

Eugenia sp. Árvore x 
Marlierea sp. Árvore x 

Myrcia amazonica DC. Árvore x 
Myrcia cf. pubiflora Árvore x 

Myrcia detergens Miq. Árvore x x x x 
Myrcia eriocalyx DC. Arbusto x

Myrcia retorta Cambess. Árvore x x x x x 
Myrcia sp1 Árvore x 

Myrcia splendens (Sw.) DC. Árvore x x x x x x 
Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Árvore x x x x 
Myrcia variabilis Mart. ex DC. Árvore x 

Myrcia venulosa DC. Árvore x 
Myrciaria glanduliflora (Kiaersk.) Mattos & D. Legrand Árvore x x x 

Pimenta pseudocaryophyllus (Gomes) Landrum Árvore x 
Psidium cattleianum Sabine Árvore x x

Psidium cinereum Mart. Arbusto x
Siphoneugena crassifolia (DC.) Proença & Sobral Árvore x x 

Siphoneugena densiflora O. Berg Árvore x x x x 
Siphoneugena kiaerskoviana (Burret) Kausel Árvore x x 

Siphoneugena widgreniana O. Berg Árvore x x 
Syzygium jambos (L.) Alston Árvore x NYCTAGINACEAE Guapira noxia (Netto) Lundell Árvore x x 

Guapira opposita (Vell.) Reitz Árvore x 
Guapira tomentosa (Casar.) Lundell Árvore xOCHNACEAE Luxemburgia octandra A. St.-Hil. Arbusto x

Ouratea castaneifolia (DC.) Engl. Árvore x x x x ORCHIDACEAE Acianthera teres (Lindl.) Borba Erva x x
Coppensia blanchetii (Rchb.f.) Campacci Erva x
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

ORCHIDACEAE 
Coppensia warmingii (Rchb.f.) Campacci Erva x

Encyclia patens Hook. Erva x 
Epidendrum secundum Jacq. Erva x x x

Hoffmannseggella caulescens (Lindl.) H.G. Jones Erva x
Hoffmannseggella crispata (Thunb.) H.G.Jones Erva x
Hoffmannseggella liliputana (Pabst) H.G.Jones Erva x x

Nitidocidium gracile (Lindl.) F.Barros & V.T.Rodrigues Erva x x
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. Erva x 

Sacoila lanceolata (Aubl.) Garay Erva x xOROBANCHACEAE Physocalyx cf. aurantiacus Pohl Arbusto xPERACEAE Pera glabrata Baill. Árvore x x PHYLLANTHACEAE Phyllanthus cf. niruri L. Erva x
Phyllanthus rosellus (Müll.Arg.) Müll.Arg. Erva x x xPHYTOLACACEAE Microtea paniculata Moq. Arbusto x xPIPERACEAE Peperomia decora Dahlst. Erva x

Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn. Erva x x 

POACEAE 

Andropogon bicornis L. Erva x x
Andropogon lateralis Nees Erva x x

Andropogon leucostachyus Kunth Erva x
Andropogon macrothrix Trin. Erva x x x
Andropogon selloanus Hack. Erva x x

Andropogon sp. Erva x
Anthaenantia lanata Benth. Erva x x

Aristida recurvata Kunth Erva x
Aristida setifolia Kunth Erva x

Aristida torta Kunth Erva x x
Axonopus aureus P.Beauv. Erva x x

Axonopus brasiliensis Kuhlm. Erva x
Axonopus pellitus Hitchc. & Chase Erva x x
Axonopus pressus (Nees) Parodi Erva x x x x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

POACEAE 

Ctenium cirrosum (Nees) Kunth Erva x x
Echinolaena inflexa (Poir.) Chase Erva x x x x

Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze Erva x
Eragrostis leucosticta Nees ex Döll Erva x

Melinis minutiflora P. Beauv. Erva x x x
Mesosetum loliiforme (Hochst. ex Steud.) Chase Erva x x x

Paspalum cultratum (Trin.) S. Denham Erva x x
Paspalum eucomum Nees ex Trin. Erva x

Paspalum plicatulum Michx. Erva x x
Paspalum polyphyllum Nees ex Trin. Erva x

Paspalum scalare Trin. Erva x x
Paspalum sp. 01 Erva x x

Paspalum brachytrichum Hack. Erva x
Schizachyrium glaziovii Peichoto Erva x

Schizachyrium tenerum Nees Erva x x
Setaria geniculata Beauverd Erva x
Setaria paniciformis Rendle Erva x

Trachypogon spicatus (L. f.) Kuntze Erva x x x
Trichanthecium pseudisachne (Mez) Zuloaga & Morrone Erva x x
Trichanthecium wettsteinii (Hack.) Zuloaga & Morrone Erva xPOLYGALACEAE Polygala longicaulis Kunth Erva x

Polygala paniculata L. Erva x x xPOLYPODIACEAE Pleopeltis minarum (Weath.) Salino Erva x x 
PRIMULACEAE Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Árvore x x x 

Myrsine gardneriana A. DC. Árvore x 
Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Árvore x x x x x 

Myrsine umbellata Mart. Árvore x x PROTEACEAE Roupala montana Aubl. Árvore x x x ROSACEAE Prunus myrtifolia (L.) Urb. Árvore x RUBIACEAE Alibertia sp. Árvore x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE 

RUBIACEAE 

Amaioua guianensis Aubl. Árvore x 
Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. Árvore x 

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. Arbusto x x x 
Borreria cf. tenella (Kunth) Cham. & Schltdl. Arbusto x

Borreria verticillata (L.) G.Mey. Arbusto x
Borreria warmingii K.Schum. Arbusto x

Chiococca cf. alba Hitchc. Trepadeira x
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. Erva x x x 

Cordiera concolor (Cham.) Kuntze Arbusto x x
Cordiera elliptica Kuntze Erva x x

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll.Arg. Árvore x 
Declieuxia cordigera Mart. ex Zucc. Erva x x

Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) Kuntze Erva x x
Declieuxia sp. Arbusto x

Diodia apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum. Arbusto x x 
Faramea hyacinthina Mart. Árvore x x 

Faramea sp. Árvore x 
Galianthe corymbosa (Ruíz López & Pav.) E.L.Cabral Arbusto x x

Galianthe thalictroides (K. Schum.) E.L. Cabral Erva x x
Mitracarpus parvulus K.Schum. Arbusto x

Palicourea rigida Kunth Arbusto x x
Psychotria sp. Árvore x 

Psychotria vellosiana Benth. Árvore x 
Remijia ferruginea (A. St.-Hil.) DC. Arbusto x x x

Rudgea sessilis (Vell.) Müll.Arg. Arbusto x x x x 
Sabicea brasiliensis Wernham Arbusto x x x RUTACEAE Dictyoloma vandellianum A.Juss. Árvore x x 
Zanthoxylum rhoifolium Lam Árvore x x x SALICACEAE Casearia arborea (Rich.) Urb. Árvore x x x x 

Casearia decandra Jacq. Árvore x 
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE SALICACEAE Casearia obliqua Spreng. Árvore x 
Casearia sylvestris Sw. Árvore x x x 

SAPINDACEAE 
Allophylus edulis (A.St.-Hil., A.Juss. & Cambess.) Radlk. Árvore x 

Cupania emarginata Cambess. Árvore x 
Cupania paniculata Cambess. Árvore x 

Cupania vernalis Cambess. Árvore x 
Matayba guianensis Aubl. Árvore x 

Matayba sp. Árvore x 
Serjania lethalis A.St.-Hil. Trepadeira x xSIPARUNACEAE Siparuna guianensis Aubl. Árvore x SMILACACEAE Smilax oblongifolia Pohl ex Griseb. Trepadeira x

SOLANACEAE 
Brunfelsia brasiliensis (Spreng.) L.B. Sm. & Downs Arbusto x x x 

Calibrachoa elegans (Miers) Stehmann & Semir Arbusto x x
Solanum americanum Mill. Arbusto x

Solanum isodynamum Sendtn. Arbusto x x x 
Solanum leucodendron Sendtn. Arbusto x x 
Solanum lycocarpum A. St.-Hil. Arbusto x x x

Solanum mauritianum Scop. Arbusto x x
Solanum refractifolium Schltdl. Arbusto x x

Solanum sp. Árvore x 
Solanum subumbellatum Vell. Arbusto xSTYRACACEAE Styrax camporum Pohl Árvore x x 

Styrax pohlii A.DC. Árvore x SYMPLOCACEAE Symplocos oblongifolia Casar. Arbusto x
Symplocos pubescens Klotzsch ex Benth. Arbusto x x 

Symplocos variabilis Mart. ex Miq. Árvore x THEACEAE Laplacea fructicosa (Schrad.) Kobuski Árvore x THYMELAEACEAE Daphnopsis brasiliensis Mart. Árvore x 
Daphnopsis fasciculata (Meisn.) Nevling Árvore x TURNERACEAE Turnera oblongifolia Cambess. Arbusto x x x
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Continuação Legenda: Hábitat: CC= Campo Rupestre Sobre Canga Couraçada, CN= Campo Rupestre Sobre Canga Nodular, CP= Capão Florestal Sobre Canga, CL= Campo Limpo, CS= Campo Sujo, CD= Cerrado Denso e FE= Floresta Estacional Semidecidual.  
Família Nome Científico Porte Hábitat 

CC CN CP CL CS CD FE URTICACEAE Cecropia glaziovii Snethl. Árvore x 
Cecropia hololeuca Miq. Árvore x 

VELLOZIACEAE Barbacenia flava Mart. ex Schult. f. Erva x x
Vellozia albiflora Pohl Erva x x

Vellozia caruncularis Mart. ex Seub. Erva x x
Vellozia compacta Mart. ex Schult. f. Erva x x
Vellozia variabilis Mart. ex Schult. f. Erva x

VERBENACEAE 
Lippia hermannioides Cham. Arbusto x

Lippia lupulina Cham. Arbusto x
Lippia sericea Cham. Arbusto x x
Lippia grata Schauer Arbusto x

Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl Arbusto x x
Stachytarpheta glabra Cham. Arbusto x x

Stachytarpheta reticulata Mart. Arbusto x
VOCHYSIACEAE Callisthene minor Mart. Árvore x 

Qualea dichotoma (Mart.) Warm. Árvore x 
Vochysia magnifica Warm. Árvore x 
Vochysia tucanorum Mart. Árvore x XYRIDACEAE Xyris sp. Erva x 
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Quadro 02 Aves com potencial ocorrência na área do Monumento Natural da Serra da Calçada.  Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Tinamidae 
Crypturellus obsoletus inhambuguaçu R 3 1, 2, 3 

Crypturellus parvirostris inhambu-chororó R 1 3, 9 1, 3 
Crypturellus tataupa inhambu-chintã R 3 9, 16 3 
Rhynchotus rufescens perdiz R 1 1 

Nothura maculosa codorna-amarela R 1 1 
Anatidae 

Sarkidiornis sylvicola pato-de-crista R - 3 
Cracidae 

Penelope superciliaris jacupemba R 3 1 
Penelope obscura jacuaçu R - 1, 3 

Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax brasilianus biguá R 1 3 

Ardeidae 
Bubulcus ibis garça-vaqueira R 1 3 

Ardea alba garça-branca-grande R 1 1, 3 
Syrigma sibilatrix maria-faceira R 1 3 

Egretta thula garça-branca-pequena R 1 3 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 296  

Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Cathartidae 
Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha R 1 1, 2, 3 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta R 1 1, 2, 3 
Sarcoramphus papa urubu-rei R 2 1 

Accipitridae 
Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza R 3 II 1, 3 

Elanus leucurus gavião-peneira R 1 II 1, 3 
Accipiter striatus gavião-miúdo R 2 II 1, 3 
Accipiter bicolor gavião-bombachinha-grande R 3 II 3 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo R 1 II 1, 3 
Urubitinga coronata águia-cinzenta R 2 EN EN EN II 1 

Rupornis magnirostris gavião-carijó R 1 II 1, 2, 3 
Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco R 1 II 6 1, 2, 3 
Geranoaetus melanoleucus águia-chilena R 1 II 3 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta R 2 II 3 
Buteo albonotatus gavião-de-rabo-barrado R 1 II 2 
Spizaetus ornatus gavião-de-penacho R 3 EN II 3 

Rallidae 
Aramides cajaneus saracura-três-potes R 2 3 
Aramides saracura saracura-do-mato R 2 2 

Pardirallus nigricans saracura-sanã R 2 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Charadriidae 
Vanellus chilensis quero-quero R 1 10 2, 3 

Jacanidae 
Jacana jacana jaçanã R 1 3 

Columbidae 
Columbina talpacoti rolinha-roxa R 1 1, 2, 3 

Columbina squammata fogo-apagou R 1 2, 3 
Columba livia pombo-doméstico R - 3 

Patagioenas picazuro pombão R 2 1, 2, 3 
Patagioenas cayennensis pomba-galega R 3 1, 3 

Patagioenas plumbea pomba-amargosa R 3 1, 2, 3 
Zenaida auriculata pomba-de-bando R 1 3 
Leptotila verreauxi juriti-pupu R 2 1, 2, 3 
Leptotila rufaxilla juriti-gemedeira R 3 1, 2 

Cuculidae 
Piaya cayana alma-de-gato R 2 2, 3 

Crotophaga ani anu-preto R 1 1, 2, 3 
Guira guira anu-branco R 1 3 

Tapera naevia saci R 1 1, 2, 3 
Tytonidae 

Tyto furcata coruja-da-igreja R 1 II 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Strigidae 
Megascops choliba corujinha-do-mato R 2 II 2, 3 

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela R MA - II 3 
Bubo virginianus jacurutu R 1 II 3 

Strix virgata coruja-do-mato R 3 II 3 
Athene cunicularia coruja-buraqueira R 1 II 3 

Nyctibiidae 
Nyctibius griseus mãe-da-lua R 2 3 

Caprimulgidae 
Nyctiphrynus ocellatus bacurau-ocelado R 3 3 

Lurocalis semitorquatus tuju R 3 1 
Hydropsalis albicollis bacurau R 2 1, 2, 3 

Hydropsalis longirostris bacurau-da-telha R - 1, 2, 3 
Hydropsalis torquata bacurau-tesoura R - 3 

Apodidae 
Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca R 1 1, 2, 3 

Streptoprocne biscutata taperuçu-de-coleira-falha R 1 1, 3 
Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal R - 1, 2, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Trochilidae 
Phaethornis ruber rabo-branco-rubro R 2 II 1, 2 

Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado R 3 II 16 1, 2, 3 
Phaethornis eurynome rabo-branco-de-garganta-rajada R MA - II 1 
Eupetomena macroura beija-flor-tesoura R 1 II 9 1, 2, 3 

Aphantochroa cirrochloris beija-flor-cinza R MA 3 II 3 
Florisuga fusca beija-flor-preto R 3 II 2 

Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta R 2 II 9, 16 1, 2, 3 
Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho R 2 II 9 1, 2, 3 
Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde R 2 II 16 1, 3 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta R MA 3 II 1, 2 
Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca R 3 II 10 1, 2 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul R 3 II 3, 9, 16 1, 2, 3 
Augastes scutatus beija-flor-de-gravata-verde R, E TM 1 QA II 9, 16 1 

Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca R, E 3 II 3 
Calliphlox amethystina estrelinha-ametista R 2 II 3 

Trogonidae 
Trogon surrucura surucuá-variado R MA 3 2 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Alcedinidae 
Megaceryle torquata martim-pescador-grande R 1 1 

Chloroceryle amazona martim-pescador-verde R 2 3 
Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno R 2 3 

Momotidae 
Baryphthengus ruficapillus juruva-verde R MA 3 1, 3 

Galbulidae 
Jacamaralcyon tridactyla cuitelão R, E MA - VU 3 

Galbula ruficauda ariramba-de-cauda-ruiva R 2 3 
Bucconidae 

Nystalus chacuru joão-bobo R 1 1, 3 
Malacoptila striata barbudo-rajado R, E MA 3 1, 3 
Nonnula rubecula macuru R 3 1, 3 

Ramphastidae 
Ramphastos toco tucanuçu R 2 II 3 1, 2, 3 

Picidae 
Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado R 2 1, 2, 3 

Melanerpes candidus pica-pau-branco R 2 3 
Veniliornis passerinus picapauzinho-anão R 2 3 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado R 2 3 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo R 1 1, 2 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Picidae 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela R 3 3 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca R 2 3 
Campephilus robustus pica-pau-rei R MA 3 2 

Cariamidae 
Cariama cristata seriema R 1 16 1, 2, 3 

Falconidae 
Caracara plancus caracará R 1 II 10 1, 2, 3 

Milvago chimachima carrapateiro R 1 II 3, 10, 16 1, 2, 3 
Herpetotheres cachinnans acauã R 2 II 3 2, 3 
Micrastur semitorquatus falcão-relógio R 2 II 2 

Falco sparverius quiriquiri R 1 II 1, 3 
Falco femoralis falcão-de-coleira R 1 II 1, 3 

Psittacidae 
Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã R 2 II 3, 10 1, 2, 3 

Eupsittula aurea periquito-rei R 1 II 3, 9, 10 1, 3 
Forpus xanthopterygius tuim R 1 II 1, 2, 3 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo R 2 II 1, 2, 3 
Pionus maximiliani maitaca-verde R 2 II 2, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Thamnophilidae 
Formicivora grisea papa-formiga-pardo R 2 1 

Formicivora serrana formigueiro-da-serra R MA 2 9 2, 3 
Formicivora rufa papa-formiga-vermelho R 1 3 

Dysithamnus mentalis choquinha-lisa R 3 1, 2, 3 
Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto R 3 3, 9, 10 1, 2, 3 
Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho R - 16 1 
Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha R 1 1, 3 
Thamnophilus punctatus choca-bate-cabo R 3 1 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata R 3 9, 16 1, 2, 3 
Taraba major choró-boi R 2 1, 3 

Mackenziaena leachii borralhara-assobiadora R MA - 1, 2, 3 
Mackenziaena severa borralhara R MA 3 3 
Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul R MA 3 3 1, 2, 3 

Drymophila ferruginea trovoada R, E MA 3 2 
Drymophila malura choquinha-carijó R MA - 3 

Melanopareiidae 
Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho R CE 1 9, 16 1, 2, 3 

Conopophagidae 
Conopophaga lineata chupa-dente R MA 3 1, 2, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Rhinocryptidae 
Eleoscytalopus indigoticus macuquinho R, E MA - QA 2 

Dendrocolaptidae 
Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde R 3 1, 2, 3 

Xiphorhynchus fuscus arapaçu-rajado R MA 3 2, 3 
Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-de-cerrado R 1 3 

Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamado R, E MA 3 3 
Xiphocolaptes albicollis arapaçu-de-garganta-branca R 3 2 

Xenopidae 
Xenops minutus bico-virado-miúdo R 3 1 
Xenops rutilans bico-virado-carijó R 3 1, 2, 3 

Furnariidae 
Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama R, E 1 3 
Furnarius rufus joão-de-barro R 1 1 ,2, 3 

Lochmias nematura joão-porca R 3 10 1, 2, 3 
Clibanornis rectirostris fura-barreira R CE - 1 

Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco R MA 3 1, 2, 3 
Anabazenops fuscus trepador-coleira R, E MA - 1 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia R 3 3 1, 2, 3 
Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete R 3 3 1, 2, 3 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau R 2 3, 9, 16 1, 2, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Furnariidae 
Phacellodomus ferrugineigula joão-botina-do-brejo R MA - 3 

Anumbius annumbi cochicho R 1 3 
Certhiaxis cinnamomeus curutié R 1 3 

Synallaxis ruficapilla pichororé R MA 3 1, 2, 3 
Synallaxis cinerascens pi-puí R 3 2, 3 

Synallaxis frontalis petrim R 3 1, 2, 3 
Synallaxis albescens uí-pi R 1 16 1, 3 

Synallaxis spixi joão-teneném R 3 3, 9, 16 1, 2, 3 
Pipridae 

Neopelma pallescens fruxu-do-cerradão R 3 2, 3 
Manacus manacus rendeira R 3 3 

Ilicura militaris tangarazinho R, E MA 3 9 2, 3 
Chiroxiphia caudata tangará R MA 3 1, 2, 3 
Antilophia galeata soldadinho R CE 3 1, 3 

Tityridae 
Schiffornis virescens flautim R MA 3 1, 2, 3 

Pachyramphus viridis caneleiro-verde R 2 1, 3 
Pachyramphus castaneus caneleiro R 3 1, 3 

Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto R 2 1, 3 
Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto R 3 3 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 305  

Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Cotingidae 
Pyroderus scutatus pavó R MA 3 1 

Platyrinchidae 
Platyrinchus mystaceus patinho R 3 1, 2, 3 

Rhynchocyclidae 
Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza R MA 3 1, 2, 3 

Leptopogon amaurocephalus cabeçudo R 3 1, 2, 3 
Corythopis delalandi estalador R 3 1, 2, 3 
Phylloscartes eximius barbudinho R MA - QA 3 

Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato R 3 3 1, 2 
Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta R 3 10 1, 2, 3 

Todirostrum poliocephalum teque-teque R, E MA 3 1, 2, 3 
Myiornis auricularis miudinho R MA 3 2, 3 

Poecilotriccus plumbeiceps tororó R 3 3 1, 2, 3 
Hemitriccus diops olho-falso R MA 3 3, 10 3 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha R, E MA 2 1, 2 
Hemitriccus margaritaceiventer sebinho-de-olho-de-ouro R 2 3 

Tyrannidae 
Hirundinea ferruginea gibão-de-couro R 2 1, 2, 3 

Euscarthmus meloryphus barulhento R 2 3 
Camptostoma obsoletum risadinha R 1 3, 6, 9, 10, 16 1, 2, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Tyrannidae 
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela R 2 3, 9, 16 1, 2, 3 
Elaenia spectabilis guaracava-grande R 3 9 3 
Elaenia mesoleuca tuque R 3 1, 3 

Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme R 1 1, 2, 3 
Elaenia chiriquensis chibum R 1 1, 3 

Elaenia obscura tucão R 3 1, 2, 3 
Myiopagis caniceps guaracava-cinzenta R 3 1, 2, 3 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada R 3 9, 16 2, 3 
Capsiempis flaveola marianinha-amarela R 3 6 1, 3 
Phaeomyias murina bagageiro R 1 3, 10, 16 1, 2, 3 

Phyllomyias virescens piolhinho-verdoso R MA 3 1 
Phyllomyias fasciatus piolhinho R 2 3 1, 2, 3 

Polystictus superciliaris papa-moscas-de-costas-cinzentas R, E TM 1 1 
Serpophaga subcristata alegrinho R 2 2, 3 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata R 2 2, 3 
Myiarchus swainsoni irré R 1 1, 2, 3 

Myiarchus ferox maria-cavaleira R 2 3, 16 1, 2, 3 
Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado R 2 3 

Sirystes sibilator gritador R 3 2 
Casiornis rufus maria-ferrugem R 3 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Tyrannidae 
Pitangus sulphuratus bem-te-vi R 1 9, 16 1, 2, 3 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro R 1 1, 2, 3 
Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado R 3 1, 2, 3 
Megarynchus pitangua neinei R 2 3 1, 2, 3 
Myiozetetes cayanensis bentevizinho-de-asa-ferrugínea R 3 1 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho R 2 1, 2, 3 
Tyrannus albogularis suiriri-de-garganta-branca R 1 1, 3 

Tyrannus melancholicus suiriri R 1 6, 9 1, 2, 3 
Tyrannus savana tesourinha R 1 1, 3 

Empidonomus varius peitica R 2 1, 3 
Colonia colonus viuvinha R 3 1, 2, 3 

Myiophobus fasciatus filipe R 1 1, 2, 3 
Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada R 1 1, 2, 3 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu R 3 1, 3 
Lathrotriccus euleri enferrujado R 3 1, 2, 3 
Contopus cinereus papa-moscas-cinzento R 3 1, 3 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho R 1 1, 2, 3 
Knipolegus nigerrimus maria-preta-de-garganta-vermelha R, E MA 2 1, 2 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno R 1 1, 3 
Xolmis cinereus primavera R 1 1, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Tyrannidae 
Xolmis velatus noivinha-branca R 1 1, 3 

Muscipipra vetula tesoura-cinzenta R MA 3 1 
Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis pitiguari R 2 3, 9, 10, 16 1, 2, 3 
Vireo chivi juruviara R 3 1, 2, 3 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza R, E 3 3, 9, 16 1, 2, 3 
Corvidae 

Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo R CE 1 1, 2, 3 
Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa R 1 1, 2, 3 
Alopochelidon fucata andorinha-morena R 1 1 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora R 1 1, 2, 3 
Progne tapera andorinha-do-campo R 1 2, 3 

Progne chalybea andorinha-doméstica-grande R 1 2 
Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco R 1 3 

Troglodytidae 
Troglodytes musculus corruíra R 1 3, 9, 10 1, 2, 3 
Cistothorus platensis corruíra-do-campo R 1 9, 16 1, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Turdidae 
Turdus leucomelas sabiá-barranco R 2 3 1, 2, 3 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira R 1 3 1, 2, 3 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca R 2 1, 2, 3 
Turdus subalaris sabiá-ferreiro R MA - 2, 3 
Turdus albicollis sabiá-coleira R 3 1, 3 

Mimidae 
Mimus saturninus sabiá-do-campo R 1 1, 2, 3 

Motacillidae 
Anthus hellmayri caminheiro-de-barriga-acanelada R 1 1 

Passerellidae 
Zonotrichia capensis tico-tico R 1 3, 6, 9, 10, 16 1, 2, 3 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo R 1 9 1, 3 
Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo R 3 1, 2, 3 

Parulidae 
Setophaga pitiayumi mariquita R 3 3 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra R 1 1, 2, 3 
Basileuterus culicivorus pula-pula R 3 3, 9, 10 1, 2, 3 

Myiothlypis flaveola canário-do-mato R 3 1, 2, 3 
Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador R MA 3 3, 10 1, 2, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Icteridae 
Psarocolius decumanus japu R 3 1, 2, 3 

Icterus pyrrhopterus encontro R - 3 
Gnorimopsar chopi graúna R 1 9 1, 2, 3 

Chrysomus ruficapillus garibaldi R 1 3 
Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo R 1 3 
Molothrus bonariensis vira-bosta R 1 1 

Thraupidae 
Coereba flaveola cambacica R 2 3, 10 1, 2, 3 

Saltatricula atricollis bico-de-pimenta R CE 1 9 1, 3 
Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro R 2 3, 9, 16 1, 2, 3 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto R 3 3 
Thlypopsis sordida saí-canário R 2 1, 3 

Tachyphonus coronatus tiê-preto R MA 3 1, 2, 3 
Lanio pileatus tico-tico-rei-cinza R 2 1, 2, 3 

Lanio melanops tiê-de-topete R 3 1, 2, 3 
Tangara cyanoventris saíra-douradinha R, E MA 3 1, 2, 3 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento R 2 10, 16 1, 2, 3 
Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro R 2 1, 3 

Tangara ornata sanhaçu-de-encontro-amarelo R, E MA - 2 
Tangara cayana saíra-amarela R 1 3, 9, 10 1, 2, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Thraupidae 
Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo R 1 9 1, 3 

Pipraeidea melanonota saíra-viúva R - 2 
Tersina viridis saí-andorinha R 3 9 1, 2, 3 
Dacnis cayana saí-azul R 2 1, 2, 3 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem R, E MA 3 1, 2, 3 
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho R 3 3 

Haplospiza unicolor cigarra-bambu R MA - 2, 3 
Poospiza cinerea capacetinho-do-oco-do-pau R, E CE 1 VU 2, 3 

Porphyrospiza caerulescens campainha-azul R CE 1 QA 16 1, 3 
Sicalis citrina canário-rasteiro R 1 9, 16 1, 2, 3 

Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro R 1 6 3 
Sicalis luteola tipio R 1 3 

Emberizoides herbicola canário-do-campo R 1 1, 3 
Embernagra longicauda rabo-mole-da-serra R, E TM 1 QA 6, 9, 16 1, 2, 3 

Volatinia jacarina tiziu R 1 1, 2, 3 
Sporophila lineola bigodinho R 1 3 

Sporophila nigricollis baiano R 1 9 1, 2, 3 
Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas R, E MA - 3 

Sporophila caerulescens coleirinho R 1 1, 2, 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), VU (Vulnerável), EN (Em Perigo), CITES II (Apêndice II). Fonte: 1 – Várzea do Lopes (Sete, 2011); 2 – Mata Samuel de Paula (Ferreira et al., 2009); 3 – Serra Azul (Lopes et al., 2012). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Áreas Referências 
Brasil MG IUCN CITES 

Cardinalidae 
Piranga flava sanhaçu-de-fogo R 1 1, 2, 3 

Fringillidae 
Sporagra magellanica pintassilgo R 1 1, 2, 3 
Euphonia chlorotica fim-fim R 2 3, 9, 10 1, 2, 3 

Estrildidae 
Estrilda astrild bico-de-lacre R - 2, 3 

Passeridae 
Passer domesticus pardal R - 3 2, 3 
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Quadro 03 Lista das espécies de aves registradas durante o período de amostragem na área do Monumento Natural Serra da Calçada  Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Dependência Florestal: 1 (Independente), 2 (Semi-dependente), 3 (Dependente); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), CITES II (Apêndice II). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Brasil MG IUCN CITES 
Tinamidae 

Crypturellus obsoletus inhambuguaçu R 3 
Crypturellus parvirostris inhambu-chororó R 1 

Crypturellus tataupa inhambu-chintã R 3 
Cracidae 

Penelope obscura jacuaçu R - 
Accipitridae 

Rupornis magnirostris gavião-carijó R 1 II 
Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco R 1 II 

Charadriidae 
Vanellus chilensis quero-quero R 1 

Trochilidae 
Phaethornis pretrei rabo-branco-acanelado R 2 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura R 1 
Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta R 2 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho R 2 
Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde R 2 
Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca R 3 

Amazilia lactea beija-flor-de-peito-azul R 3 
Augastes scutatus beija-flor-de-gravata-verde R, E TM 1 QA 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Dependência Florestal: 1 (Independente), 2 (Semi-dependente), 3 (Dependente); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), CITES II (Apêndice II). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Brasil MG IUCN CITES 
Ramphastidae 

Ramphastos toco tucanuçu R 2 II 
Picidae 

Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado R 2 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo R 1 
Dryocopus lineatus pica-pau-de-banda-branca R 2 

Cariamidae 
Cariama cristata seriema R 1 

Falconidae 
Milvago chimachima carrapateiro R 1 II 

Herpetotheres cachinnans acauã R 2 II 
Psittacidae 

Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã R 2 II 
Eupsittula aurea periquito-rei R 1 II 
Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo R 2 II 

Thamnophilidae 
Formicivora serrana formigueiro-da-serra R MA 2 

Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto R 3 
Thamnophilus ruficapillus choca-de-chapéu-vermelho R - 

Thamnophilus caerulescens choca-da-mata R 3 
Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul R MA 3 



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINA STE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 315  

Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Dependência Florestal: 1 (Independente), 2 (Semi-dependente), 3 (Dependente); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), CITES II (Apêndice II). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Brasil MG IUCN CITES 
Melanopareiidae 

Melanopareia torquata tapaculo-de-colarinho R CE 1 
Dendrocolaptidae 

Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde R 3 
Xenopidae 

Xenops rutilans bico-virado-carijó R 3 
Furnariidae 

Philydor rufum limpa-folha-de-testa-baia R 3 
Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete R 3 

Phacellodomus rufifrons joão-de-pau R 2 
Synallaxis cinerascens pi-puí R 3 
Synallaxis albescens uí-pi R 1 

Synallaxis spixi joão-teneném R 3 
Pipridae 

Ilicura militaris tangarazinho R, E MA 3 
Chiroxiphia caudata tangará R MA 3 

Rhynchocyclidae 
Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato R 3 

Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta R 3 
Poecilotriccus plumbeiceps tororó R 3 

Hemitriccus diops olho-falso R MA 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Dependência Florestal: 1 (Independente), 2 (Semi-dependente), 3 (Dependente); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), CITES II (Apêndice II). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Brasil MG IUCN CITES 
Tyrannidae 

Hirundinea ferruginea gibão-de-couro R 2 
Camptostoma obsoletum risadinha R 1 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela R 2 
Elaenia spectabilis guaracava-grande R 3 

Myiopagis viridicata guaracava-de-crista-alaranjada R 3 
Capsiempis flaveola marianinha-amarela R 3 
Phaeomyias murina bagageiro R 2 

Phyllomyias fasciatus piolhinho R 1 
Myiarchus ferox maria-cavaleira R 2 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi R 1 
Megarynchus pitangua neinei R 2 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho R 2 
Tyrannus melancholicus suiriri R 1 

Xolmis cinereus primavera R 1 
Xolmis velatus noivinha-branca R 1 

Vireonidae 
Cyclarhis gujanensis pitiguari R 2 

Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza R, E 3 
Troglodytidae 

Troglodytes musculus corruíra R 1 
Cistothorus platensis corruíra-do-campo R 1 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Dependência Florestal: 1 (Independente), 2 (Semi-dependente), 3 (Dependente); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), CITES II (Apêndice II). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Brasil MG IUCN CITES 
Turdidae 

Turdus leucomelas sabiá-barranco R 1 
Turdus rufiventris sabiá-laranjeira R 2 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca R 2 
Passerellidae 

Zonotrichia capensis tico-tico R 1 
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo R 1 

Arremon flavirostris tico-tico-de-bico-amarelo R 3 
Parulidae 

Basileuterus culicivorus pula-pula R 3 
Myiothlypis leucoblephara pula-pula-assobiador R MA 3 

Icteridae 
Gnorimopsar chopi graúna R 1 

Thraupidae 
Coereba flaveola cambacica R 2 

Saltatricula atricollis bico-de-pimenta R CE 1 
Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro R 2 
Tangara sayaca sanhaçu-cinzento R 2 
Tangara cayana saíra-amarela R 1 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo R 1 
Tersina viridis saí-andorinha R 3 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem R, E MA 3 
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Continuação Legenda: Status: R (Residente), E (Endêmico do Brasil); Endemismo – MA (Mata Atlântica), CE (Cerrado), TM (Topo de Montanha); Dependência Florestal: 1 (Independente), 2 (Semi-dependente), 3 (Dependente); Ameaça: QA (Quase Ameaçada), CITES II (Apêndice II). 
Nome do Táxon Nome em Português Status Endemismo Dependência 

Florestal 
Grau de Ameaça 

Brasil MG IUCN CITES 
Thraupidae 

Porphyrospiza caerulescens campainha-azul R CE 1 QA 
Sicalis citrina canário-rasteiro R 1 

Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro R 1 
Embernagra longicauda rabo-mole-da-serra R, E TM 1 

Volatinia jacarina tiziu R 1 
Sporophila nigricollis baiano R 1 

Cardinalidae 
Cyanoloxia brissonii azulão R - 

Fringillidae 
Euphonia chlorotica fim-fim R 2 

Passeridae 
Passer domesticus pardal R - 
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Quadro 04 Mamíferos registrados e com potencial ocorrência no Monumento Natural da Serra da Calçada  Legenda: Distribuição Geográfica: MA: Mata Atlântica, CE: Cerrado, AM; Amazônia; PP: Pampa, PT: Pantanal; CA: Caatinga; AD: Ampla distribuição. Status: LC: pouco preocupante, DD: deficiente de dados, VU: vulnerável, NT: quase ameaçada, E: ameaçada, CE: criticamente ameaçada, PE: provavelmente extinta, CP: criticamente em perigo, EP: em perigo. Fonte: União Internacional para a Conservação de Espécies (IUCN Red List, 2015), CITES, 2011 (Apêndice I (CITES I) – espécie ameaçada de extinção e que está ou pode ser afetada pelo comércio, Apêndice II (CITES II) – espécie que pode ou não estar ameaçada no presente mas pode ser tornar ameaçada se o comércio não for estritamente regulamentado), Lista das Espécies Ameaçadas do Estado de Minas Gerais (COPAM Nº. 147/2010), Livro Vermelho da Fauna Brasileira ameaçada de Extinção (MACHADO et al., 2008) e Lista da  Fauna Ameaçada de Extinção (MMA, 2014) . Endemismo segundo Paglia et al (2012). Ambiente de Ocorrência: AF: florestal; CN: campos naturais; AA; áreas antrópicas; BF: borda de florestas; MR: margens de rio e lagos, mata ciliar (LEAL et al., 2015). Fonte: 1 – Vargem Grande (BRANDT, 2007); 2 – Vargem Grande (DELPHI, 2008); 3 – Parque Estadual da Serra do Rola Moça (LEAL et. al., 2008); 4 – Mina Capitão do Mato (SETE, 2009); 5 – Complexo Vargem Grande (SETE, 2012); 6 – Serra da Moeda e Parque Estadual da Serra do Rola Moça (MORCATTY, 2013); 7 – Projeto Tutaméia (AMPLO, 2012). 
Espécie Nome Popular 

Status Tipo de Registro 
Distribuição 
Geográfica 

Ambiente de 
Ocorrência IUCN MMA 

(2014) CITES COPAM 
(2010) Dados Primários Dados SecundáriosOrdem Didelphimorphia Família Didelphidae 

Didelphis albiventris Gambá LC     2;3;4;7 AD AF, AA, CN 
Didelphis aurita Gambá LC     3;4;7 MA AF, AA, CN 

Caluromys philander Cuíca-lanosa LC     3; AD AF 
Gracilinanus agilis Cuíca LC     1;3;4 AD AF, CN 

Marmosops incanus Cuíca, catita LC     1;3;4 AD AF, AA, CN 
Metachirus 

nudicaudatus 
Cuíca-cauda-de-rato LC     3; AD AF 

Micoureus demerarae Cuíca LC     3; AD AF 
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Continuação 
Espécie Nome Popular 

Status Tipo de Registro 
Distribuição 
Geográfica 

Ambiente de 
Ocorrência IUCN MMA 

(2014) CITES COPAM 
(2010) Dados Primários Dados Secundários

Monodelphis 
americana Cuíca LC     3;7 MA, CE AF, CN 

Monodelphis 
domestica Cuíca LC     1;3;4;7 AD AF, CN 

Philander frenatus Cuíca-de-quatro-olhos LC     3;4 MA, CE AF Ordem Pilosa Família Mymecophagidae 
Tamandua 

tetradactyla 
Tamanduá-mirim LC    Fotografia Visualização 3; 4; 5; 6; 7 AD CN; AF 

Myrmecophaga 
tridactyla 

Tamanduá-bandeira VU VU II VU  6 AD CN; AF Ordem Cingulata Família Dasypodidae 
Cabassous unicinctus Tatu-do-rabo-mole LC     1; 3; 4; 5; 6 AD AF; CN 

Cabassous sp. Tatu-do-rabo-mole     Fotografia 6 AD AF; CN 
Dasypus 

novemcinctus Tatu-galinha LC    Fotografia Toca 3; 4; 5; 6; 7 AD CN; AF; AA 
Dasypus 

septemcinctus Tatuí LC    Carcaça 3; 6 AD CN; AF; AA 
Euphractus 
sexcinctus Tatu-peba LC    Toca 1; 3; 4; 5; 6; 7 AD CN; BF 
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Continuação 
Espécie Nome Popular 

Status Tipo de Registro 
Distribuição 
Geográfica 

Ambiente de 
Ocorrência IUCN MMA 

(2014) CITES COPAM 
(2010) Dados Primários Dados SecundáriosOrdem Artiodactyla Família Cervidae 

Mazama sp. Veado     Fotografia Pegada 1; AD AF; CN; MR 
Mazama americana Veado-mateiro DD    Pegada 3; 4; 5; 6 AD AF; CN; MR 

Mazama 
gouazoubira 

Veado-catingueiro LC     3; 6; 7 AD AF; CN; MR Família Tayassuidae 
Pecari tajacu Porco-do-mato LC  II VU  3; 4; 5; 6; 7 AD AF; CN Ordem Primates Família Callitrichidae 

Callithrix penicillata Mico-estrela LC  II  Visualização 3; 4; 5; 6; 7 AD AF 
Sapajus nigritus Macaco-prego NT  II   5 MA AF 

Callicebus nigrifrons Guigó NT  II  Visualização; Vocalização 1; 3; 4; 5; 6; 7 MA AF Ordem Carnivora Família Canidae 
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato LC  II  Pegada Fezes 1; 2; 3; 5; 6; 7 AD CN; AA 

Lycalopex vetulus Raposinha-do-campo LC VU    6; 7 CE, PT CN; AA 
Chrysocyon 
brachyurus Lobo-guará NT VU II VU Pegada Fezes 2; 3; 4; 5; 6; 7 AD CN; AA 
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Continuação 
Espécie Nome Popular 

Status Tipo de Registro 
Distribuição 
Geográfica 

Ambiente de 
Ocorrência IUCN MMA 

(2014) CITES COPAM 
(2010) Dados Primários Dados SecundáriosFamília Felidae 

Leopardus sp. Gato-do-mato     Fezes 1; 4; 5; AD AF 
Leopardus pardalis Jaguatirica LC  I VU Fotografia Fezes 3; 4; 5; 6; 7 AD AF; CN; AA 
Leopardus guttulus Gato-do-mato-pequeno VU VU I VU Fotografia PegadaFezes 3; 6 AD AF 

Leopardus wiedii Gato-maracajá NT VU I EN  6 AD AF 
Puma yagouaroundi Gato-mourisco LC VU II   3; 6; 7 AD AF; CN; AA 

Puma concolor Onça-parda LC VU II VU Fotografia Pegada 1; 3; 4; 5; 6 AD AF; CN 
Panthera onca Onça-pintada NT VU I CR  6 AD AF Família Procyonidae 
Nasua nasua Quati LC     1; 2; 3; 4; 5; 7 AD AA; AF 

Procyon cancrivorus Mão-pelada LC    Pegada 2; 3; 4; 5; 7 AD AF; MR Família Mephitidae 
Conepatus chinga Jaritataca LC    Pegada 1; 4; 5 MA, CE, PP CN; AF Família Mustelidae 

Eira barbara Irara LC    Fotografia 1; 3; 4; 5; 6; 7 AD CN; AA 
Galictis cuja Furão LC     2; 4; 5; 6 AD AF; CN 

Lontra longicaudis Lontra NT  I VU  1; 4; 5; 6 AD MR 
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Continuação 
Espécie Nome Popular 

Status Tipo de Registro 
Distribuição 
Geográfica 

Ambiente de 
Ocorrência IUCN MMA 

(2014) CITES COPAM 
(2010) Dados Primários Dados SecundáriosOrdem Lagomorpha Família Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis Coelho LC    Fotografia PegadaFezes 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 AD AF; CN Ordem Rodentia Família Caviidae 
Cavia aperea Preá LC     3; 6 AD AF; AA; CN 
Hydrochoerus 
hydrochaeris Capivara LC    Fotografia PegadaFezes 3; 7 AD AA; MR Família Cricetidae

Akodon cursor Rato-do-mato LC     2;3;4 AD AF 
Akodon montensis Rato-do-mato LC     1; AD AF 

Calomys tener Rato-do-mato LC     2;3;4;7 AD AF, AA, CN 
Cerradomys 

subflavus Rato-do-mato LC     1;2;3;4;7 MA, CE AF, AA, CN 
Necromys lasiurus Pixuna LC     2;3;4;7 AD AF, AA, CN 

Nectomys squamipes Rato-d’agua LC     3;7 MA, CE AF 
Oligoryzomys 

nigripes Rato-do-mato LC     3; AD AF, AA, CN 
Oligoryzomys sp. Rato-do-mato      2;7 AD AF, CN 

Oxymycterus 
dasytrichus Rato-do-mato      1; MA AF, CN 

Oxymycterus sp. Rato-do-mato      2; AD AF, CN 
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Continuação 
Espécie Nome Popular 

Status Tipo de Registro 
Distribuição 
Geográfica 

Ambiente de 
Ocorrência IUCN MMA 

(2014) CITES COPAM 
(2010) Dados Primários Dados Secundários

Oecomys roberti Rato-do-brejo LC     3; AM, CE, PT AF 
Rhipidomys 
mastacalis Rato-da-árvore LC     3;4 MA, CE AF Família Dasyproctidae 

Dasyprocta sp. Cutia      3; 6; 7 AD AF Família Cuniculidae 
Cuniculus paca Paca LC    Fotografia Pegada 1; 3; 4; 5; 6; 7 AD AF Família Echimydae 

Thrichomys 
apereoides Rato-boiadeiro LC     4 CE, CA AF, CN Família Erethizontidae 

Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro LC     3; 4; 5; 6; 7 AD AF Família Sciuridae 
Guerlinguetus 

ingrami 
Caxinguelê, esquilo      3; 6; 7 MA AF; AA  
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Quadro 05 Anfíbios com potencial ocorrência no Monumento Natural Serra da Calçada  Legenda: Status de Conservação: Estadual = Copam nº147/2010; Nacional= Portaria MMA nº43 de 2014 e Portaria MMA nº 444 de 2014; Global = IUCN, 2015 DD = Deficiente de Dados; LC = Pouco Preocupante; NT = Quase Ameaçado; CR = Criticamente em Perigo. Fonte :1 = Amplo, 2012; 2 = SETE, 2015 (dados não publicados). 
Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

Estadual Nacional Global Brachycephalidae Ischnocnema izecksohni (Caramaschi & Kisteumacher, 1989 “1988”) DD 2 
Ischnocnema juipoca (Sazima & Cardoso, 1978) LC 1. 2 Bufonidae Rhinella rubescens (A. Lutz, 1925) LC 1 Centrolenidae Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924) LC 1. 2 Craugastoridae Haddadus binotatus (Spix, 1824) LC 1 Cycloramphidae Thoropa megatympanum Caramaschi & Sazima, 1984 LC 1 Dendrobatidae Ameerega flavopicta (A. Lutz, 1925) LC 1 

Hylidae 

Bokermannohyla gr. Circumdata - 1 
Bokermannohyla circumdata (Cope, 1871) LC 2 

Bokermannohyla martinsi (Bokermann, 1964) NT LC 1. 2 
Dendropsophus minutus (Peters, 1872) LC 1. 2 

Dendropsophus rubicundulus (Reinhardt & Lütken, 1862”1861”) LC 1 
Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824) LC 1 

Hypsiboas faber (Wied-Neuwied, 1821) LC 1 
Hypsiboas lundii (Burmeister, 1856) LC 1 

Hypsiboas polytaenius (Cope, 1870 “1869”) LC 1. 2 
Phyllomedusa ayeaye (B. Lutz, 1966) CR CR 1 

Phyllomedusa burmeisteri Boulenger, 1882 LC 1 
Scinax aff. Perereca - 1. 2 
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Continuação Legenda: Status de Conservação: Estadual = Copam nº147/2010; Nacional= Portaria MMA nº43 de 2014 e Portaria MMA nº 444 de 2014; Global = IUCN, 2015 DD = Deficiente de Dados; LC = Pouco Preocupante; NT = Quase Ameaçado; CR = Criticamente em Perigo. Fonte :1 = Amplo, 2012; 2 = SETE, 2015 (dados não publicados). 
Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

Estadual Nacional Global 

Hylidae Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) LC 1. 2 
Scinax longilineus (B. Lutz, 1968) LC 1 

Scinax luizotavioi (Caramaschi & Kisteumacher, 1989) LC 1. 2 
Scinax maracaya (Cardoso & Sazima, 1980) DD 1 Hylodidae Hylodes uai Nascimento, Pombal & Haddad, 2001 DD 1 

Leptodactylidae 
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 LC 1 

Pseudopaludicola serrana Toledo, 2010 - 1 
Leptodactylus cunicularius Sazima & Bokermann,1978 LC 1 

Leptodactylus gr. Marmoratus - 1 
Leptodactylus jolyi Sazima & Bokermann, 1978 DD 2 

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) LC 1 Microhylidae Elachistocleis cesarii (Miranda Ribeiro (1920) - 1 Odontophrynidae Odontophrynus cultripes Reinhardt & Lütken, 1861”1862 LC 1 
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Quadro 06 Répteis com potencial ocorrência no Monumento Natural Serra da Calçada  Legenda: Status de Conservação: Estadual = Copam nº147/2010; Nacional= Portaria MMA nº43 de 2014 e Portaria MMA nº 444 de 2014; Global = IUCN, 2015 DD = Deficiente de Dados; LC = Pouco Preocupante; NT = Quase Ameaçado; CR = Criticamente em Perigo. Fonte :1 = Amplo, 2012; 2 = SETE, 2015 (dados não publicados).  
Família Espécie 

Status de Conservação 
Fonte 

Estadual Nacional Global Gymnophthalmidae Cercosaura sp. 1 Leiosauridae Enyalius bilineatus Duméril & Bibron, 1837 1 Mabuyidae Aspronema dorsivittatum (Cope, 1862) 1 
Notomabuya frenata (Cope, 1862) 1 Teiidae Ameiva a. ameiva (Linnaeus, 1758) 2 

Salvator merianae (Duméril & Bibron, 1839) LC 2 Tropiduridae Tropidurus itambere Rodrigues, 1987 1 
Tropidurus torquatus (Wied, 1820) LC 2 Dipsadidae Tropidodryas serra (Schlegel, 1837) LC 1 

Xenodon merremii (Wagler in Spix, 1824) 1 Viperidae Bothrops jararaca (Wied, 1824) 1 
Bothrops neuwiedi Wagler in Spix, 1824 1 
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Anexo 10 - Visadas sugeridas para 
manutenção da visibilidade do 

MONA Serra da Calçada 
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Foto 01 MONA Serra da Calçada – Vista Geral – Pontos de análise de visadas  
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Foto 02 MONA Serra da Calçada – Vista Geral – Ponto de visada 1  
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Foto 03 Ponto 1 - vista no sentido noroeste a partir da estrada Honório Bicalho nas 
proximidades do bairro Vale do Sol 
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Foto 04 Ponto 1 - Vista no sentido sudoeste a partir da estrada Honório Bicalho nas 
proximidades do bairro Vale do Sol 
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Foto 05 MONA Serra da Calçada – Vista Geral – Ponto de visada 2  
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Foto 06 Vista no sentido noroeste a partir da estrada Honório Bicalho nas proximidades 
do condomínio Miguelão 
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Foto 07 Vista no sentido sudoeste a partir da estrada Honório Bicalho nas 
proximidades do condomínio Miguelão 
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Foto 08 MONA Serra da Calçada – Vista Geral – Ponto de visada 3  
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Foto 09 Vista no sentido noroeste a partir da rodovia BR040 nas proximidades do IBAMA 
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Foto 10 MONA Serra da Calçada – Vista Geral – Ponto de visada 4  



EMPREENDEDOR Secretaria de Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de Nova Lima DOCUMENTO Monumento Natural Municipal da Serra da Calçada - Plano de Manejo  

CÓDIGO DO DOCUMENTO PÁGINASTE-CVD198-EAE-INT-TXT001-F1 336 

 

Foto: E
quipe d

e geopr
ocessa

mento 
Vale – r

ealidad
e virtu

al 

Foto 11 Vista no sentido noroeste a partir da rodovia BR040 em frente ao Posto Água Boa 
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Foto 12 Vista no sentido sudoeste a partir da rodovia BR040 em frente ao Posto Água Boa  
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Foto 13 MONA Serra da Calçada – Vista Geral – Ponto de visada 5  
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Foto 14 Vista no sentido sudeste a partir do trevo da BR040, no acesso ao bairro Vale do 
Sol 
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Foto 15 MONA Serra da Calçada – Vista Geral – Ponto de visada 6  
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Foto 16 Vista no sentido oeste a partir do trevo de acesso aos condomínios  Pasárgada e 
Morro do Chapéu 
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Foto 17 Vista no sentido sudoeste a partir do trevo de acesso aos condomínios  Pasárgada 
e Morro do Chapéu 
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