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MOSAICO DA SERRA DO CIPÓ 

Os conselheiros do Mosaico da Serra 

do Cipó, reunidos no dia 05 de março, na 

sede do Parna da Serra do Cipó, aprova-

ram o seu planejamento para o biênio 

2019/2020, elegendo as ações prioritá-

rias a serem realizadas pelos vários atores 

envolvidos.  

A promoção de um intercâmbio entre 

as comunidades e povos tradicionais, que 

vivem na região do Mosaico, foi considera-

da a principal tarefa a ser desenvolvida. 

São várias localidades, com característi-

cas culturais marcantes e sete territórios 

quilombolas. O Circuito Turístico do Par-

que Nacional da Serra do Cipó, conselhei-

ro do Mosaico, deve se constituir no princi-

pal facilitador para promover os calendá-

rios de eventos e manifestações culturais 

dessas comunidades. 

Sendo toda a região privilegiada de 

atrativos naturais e culturais, destino de 

milhares de visitantes, a organização de 

um plano de turismo, que contemple a 

natureza e as práticas tradicionais, foi 

considerada tarefa estratégica. O objetivo 

é conseguir maior visibilidade para o ca-

lendário de festas e manifestações cultu-

rais da região fortalecendo um desenvol-

vimento social e ambientalmente equili-

brado. 

Proposta de habilitação de trilhas de 

longo percurso, como a Transespinhaço, 

que deve cortar de norte a sul toda a regi-

ão do Mosaico da Serra do Cipó, foi abra-

çada pelos gestores do Mosaico, com 

indicativos de ações imediatas para a 

definição de melhor traçado e sinalização. 

Buscando responder à dificuldade de 

recursos financeiros, o Mosaico pretende 

capacitar gestores de unidades de con-

servação e representantes de municípios 

para a inscrição no ICMS Ecológico e ca-

dastramento das unidades de conserva-

ção nos sistemas do Ministério de Meio 

Ambiente. 

O Mosaico da Serra do Cipó foi institu-

ído pela portaria nº 368/2018, do Minis-

tério do Meio Ambiente e o Conselho ges-

tor foi eleito em sua primeira reunião 

realizada, dia 04 de dezembro de 2018.  

1 Parque Nacional 

1 APA Federal 

2 Parques Estaduais 

10 unidades de con-
servação municipais 

6 Reservas Particu-
lares do Patrimônio 

Natural (RPPN) 

9 Municípios  
Envolvidos 

 
250 mil hectares de 

áreas protegidas 

A reabertura do aloja-

mento do Parque pode 

ficar para o final do ano 
No dia primeiro de abril foi publicada a licitação 

nacional do ICMBio para reformas prediais, com a 

sessão de abertura dos envelopes de propostas mar-

cada para o dia 8 de maio, conforme informações da 

Unidade Administrativa do ICMBio – UAAF Terezopolis, 

responsável pelo processo de contratação dos servi-

ços. Não havendo contratempos, como recursos e 

impugnações, é possível pensar numa contratação  

para o mês de junho/2019. 

O alojamento, que possui capacidade para rece-

ber até 30 pesquisadores por vez, está fechado há 

mais de um ano. Primeiro, porque o sistema de fossas 

sépticas deixou de funcionar e logo em seguida, por-

que foi considerado em risco de desabamento decor-

rente de trincas em suas paredes e rebaixamento de 

partes do piso. 

Os principais banheiros, que atendem aos turistas 

e servidores da unidade estão interditados, em decor-

rência de falha na execução dos serviços durante a 

reforma do sistema de fossas. Apenas um banheiro e 

uma ducha estão disponíveis para os visitantes. 

A gestão do Parque está buscando solucionar os 

problemas, com a brevidade possível.  

Contamos com a compreensão de todos.  
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“A Pirapitinga (Brycon nattereri) é 

uma espécie de médio porte, com cerca 

de 30 centímetros. Possui um corpo 

delgado, com coloração prateada na 

lateral do corpo. Suas nadadeiras variam 

de tons amarelados a avermelhados. 

É uma espécie abundante no alto rio 

Cipó, incluindo o Parque Nacional da 

Serra do Cipó. Possui uma distribuição 

restrita às cabeceiras das bacias do alto 

rio Paraná, alto rio São Francisco e alto 

rio Tocantins. 

Considerada como ameaçada, a es-

pécie é restrita a rios de médio porte de 

águas claras a escuras e de boa qualida-

de. Habita ambientes com correnteza de 

moderada a rápida e a áreas de cabecei-

ras e margens de rio conservadas. A 

alteração destes ambientes é uma das 

principais ameaças à espécie. 

Possui um interessante comporta-

mento alimentar: os indivíduos menores 

tendem a ser mais carnívoros, enquanto 

que os maiores dependem mais forte-

mente do material vegetal.” 

Professor Thiago Ribeiro-CEFET/MG 

AUTORIZAÇÃO DIRETA Nº: 07/2019  

Processo Nº 02128.000261/2019-37  

 

Francisco Henrique da Silva 

CPF 616.666.296-34  

 

Atividade:  

Supressão de vegetação para uso alterna-

tivo de solo, envolvendo o corte de nove 

palmeiras macaúba e mangueiras para 

construção de edificação.  

 

Localidade:   

"Mato Grande", situada na Zona Rural do 

Município de Santana do Riacho/MG e 

inserida na Zona de Manejo do Plano de 

Manejo da APA Morro da Pedreira, como 

Zona Rural de Cerrado (ZR-Ce), nas coor-

denadas geográficas 19°14'25,8" S - 

43°40'07,6" W.  

 

Condicionantes Específicas:  

1 - O rendimento lenhoso decorrente da 

supressão de vegetação autorizada deve 

ser utilizado nos limites da propriedade da 

requerente. 

2 - Evitar o uso de fogo, e se indispensá-

vel, adotar todas as medidas de seguran-

ça necessárias a fim de se evitar a propa-

gação das chamas para as áreas vizinhas. 

Autorização Direta do ICMBio  
Cipó-Pedreira para obras  

e empreendimentos - 2019 

Reunião dos Conselhos  

Consultivos da APA e do Parque 

A ideia central é trocar saberes: expe-

rimentar, na prática, técnicas produzidas 

cientificamente e levar para o desenvolvi-

mento científico experiências acumula-

das pela longa lida no campo. 

Para proporcionar esse momento de 

compartilhamento, a nossa Brigada anual 

realizou uma das ações planejadas do 

“Manejo Integrado do Fogo - MIF Cipó-

Pedreira 2019”, na baixada do Rio Mas-

cates. Prepararam previamente o local e 

realizaram a queima prescrita em uma 

área com severo acúmulo de gramíneas, 

com muita técnica e segurança, uma ver-

dadeira aula prática. 

A equipe de pesquisadores do Centro 

de Sensoriamento Remoto (CSR/UFMG), 

Britaldo, Willian e Ubirajara, coletaram 

diversos dados e registraram tudo em 

fotos e vídeos. Os dados irão contribuir 

para o aprimoramento do modelo de espa-

lhamento do fogo, que está em desenvolvi-

mento pela equipe.  

O modelo de espalhamento contribuirá 

para que o planejamento do manejo do 

fogo seja mais preciso e eficiente. 

Foto Ubirajara Oliveira 

ICMBio Cipó-Pedreira e UFMG compartilham 

conhecimentos sobre o Manejo do Fogo 

Dia:  10 de abril de 2019 

Horário: das 13 às 17h30min. 

Local: Parna da Serra do Cipó 

Em discussão: 

1—O uso público no Parque—

regulamentação de aluguel de bicicletas e 

canoagem. 

2—Plano de Ação do Mosaico da Serra do 

Cipó—apresentação, discussão e encami-

nhamentos. 

3—Termo de compromisso do ICMBio com 

os moradores do Retiro. 

4—Nova direção no Núcleo de Gestão Inte-

grada ICMBio Cipó-Pedreira. 

5—Outros temas propostos. 

 

Foto Leandro Vitorino 



A Foto do Leitor 

Este espaço é dedicado à divulgação da visão dos leitores do Boletim Informativo sobre as nossas unida-

des de conservação, Parque Nacional da Serra do Cipó e da APA Morro da Pedreira. Se você desejar com-

partilhar a sua foto neste espaço, envie um e-mail para parna.serradocipo@icmbio.gov.br contendo o 

título “Foto do Leitor”, a imagem anexada em boa resolução e uma declaração de autorização de uso da 

imagem. Um forte abraço e esperamos nos ver por aqui!!! 

 Belo registro feito pelo leitor e voluntário do Parque Daniel Alves Guedes, o “Pretinho”, 

que fotografou este pequeno exemplar do jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris). 

O jacaré-do-papo-amarelo é uma espécie que ocorre de forma natural na bacia do rio Ci-

pó, sendo habitante frequente de lagoas naturais e trechos de rio naturalmente represa-

dos. Não é de forma alguma uma espécie agressiva, não havendo registros que compro-

vem qualquer ataque aos humanos. Já o contrário é bastante verdadeiro: atividades hu-

manas, como a modificação dos ambientes de ocorrência natural da espécie e a caça 

predatória, quase levaram ao desaparecimento deste jacaré em nossa região. Hoje a po-

pulação do simpático jacaré se recupera, graças aos esforços de conservação e à maior 

consciência e educação ambiental dos moradores da região da Serra do Cipó. 


