
As áreas de entorno de unidades de 
conservação foram criadas com o intuito de 
promover a adequada utilização dos recursos 
naturais, seja pelas atividades econômicas 
ou pelas ocupações humanas nas áreas 
próximas. Os limites da área de entorno 
foram estabelecidos pelo Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (Conama), na Resolução 
n° 13/90, como todo o território localizado 
entre os limites de unidades de conservação 
e um raio de dez quilômetros.

No caso específico da Floresta Na-
cional de Passa Quatro, a área do entorno 
abrange a totalidade dos municípios de Pas-
sa Quatro e Itanhandu, localizados na Ma-
crorregião de Planejamento do Sul de Minas, 
na divisa com os estados de São Paulo e do 
Rio de Janeiro. Situados na Serra da Manti-
queira, com altitudes que variam entre 900 
m e 2.790 m, os municípios têm paisagem 
bem diversificada, com a presença de picos, 
vales, rios encachoeirados, reservas de fau-
na e de flora típicas de áreas florestais e 
campestres, além de ocupações urbana e 
rural.

 
5.1 A área de entorno da Flona de Passa 
Quatro

A área de entorno da UC totaliza 
419,02 km2, sendo 65,7% da superfície 
pertencente às “terras passa-quatrenses” 
e o restante ao município de Itanhandu.

Ambos os municípios apresentam 
características típicas da Serra da Manti-
queira. A significativa amplitude topográfi-
ca, que atinge quase 1.900 m entre o ponto 
mais elevado, a Pedra da Mina, 2.790 m, e o 
ponto com menor altitude, a foz do Ribeirão 
Itanhandu, 900 m, contribui para a diversi-
dade paisagística encontrada no entorno da 
Floresta Nacional de Passa Quatro.

5 Caracterização socioeconômica e 
   ambiental da UC

A influência do relevo no clima e, 
conseqüentemente, na vegetação faz haver, 
em áreas próximas, do ponto de vista 
geográfico, espécies típicas da mata tropical 
Semidecídua, das matas de araucárias e dos 
campos de altitude. Além das interferências 
no clima e na vegetação, as formas de 
relevo, caracterizadas pela alta declividade 
do terreno e pela amplitude topográfica, 
colaboram para tornar encachoeirados o 
Alto Curso do Rio Verde e de seus afluentes 
(Figura 5.1).

Figura 5.1 - Vista parcial de Passa Quatro, tendo ao fundo 
a Serra Fina (Foto: Mendes, 2006).



P l a n o  d e  M a n e j o  –  F l o r e s t a  N a c i o n a l  d e  P a s s a  Q u a t r o ,  M i n a s  G e r a i s

140

Mesmo com o processo de povoa-
mento remontando ao século XVII, quando 
partiram as primeiras expedições de Ban-
deirantes em direção ao interior do Brasil 
Colonial, os municípios só foram criados no 
final do século XIX, caso de Passa Quatro, 
emancipado em 1888, e no início do século 
XX, situação de Itanhandu, que se emanci-
pou em 1923.

Ao longo do período entre a segunda 
metade dos séculos XIX e meados do século 
XX, a cafeicultura teve notória importância 
para a economia e o povoamento da área 
em questão, assim como para as regiões 
vizinhas. Naquele período, tiveram início, 
também, atividades turísticas nos municípios 
do Circuito das Águas, especialmente em 
Caxambu e em São Lourenço. A posição 
geográfica no trajeto entre os centros 
emissores de turistas, especialmente Rio 
de Janeiro e São Paulo, e os centros re-
ceptores de turistas do Circuito das Águas, 
contribuiu para que Itanhandu e Passa 
Quatro passassem a ter certa atividade tu-
rística, especialmente na segunda, que foi 
declarada estância hidromineral em 1946 
(Figura 5.2).

O crescimento da população está 
exposto no Quadro 5.1, que demonstra a 
evolução da população nos municípios de Ita-
nhandu e Passa Quatro, entre os anos de 
1970 e 2006.

Figura 5.2 - Vista parcial da área urbana de Itanhandu 
(Foto: Scarpa, 2007).

Quadro 5.1 - Evolução da população em Itanhandu e em 
Passa Quatro.

contagem da população de 2007.  

Censo Itanhandu Passa Quatro

1970 9132 11365

1980 9691 12045

1991 11273 13408

2000 12910 14854

2006 14429 15293

O ritmo de crescimento demográfi-
co em ambos os municípios foi relativamen-
te baixo, sendo que no meio rural houve, in-
clusive, significativo decréscimo da popula-
ção no período analisado, conforme mostra 
o Quadro 5.2.

Quadro 5.2 - População urbana e rural em Itanhandu e em 
Passa Quatro, entre 1970 e 2000.

Censo Itanhandu Itanhandu
Passa 
Quatro

Passa 
Quatro

Urbana (%) Rural (%) Urbana (%) Rural (%)

1970 5259 (57,6) 3873 (42,4) 6663 (58,6) 4702 (41,4)

1980 6927 (71,5) 2764 (28,5) 7994 (66,4) 4051 (33,6)

1991 9049 (80,3) 2224 (19,7) 9149 (68,2) 4259 (31,8)

2000 10521 (81,5) 2389 (18,5) 11320 (76,2) 3534 (23,8)

O decréscimo populacional no meio 
rural foi fator recorrente em diversas locali-
dades e regiões do País. No caso específico 
da Macrorregião de Planejamento do Sul de 
Minas, diversos municípios apresentaram 
decréscimo no número de habitantes du-
rante o período analisado (1970-2000). Tal 
situação se deu, entre outros fatores:

a) pelo reduzido potencial de reten-
ção da população, que se evadiu 
do meio rural, por parte das ci-
dades pouco populosas e de eco-
nomia nitidamente agropecuária; 

b) devido ao intenso poder de atra-
ção de migrantes dos centros 
regionais do próprio sul de Mi-
nas, assim como de variadas 
localidades das demais macror-
regiões de Minas Gerais e dos 
estados de São Paulo e do Rio de 
Janeiro. 
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A referida situação contribuiu deci-
sivamente para o esvaziamento populacional 
e econômico de amplos setores do território 
nacional, entre eles as áreas mais montanho-
sas, eminentemente rurais, situadas no inte-
rior de um “quadrado imaginário” formado por 
Belo Horizonte, Uberlândia, São Paulo, Rio de 
Janeiro e, novamente, Belo Horizonte.

Se, por um lado, essa relativa estag-
nação econômica e demográfica promoveu 
impactos negativos aos “que ficaram”, por 
outro contribuiu para conservar alguns recur-
sos naturais, o que acabou motivando certo 
potencial para o desenvolvimento de ativida-
des econômicas mais propícias às condições 
físicas regionais. O progressivo crescimento 
do turismo, da produção de orgânicos, da 
piscicultura e da fruticultura, como já ocorre 
em municípios sul-mineiros da Serra da Man-
tiqueira, incluindo Passa Quatro e Itanhandu, 
evidencia esse potencial. 

Apesar do decréscimo da população 
que reside no meio rural, a agropecuária 
apresenta significativa importância para a 
economia de Passa Quatro e, especialmen-
te, para Itanhandu, onde a avicultura pos-
sui maior destaque na composição do PIB 
(Produto Interno Bruto) local. O Quadro 5.3 
demonstra a distribuição por setores eco-
nômicos do PIB dos municípios abordados.

Quadro 5.3 – PIB, em milhares de reais, dos municípios de 
Itanhandu e Passa Quatro, 2004.
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Itanhandu 116.474 15.814 57.475 187.094

Passa Quatro 41.008 23.878 48.232 114.222

Fonte: IBGE, 2004.

Apesar da relativa concentração 
do PIB no setor primário, especialmente no 
município de Itanhandu, a distribuição da 
População Economicamente Ativa (PEA) não 
reflete tal quadro, conforme será evidencia-
do no Quadro 5.4. 

Quadro 5.4 - Distribuição da PEA por setores econômicos 
no ano 2000.

Primário
(%)

Secundário 
(%)

Terciário 
(%)

Total
(%)

Itanhandu
1.039
(17,8)

1.766
 (30,3)

3.031 
(51,9)

5.836 
(100)

Passa 
Quatro

1.101 
(17,8)

1.789 
(28,9)

3.291 
(53,2)

6.181 
(100)

Fonte: IBGE, 2000.

Conforme citado, a avicultura, re-
presentada majoritariamente pela produção 
de ovos de galinha, é a principal atividade 
econômica em volume de recursos financei-
ros no município de Itanhandu. Além disso, 
destaca-se na localidade a produção de milho 
e de leite, no setor primário, as indústrias 
têxteis, de laticínios e de autopeças no se-
tor secundário, e a prestação de serviços, o 
turismo e o comércio no setor terciário. No 
caso de Passa Quatro, existe maior equi-
líbrio entre os setores econômicos, tendo 
destaque na geração de rendimentos para 
os moradores, a piscicultura de trutas e 
a produção de batata-inglesa, milho, ovos, 
leite e frutas, no setor primário, engarrafa-
mento de águas minerais, laticínios, meta-
lurgia e a produção de refrigerantes, têxteis 
e de papéis no setor secundário, e turismo, 
comércio e prestação de serviços no setor 
terciário.

Da mesma forma que nos demais 
municípios localizados na Mantiqueira sul-
mineira, a estrutura fundiária em Itanhandu 
e em Passa Quatro se encontra organizada 
a partir de pequenas e médias proprieda-
des. Essa relativa eqüidade na posse da ter-
ra, juntamente com as restrições do meio 
físico à produção de monoculturas voltadas 
às exportações e, nitidamente mais valo-
rizadas pelas políticas públicas nacionais, 
conferem maior participação dos familiares 
dos proprietários no trabalho em ambos os 
municípios. 

A diversificação da produção econô-
mica no meio rural, especialmente se ocor-
rer concomitantemente à melhoria das con-
dições tecnológicas para o armazenamento, 
transformação e comercialização, poderão 
transformar favoravelmente as condições 
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sociais, econômicas e ambientais nos muni-
cípios de Itanhandu e de Passa Quatro. São 
fatores positivos que podem colaborar para 
a diversificação das atividades econômicas:

a) a variação microclimática exis-
tente no interior dos municípios, 
que possibilita o cultivo de espé-
cies tipicamente tropicais, como 
a banana e o café, e também fa-
vorece a expansão das áreas ocu-
padas com a fruticultura de clima 
temperado, a exemplo da pera, 
da ameixa e do pêssego. O clima 
permite, também, a piscicultura 
da truta e do salmão, atividades 
com certo destaque em ambos 
os municípios, mas, especialmen-
te, em Passa Quatro;

b) a proximidade geográfica com 
importantes centros consumi-
dores nacionais, entre eles as 
regiões metropolitanas de São 
Paulo e do Rio de Janeiro;

c) o potencial para o desenvolvi-
mento turístico dos municípios 
devido à existência de recur-
sos naturais e construídos nas 
áreas urbanas e no meio rural.

Apesar de estarem localizados no 
interior da APA da Serra da Mantiqueira 
desde a sua criação, em 1985, os municí-
pios de Passa Quatro e de Itanhandu apre-
sentam diversas áreas efetivamente trans-
formadas pelas atividades econômicas, a 
exemplo da agropecuária, da mineração, da 

indústria e do turismo, e também progres-
sivo acréscimo de moradores e de visitan-
tes. A presença de amplas áreas ocupadas 
por pastagens e por cultivos em locais de 
excessiva declividade contribui efetivamente 
para a formação de processos erosivos em 
encostas, a contaminação e o assoreamen-
to dos recursos hídricos, e para ocasionais 
desmatamentos.

A difícil conciliação entre o desenvol-
vimento econômico, a acolhida a moradores 
e visitantes e a correta utilização dos re-
cursos naturais é verificada não apenas na 
zona de amortecimento da Floresta Nacional 
de Passa Quatro, mas também em variadas 
localidades e regiões com características 
parecidas. De modo geral, os indicadores de 
qualidade de vida nos municípios localizados 
na Serra da Mantiqueira estão entre os de 
piores condições em relação à Macrorregião 
de Planejamento do Sul de Minas.

No que tange às condições de ren-
dimentos, as situações de Itanhandu e de 
Passa Quatro podem ser verificadas no 
Quadro 5.5.

As condições de rendimentos de 
Itanhandu são significativamente mais favo-
ráveis do que as do município de Passa Qua-
tro, que apresenta nível de renda per ca-
pita inferior a todas as unidades espaciais 
analisadas. Devido à menor desigualdade 
social em ambos os municípios, explicitada 
pelo Coeficiente de Gini, eles apresentam 
percentual de população abaixo da linha da 
pobreza, inferior ao estado de Minas Gerais. 
Apesar disso, a situação de Itanhandu é niti-
damente melhor do que a de Passa Quatro.

Quadro 5.5 - Condições de rendimentos nos municípios de Itanhandu, Passa Quatro e em outras unidades espaciais 
selecionadas.

Fonte: FJP/Ipea/Pnud: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003.
* Valor de ago./2000, quando o salário mínimo era de R$ 151,00;
** Referente a ½ salário mínimo per capita, ao mês, valor de ago./2000.

Renda per capita mensal, 
2000*

Pessoas abaixo da linha da 
pobreza (%) **

Itanhandu 306,52 0,570 18,46

Passa Quatro 240,59 0,570 27,61

Microrregião de São Lourenço 269,70 0,578 26,05

M. P. do Sul de Minas 288,92 0,549 20,38

Minas Gerais 276,56 0,615 29,77
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No Quadro 5.6, estão demonstra-
das as condições dos domicílios quanto ao 
abastecimento de água e à existência de ba-
nheiros, ao fornecimento de energia elétrica 
e à coleta de lixo. A presença de tais servi-
ços públicos melhora as condições socioam-

Quadro 5.6 - Condições dos domicílios nos municípios de Itanhandu, Passa Quatro e em outras unidades espaciais 
selecionadas.

bientais de determinada população, já que 
contribui, entre outras formas, para evitar 
a disposição irregular do lixo em córregos, a 
retirada de madeira para ser utilizada como 
fonte de energia, assim como a utilização de 
água imprópria para o consumo humano.

% de moradores que 
vivem em residências com 
água e banheiro, 2000

% de moradores que 
vivem em residências 
com coleta de lixo, 2000

% de moradores que 
vivem em residências com 
energia elétrica, 2000

Itanhandu 98,20 99,00 99,50

Passa Quatro 95,24 98,89 99,65

Microrregião de São Lourenço 95,40 97,80 98,66

M. P. do Sul de Minas 95,69 98,11 98,99

Minas Gerais 87,20 95,25 95,60

Fonte: Ipea, 2007; FJP/Ipea/Pnud: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003.

De modo geral, os indicadores de 
ambos os municípios encontram-se acima 
das médias da Microrregião de São Lou-
renço, da Macrorregião de Planejamento do 
Sul de Minas e também do estado de Minas 
Gerais. A única exceção é no percentual de 
passa-quatrenses que residem em domi-
cílios com água encanada e banheiro, que 

apresenta média superior apenas ao con-
junto do estado de Minas Gerais, estando 
abaixo das demais unidades espaciais ana-
lisadas.

As condições de educação nos mu-
nicípios de Itanhandu e de Passa Quatro, 
juntamente com as unidades espaciais sele-
cionadas, estão expostas no Quadro 5.7.

Quadro 5.7 - Condições de educação nos municípios de Itanhandu, Passa Quatro e em outras unidades espaciais sele-
cionadas.

Fonte: FJP/Ipea/Pnud: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2003.

% de analfabetos com idade 
superior a 15 anos, 2000

Média de anos de estudo 
dos moradores com idade 
acima de 25 anos, 2000

% de pessoas com idade en-
tre 7 e 14 anos que freqüen-
tam a escola, 2000

Itanhandu 7,35 6,08 98,10

Passa Quatro 8,30 5,61 97,10

Microrregião de São Lou-
renço

10,56 5,49 95,49

M. P. do Sul de Minas 10,82 5,45 95,50

Minas Gerais 11,47 5,60 95,90

Sem exceção, os indicadores relacio-
nados à educação dos municípios que com-
põem a área do entorno estão melhores que 
os das demais unidades espaciais. Mais uma 
vez, as condições de Itanhandu são mais sa-
tisfatórias do que as de Passa Quatro.

Em síntese, mesmo estando na 
Serra da Mantiqueira, setor que compre-
ende alguns dos municípios menos desen-

volvidos do sul de Minas, as condições de 
vida dos moradores de Itanhandu e de Passa 
Quatro são até satisfatórias, especialmen-
te no primeiro. Tal situação, possivelmente, 
é decorrente da relativa diversificação das 
atividades econômicas, mas também, no 
caso itanhanduense, do dinamismo do se-
tor agropecuário, tendo amplo destaque a 
avicultura.
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A localização da área de entorno da 
Floresta Nacional de Passa Quatro, em uma 
das áreas com maiores altitudes dentro da 
Serra da Mantiqueira, da mesma forma que 
a significativa diversidade paisagística, mi-
croclimática e do uso e ocupação do solo, 
podem propiciar mais desenvolvimento para 
as atividades turísticas. Tal prática, apesar 
de ser vista como impulsionadora para a 
economia da maior parte das regiões com 
condições naturais, econômicas, demográfi-
cas e socioambientais parecidas com a dos 
municípios analisados, necessariamente, 
tem que contar com um efetivo planejamen-
to e com a participação direta dos morado-
res. Do contrário, pode prejudicar ao invés 
de beneficiar as regiões.

5.2 Caracterização da população do 
entorno

A distribuição por faixa etária (Quadro 
5.8), em relação à abrangência da pesquisa, 
mostra concentração de habitantes entre 18 
e 59 anos e também entre 0 e 17 anos.

Com relação à educação, o número 
de pessoas que não concluiu o ensino funda-
mental é bastante alto e diminui conforme 
aumenta o grau de escolaridade, chegando 
ao resultado de 37 pessoas com ensino su-
perior completo em um universo de 1.336 
habitantes. Assim, pode-se perceber que 
grande quantidade de pessoas desiste de 
estudar, o que influencia na percepção am-
biental dessa população.

Quadro 5.8 - Distribuição da população por faixa etária (%).

Com relação ao acesso aos serviços 
públicos de infra-estrutura urbana, as zonas 
urbanas encontram-se em melhor situação. 
O abastecimento de água das zonas rurais 
é predominantemente de captação de minas 
d’água e poucos casos são de poços arte-

sianos. A pouca porcentagem de captação 
em minas na zona urbana é explicada pela 
existência de bairros que estão na área limí-
trofe entre a zona rural e a urbana, Quadro 
5.9.

Quadro 5.9 – Sistema de abastecimento de água.
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Quanto ao destino do esgoto, Ita-
nhandu e Passa Quatro apresentam situa-
ções diferentes. No município de Itanhandu 
o esgoto que converge para o Rio Verde é 
apenas interceptado. Essa captação é fruto 
de projeto em parceria com a Copasa. As-
sim, parte da área urbana e mais o bairro 
rural Jardim tem seu esgoto interceptado. 

A construção de uma ET1  está em nego-
ciação com o governo estadual. No caso do 
município de Passa Quatro não há nem a in-
terceptação nem o tratamento do esgoto 
em nenhum bairro do município2. No momen-
to, o projeto da Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) está em fase de elaboração, 
Quadro 5.10.

1  Estação de tratamento de esgoto.
2  Prefeitura Municipal de Itanhandu.

Quadro 5.10 - Destino do esgoto (%).

Grande maioria da população dos 
dois municípios, tanto na zona rural como 
na urbana, tem seu lixo recolhido pelas duas 
prefeituras. Na zona rural a coleta abrange 
mais de 80% da população e chega a 100% 
nas áreas urbanas. Nos dois municípios há 
aterros sanitários que conseguem arma-
zenar todo o lixo coletado. Pode-se ver que 
uma pequena parte da população rural ainda 

não tem seu lixo coletado pelas prefeituras, 
muitas vezes, dificultado pelo acesso, no 
caso de moradores mais retirados, e tam-
bém pelo próprio hábito da população rural 
de queimar e/ou enterrar parte do lixo. Ainda 
encontram-se pessoas que simplesmente 
deixam o lixo jogado a céu aberto, principal-
mente nas zonas rurais dos dois municípios, 
Quadro 5.11.

Quadro 5.11 - Destino do lixo (%).

Quanto ao acesso à energia, chama 
a atenção a grande abrangência do serviço, 
com apenas 5% da população rural de Ita-
nhandu sem o serviço. Ainda existem 27,5% 

da população rural de Passa Quatro utilizan-
do lenha como fonte de energia, Figura 5.3. 
Em Itanhandu esse percentual é bem menor, 
4%, Figura 5.4.
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Figura 5.3 - Utilização de fontes energéticas em Passa Quatro. Figura 5.4 - Utilização de fontes energéticas em Itanhandu.

5.3 Caracterização dos imóveis rurais

É importante destacar que a maioria 
da população rural diagnosticada localiza-se 
em bairros rurais3 mais distantes da zona 

urbana. Os lotes, neste caso, são menores, 
com menos da metade das propriedades 
com áreas de plantio ou pasto, conforme 
mostra a Figura 5.5.

3  Conjuntos de casas com lotes pequenos, muito semelhantes aos loteamentos das zonas urbanas.

Figura 5.5 - Área de pasto nos imóveis rurais.

Soma-se a essas características 
dos bairros rurais, uma incidência média de 
moradores que ainda conservam os hábitos 
culturais da vida rural, mantendo criações, 
pomares e hortas em suas propriedades. Tal 
situação mostra que boa parte da população 
rural depende das zonas urbanas de seus 
municípios para suprir suas necessidades 

básicas de alimentação. A Figura 5.6 ajuda 
a ilustrar a situação. As pessoas que não 
possuem atividades de subsistência conso-
mem produtos adquiridos nos centros urba-
nos ou de pequenos produtores localizados 
nos bairros. O dado importante é que boa 
parte da população rural está deixando de 
produzir para se tornar consumidor.
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Figura 5.6 - Atividades de subsistência nas residências da zona 
rural.

5.4 Manifestações culturais e associati-
vismo

O objetivo de investigar o nível de as-
sociativismo e de manifestações culturais é 
ter um melhor conhecimento sobre os aspec-
tos da cultura local das comunidades do en-
torno da Flona de Passa Quatro. Percebe-se a 
existência de grande quantidade de festas na 
região, que abrangem temas comerciais, reli-
giosos ou escolares, como mostram os Qua-
dros 5.12 e 5.13.

Quadro 5.12 - Tipos de festas nos bairros de Passa Quatro.

Quadro 5.13 - Tipos de festas nos bairros de Itanhandu.
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Quadro 5.14 - Quantidade de bairros nos quais os entrevis-
tados declararam conhecimento de “causos”.

Ao todo, foram citados 22 “causos” 
pelos entrevistados, com a distribuição des-
crita no Quadro 5.15.

Em relação ao associativismo, exis-
te pequena parcela das comunidades que 

fazem parte de alguma associação, como 
mostram os Quadros 5.16 e 5.17. Isso de-
monstra grau de organização pequeno para 
a população da área de entorno da Flona de 
Passa Quatro. 

Outro fato importante da cultura é 
a existência de ‘causos’, que são histórias 
do cotidiano local sobre diversas leituras, 
que vão desde assombrações a caricaturas 
de personagens da região. Não foi feito o re-
colhimento minucioso desse material, pois 
demanda de estudo mais específico para 

identificá-lo e classificá-lo. Nesse primeiro 
levantamento, averiguou-se a existência de 
diversos “causos”, principalmente nas zo-
nas rurais, como mostra o Quadro 5.14.  
Na zona rural de Passa Quatro foi identifica-
da maior diversidade de histórias.

Quadro 5.15 - “Causos” citados pelos entrevistados.
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Quadro 5.16 - Número de entrevistados partícipes de associações em Itanhandu.

Quadro 5.17 - Número de entrevistados partícipes de associações em Passa Quatro.

A participação da população enga-
jada em projetos governamentais e não-
governamentais (ONGs) é apresentada na 

Figura 5.7. A zona urbana de Itanhandu é a 
que mais concentra números de partícipes.

Figura 5.6 - Participação em projetos governamentais e/ou não-governamentais.
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5.5 Percepção ambiental

A percepção ambiental engloba não 
só as questões sobre a natureza biológica 
do lugar, mas, também, de forma mais am-

pla, tudo que compõe o ambiente no qual 
está inserida a comunidade. Portanto, ao 
avaliar a percepção ambiental da população 
do entorno entram os serviços municipais 
de infra-estrutura (Figuras 5.8 e 5.9).

Figura 5.7 - Avaliação dos serviços municipais de Passa Quatro.

Figura 5.8 - Avaliação dos serviços municipais de Itanhandu.

Chama a atenção a avaliação de 
três serviços estratégicos para o desenvol-
vimento rural dos dois municípios. Tiveram 
nota baixa os itens meios de comunicação, 
assistência técnica rural e transporte (Pas-
sa Quatro). Com relação às estradas, o ní-
vel de satisfação é médio nas zonas rurais. 

É importante ressaltar que a baixa avaliação 
desses itens reforça o movimento migrató-
rio da zona rural para a urbana e também 
das cidades de Passa Quatro e Itanhandu 
para outras cidades.

A pesquisa buscou saber se a popu-
lação vê no turismo boas oportunidades de 
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geração de trabalho e renda, Quadro 5.18. 
Os resultados mostram avaliação positiva, 
inclusive, indicando possíveis áreas de atua-
ção para trabalhar, como o comércio, a pro-
dução de artesanatos e hospedagem. Esses 
dados servem como ponto de partida para 
a elaboração de projetos com a comunida-
de. Tais projetos podem ajudar a melhorar 
o quadro de desemprego e a emigração da 
região, bem como gerar novos laços econô-
micos da população com a natureza.

Quadro 5.18 - Avaliação do turismo como alternativa de 
geração de trabalho e renda.

Na Figura 5.10 encontram-se as al-
ternativas de trabalho, advindas do turismo, 
apontadas pela própria população.

Figura 5.9 - Alternativas de geração de renda a partir do desenvolvimento do turismo.

Foram levantadas na pesquisa in-
formações a respeito da avaliação visual 
da preservação ambiental nos bairros. Em 
Itanhandu, predominou avaliação negativa 
da preservação ambiental, exceto na zona 
rural, seguida de parte da população que 
acha que a natureza está preservada, e de 

uma minoria que considera a natureza muito 
preservada. No município de Passa Quatro, 
predominou a opinião de que a natureza está 
preservada, o que significa condições mé-
dias de preservação no questionário, como 
mostra o Quadro 5.19.

Quadro 5.19 - Avaliação visual do estado de preservação da natureza.

Foram investigadas também, a 
partir das pessoas que avaliaram a natureza 
como pouco preservada, possíveis ações 
para melhorar as condições ambientais na 
região, evidenciadas nos gráficos a seguir. 
Em Passa Quatro (Figura 5.11), a maior 
preocupação é com a vegetação, que foi 

expressa pelos moradores da zona rural 
por meio do plantio de novas árvores, para 
o controle ao desmatamento. Já na zona 
urbana as preocupações aparecem de forma 
mais distribuída, sendo sugeridas várias 
propostas pelos moradores.
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Figura 5.10 - Sugestão de soluções para os problemas ambientais de 
Passa Quatro.

No município de Itanhandu a grande 
preocupação da população rural e urbana é 

com as nascentes, tema mais citado pelos 
entrevistados, Figura 5.12.

Figura 5.11 - Sugestão de soluções para os problemas ambientais 
de Itanhandu.

Sobre a utilização dos recursos na-
turais (Quadro 5.20) constata-se, como era 
de se esperar, que na zona rural há o predo-
mínio de população com essa característi-

ca, embora em Itanhandu 31% da população 
não utiliza diretamente recursos naturais 
no seu dia-a-dia, fato justificado pela expan-
são da fronteira urbana sobre a zona rural.

Quadro 5.20 - Utilização dos recursos naturais.
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Os recursos naturais mais citados estão na Figura 5.13.

Figura 5.12 - Utilização dos recursos naturais.

Dos recursos naturais, os mais uti-
lizados pela população estão especificados 
no Quadro 5.21. Constatou-se que a utiliza-

ção doméstica é predominante em todas as 
regiões pesquisadas.

Quadro 5.21 - Fins da utilização dos recursos naturais.

A maior parte da população pes-
quisada declarou não ser conhecedora das 
leis ambientais, não havendo diferença sig-
nificativa entre zona rural e urbana (Quadro 

5.22). Mesmo assim, um número relativa-
mente alto de pessoas declarou conhecer 
as leis ambientais, se for comparado o grau 
de instrução da população.

Quadro 5.22 - Porcentagem de conhecedores e desconhece-
dores das leis ambientais.

A mesma situação é averiguada 
quando se pergunta se as pessoas sabem 

o que é impacto ambiental, conforme o Qua-
dro 5.23.
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Quadro 5.23 - Porcentagem da população que diz saber o 
que é impacto ambiental.

Se a pergunta é se elas próprias 
acham que geram ou não impacto ambien-
tal, a situação é bastante diferente, como 
mostra o Quadro 5.24.

Quadro 5.24 - Porcentagem da população que se vê como 
impactante na natureza.

A proporção de pessoas que acham 
que não geram impactos ambientais é bas-
tante elevada nas zonas rural e urbana dos 
dois municípios. Essa situação mostra con-
tradição, pois boa parcela da população que 
diz saber o que é impacto ambiental não 
se vê como seu gerador, ou seja, acha que 
não gera impacto. Isso pode significar duas 
coisas: ou a população, ao ser questionada 
sobre seus conhecimentos das leis ambien-
tais e sobre o que significa impacto ambien-
tal sentiu-se constrangida em não saber e 
respondeu afirmativamente; ou os que res-
ponderam não são geradores de impactos 
ambientais e se sentiram inibidos por que 
a pesquisa foi encomendada pela chefia da 
Flona de Passa Quatro, também conhecida 
por Ibama.

 
Relação da comunidade com a Flona

Este último item do questionário 
buscou averiguar a relação que a população 
do entorno estabelece com a Flona. Primei-
ramente, foi perguntado qual porcentagem 
da população pesquisada conhece a Flona de 
Passa Quatro, Quadro 5.25. Constatou-se 
que a grande maioria da população conhece 
ou já ouviu falar da Flona.

Quadro 5.25 - Porcentagem da população que conhece a 
Flona de Passa Quatro.

Um ponto importante desse item foi 
a solicitação feita pela chefia da unidade de 
conservação para averiguar como essa uni-
dade é conhecida pela população de seu en-
torno. Para isso, questionou-se a população 
acerca de como é chamada a UC de Passa 
Quatro e o resultado está no Quadro 5.26. 
Nota-se que o nome “Flona” é o menos co-
nhecido da população nos dois municípios. O 
nome “Pinho”, oriundo da época do Institu-
to do Pinho, ainda prevalece em Itanhandu, 
mas em Passa Quatro isso está mudando 
para o nome “Ibama”. Os nomes “Pinho” e 
“Ibama” foram os mais citados pelos entre-
vistados e o nome “Flona” teve uma porcen-
tagem muito pequena, sendo mais citado na 
zona urbana de Passa Quatro.

Quadro 5.26 - Nome da UC mais citado pela população, 
em porcentagem.

Os objetivos da criação da Flona de 
Passa Quatro são desconhecidos da grande 
maioria da população, como mostra o Qua-
dro 5.27. A maioria da população pesqui-
sada declarou não conhecer os motivos da 
criação da Flona de Passa Quatro.

Quadro 5.27 - Conhecedores dos objetivos da criação da 
Flona de Passa Quatro.
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A porcentagem de visitantes da Flo-
na dentro da população pesquisada é relati-
vamente alta (Quadro 5.28) e mais intensa 
na população urbana. Isso se explica quando 
se averigua o objetivo da visita, especificado 
no Quadro 5.29. As principais finalidades in-
dicadas foram passeio e lazer, enquadradas 
como turismo, entre outros objetivos que 
apareceram muito pouco nas entrevistas.

Quadro 5.28 - Porcentagem de visitantes da Flona.

Constata-se baixa freqüência de 
visitação da população do entorno (Quadro 
5.30), principalmente no município de Ita-
nhandu. Em Passa Quatro, o número de visi-
tantes aumenta consideravelmente.

Quadro 5.30 - Freqüência de visitação na Flona de Passa 
Quatro.

Investigando a influência da Flona na 
vida da população do entorno, demonstrada 
no Quadro 5.31, nota-se que ela é maior no 
município de Passa Quatro do que em Ita-
nhandu, justificada pela localização da Flo-
na. Quando se compara a influência da Flona 
mais o nível de satisfação da população do 
entorno, identifica-se uma situação predo-
minantemente positiva, o que reflete tam-
bém o interesse em participar de projetos 
na Flona, como mostram os Quadros 5.32 
e 5.33.

-
torno.

Quadro 5.32 - Nível de satisfação em relação à Flona de 
Passa Quatro.

Quadro 5.33 - Interesse em participar de projetos na Flona 
de Passa Quatro.

De forma geral, não foi percebida 
visão negativa da população da área do en-
torno sobre a Flona de Passa Quatro. Pelo 
contrário, a partir da situação descrita, ve-
rifica-se situação favorável para a elabora-
ção de projetos visando à integração da po-
pulação do entorno e da Flona. É importante 
relevar e discutir na Oficina de Planejamen-
to Participativo (OPP) as demandas sociais 
apresentadas neste relatório, tais como 
geração de trabalho e renda, bem como ela-
boração de cursos profissionalizantes que 
mostrem, de forma clara à população, no-
vas técnicas de agricultura alternativa, ar-
tesanatos, entre outras, aproximando mais 
a população do entorno. O mesmo vale para 
as ações de conservação do meio ambiente, 
educação ambiental, reflorestamento, con-
trole do desmatamento, ampliação da rede 
de tratamento de esgoto, que pode ser fa-
cilitada pelo fortalecimento da participação 
e conscientização popular na gestão pública 
dos dois municípios e da própria UC, através 
de seu conselho consultivo.

Mesmo estando dentro dos limites 
da APA Serra da Mantiqueira, com locais de 
significativa potencialidade para o desenvol-
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vimento de atividades turísticas, graves im-
pactos ambientais ocorrem no interior dos 
dois  municípios, resultado das atividades 
econômicas e também da ausência de tra-
tamento dos efluentes líquidos e sólidos. O 
referido quadro poderia ser minimizado caso 
houvesse implantação do plano diretor em 
ambos os municípios estudados. Vale res-
saltar a prioridade que deveria ser dada 
para tal instrumento de planejamento, em 
centros receptores de turistas, como são 
os casos de Itanhandu e, principalmente, de 
Passa Quatro.

No caso específico passa-quatren-
se, as condições socioambientais dos mo-
radores são sensivelmente mais precárias 
do que as de Itanhandu, apesar de notório 
o maior desenvolvimento da atividade turís-
tica. Assim, apesar das condições harmo-
niosas presentes em significativa parcela 
do espaço urbano e do meio rural, da im-
plantação de atrativos turísticos pelo poder 
público, como é o caso do “trem da serra”, 
as melhorias nos rendimentos da população 
e a maior abrangência dos serviços de sane-
amento devem ser vistas como prioridades 
absolutas, até por que podem, em médio e 
longo prazo, prejudicar o próprio desenvolvi-
mento turístico municipal.

5.7 Relação da Flona com a população 
do entorno

De forma geral, pode-se concluir, 
a partir da pesquisa de campo, que existe 
bom relacionamento da população do 
entorno com a UC. Essa constatação pode 
ser feita a partir da quantidade de pessoas 
que visitam a Flona, principalmente no 
município de Passa Quatro. Em Itanhandu, 
esse percentual diminui. Também pode-se 
levar em consideração a percepção das 
pessoas sobre a influência que a Flona 
exerce na vida dos moradores do  entorno. 
Constata-se que a população percebe a 
Flona em suas vidas e se apresenta como 
muito satisfeita ou apenas satisfeita. 
A porcentagem de insatisfeitos é bem 
pequena.

Assim, pode-se confirmar, segundo 
dados levantados, grande interesse da po-
pulação em participar de projetos na unida-
de de conservação. A seguir, apontam-se al-
gumas linhas de projetos demandadas pelas 
comunidades do entorno.

a) Trabalho e renda: 

suas diferentes áreas de atu-
ação, como hospedagem, ser-
viços de monitoria ambiental, 
rural, guias turísticos e comér-
cio;

artesanatos típicos da região;
-

delos de agricultura ecologi-
camente sustentáveis e eco-
nomicamente viáveis, visando 
ao retorno da agricultura de 
subsistência para a diminuição 
das despesas familiares com 
alimentação, bem como a com-
posição da renda familiar.

b) Associativismo e participação po-
pular:

da sociedade civil, viabilizando 
sua participação nos conselhos 
municipais e da própria UC, no 
sentido de melhorar a qualida-
de da participação da popula-
ção do entorno;

de associações comerciais, de 
bairros, entre outras, visando 
melhor desempenho nas ativi-
dades econômicas e políticas 
da comunidade.

c) Projetos educacionais:
-

tal e também de esclarecimen-
to da legislação ambiental que 
rege as unidades de conserva-
ção no Brasil (Snuc), da Flores-
ta Nacional de Passa Quatro e 
do próprio órgão gestor.
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 Entre diversos projetos de 
interesse da população do entorno deverão 
ser priorizados, pela unidade, aqueles que se 
relacionam com os objetivos da categoria de 
unidade de conservação, Floresta Nacional, 
conforme define:

- que as Flonas têm como ob-
jetivo básico o uso múltiplo 
sustentável dos recursos flo-
restais e a pesquisa científica, 
com ênfase em métodos para a 
exploração sustentável de flo-
restas nativas;

art. 1° - que as Flonas são es-
tabelecidas com objetivos de 
promover o manejo dos recur-
sos naturais, com ênfase na 
produção de madeira e outros 
produtos vegetais; garantir 

a proteção dos recursos hí-
dricos, das belezas cênicas e 
dos sítios históricos e arque-
ológicos; fomentar o desenvol-
vimento da pesquisa científica 
básica e aplicada, da educação 
ambiental e das atividades de 
recreação, lazer e turismo. De-
vem ser administradas visando 
demonstrar a viabilidade do uso 
múltiplo e sustentável dos re-
cursos florestais e desenvolver 
técnicas de produção corres-
pondente; recuperar áreas de-
gradadas e combater a erosão 
e a sedimentação; preservar 
recursos genéticos in situ e a 
diversidade biológica; assegu-
rar o controle ambiental nas 
áreas contíguas.





A Floresta Nacional de Passa Qua-
tro, com uma área de 335 ha e perímetro 
aproximado de 8,4 km envolvido por unida-
des de produção agrícola onde predominam 
pastagens degradadas e plantio de algumas 
culturas, tem atualmente maior relevância 
na cultura de cana-de-açúcar, que é utiliza-
da para a produção de cachaça.

É formada por glebas de vegetação 
compostas por matas nativas, refloresta-
mento com araucária, reflorestamento com 
pinus, reflorestamento com eucalipto e 
mata nativa com predominância de candeia.

Não existem registros nem rela-
tos de ocorrência de incêndios dentro dos 
limites da área pertencente à unidade de 
conservação, não obstante, devido a vários 
incêndios que estavam ocorrendo na re-
gião, principalmente no entorno da Flona de 
Passa Quatro, observados, sobretudo, em 
período pregresso ao ano de 2002, propa-
gou-se certo receio quanto à vulnerabilida-
de dessa UC perante aquela conjuntura de 
fatos. À época, havia forte demanda da so-
ciedade local e do poder público municipal 
para que o Ibama atuasse no combate aos 
incêndios que vinham ocorrendo. Por força 
da necessidade, a Flona de Passa Quatro 
estava tendo que dispor de seus servidores, 
encarregados das atividades diárias realiza-
das na unidade, para auxiliarem no combate 
aos focos de incêndios que vinham ocorren-
do nas proximidades, sem que tivessem os 
equipamentos necessários e nem o devido 
preparo para atuar no controle e na extin-
ção de incêndios florestais. Outro problema 

6 Ocorrência de fogo na Flona de Passa Quatro

era deixar a unidade desguarnecida, caso 
houvesse algum foco próximo ou no interior 
da UC.

Assim sendo, a Flona de Passa Qua-
tro fez contato com o Prevfogo, em Brasília, 
para a realização de cursos de formação de 
brigadas de combate aos incêndios e para a 
contratação de brigadistas para ações de 
prevenção, controle, educação ambiental e 
combate aos incêndios florestais no entor-
no da UC, a fim de repelir os riscos que es-
tavam cada vez mais iminentes.

O primeiro Curso de Formação de 
Brigadistas na Flona de Passa Quatro ocor-
reu no final de 2002 e contratou sua pri-
meira Brigada de Combate a Incêndios Flo-
restais.

A partir de então, cerca de 120 
pessoas, todas residentes no entorno da 
unidade de conservação, e mais 10 servido-
res da Flona de Passa Quatro, foram trei-
nadas para o combate a incêndios, cons-
tituindo 130 brigadistas capacitados para 
atuar em defesa de nossas matas, demais 
ecossistemas e formas de vegetação para 
proteger as espécies ocorrentes na região 
e seus respectivos habitats naturais.

Como apresentado no Quadro 6.1, 
somente nos anos de 2005 e 2006 ocor-
reram 30 registros de ocorrência de incên-
dios nas proximidades da Flona de Passa 
Quatro. Esses incêndios, controlados pelas 
brigadas da Flona, afetaram área de cerca 
de 90 ha   de vegetação existente no entor-
no da Flona.
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 Quadro 6.1 - Ocorrências de incêndio nos anos de 2005 e 2006.

DATA ÁREA ATINGIDA TIPO DE VEGETAÇÃO
* NÚMERO DE 

COMBATENTES
TEMPO DE 
COMBATE

COMBATES OCORRIDOS EM 2005

11/7/2005 300 m2 Nativa e exótica 14 02:45 horas

15/7/2005 20.000 m2 Eucalipto e pastagem 20 25:00 horas

23/8/2005 240 m2 APP – pequenas árvores nativas e 
vegetação exótica

07
40 minutos

25/8/2005 500 m2 Eucalipto 14 05:00 horas

13/10/2005 100.000 m2 Past. exótica e veg. nativa 12 22:30 horas

COMBATES OCORRIDOS EM 2006

6/7/2006 3.640 m2 Vegetação exótica 05 07:00 horas

17/7/2006 80.000 m2 Vegetação rasteira nativa 14 25:30 horas

22/7/2006 223.000 m2 Vegetação rasteira nativa e exótica 14 51:00 horas

24/7/2006 3.000 m2 Vegetação exótica e frutíferas 04 03:40 horas

25/7/2006 7.000 m2 Eucalipto e nativas de pequeno porte 14 14:30 horas

25/7/2006 11.000 m2 Vegetação nativa e exótica 08 21:00 horas

26/7/2006 23.000 m2 Vegetação nativa e exótica 11 21:30 horas

27/7/2006 6.000 m2 Vegetação nativa e exótica 14 24:30 horas

28/7/2006 8.000 m2 Vegetação exótica 12 11:00 horas

11/8/2006 2.000 m2 Vegetação nativa (bambuzais) 09 23:00 horas

12/8/2006 11.000 m2 Exóticas (diversas e eucalipto) 14 24:30 horas

17/8/2006 27.000 m2 Past. exótica e veg. nativa de 
pequeno porte

15 21:00 horas

18/8/2006 4.000 m2 Vegetação exótica 09 05:00 horas

20/8/2006 8.000 m2 Eucalipto e past. exótica 08 19:00 horas

22/8/2006 25.000 m2 Eucalipto e mata nativa 15 28:50 horas

24/8/2006 126.000 m2 Exótica e mata nativa 21 31:15 horas

24/8/2006 500 m2 Vegetação nativa (bambuzais) 14 21:00 horas

26/8/2006 141.000 m2 Exóticas e mata nativa 28 28:00 horas

28/8/2006 800 m2 Vegetação exótica 10 04:30 horas

5/9/2006 13.000 m2 Pastagem exótica 08 02:30 horas

12/9/2006 11.000 m2 Pastagem exótica 05 02:00 horas

13/9/2006 4.000 m2 Pastagem exótica 06 03:00 horas

13/9/2006 10.000 m2 Araucária, vegetação de campo e 
diversas nativas 

08 08:00 horas

16/9/2006 8.000 m2 Pastagem exótica 11 09:00 horas

28/9/2006 14.000 m2 Vegetação nativa e exótica 09 04:00 horas

Total de mão-de-obra e tempo dispendido no combate a incêndios 387
444 horas 

10 min.

De 2002 a 2006 foram registrados 
44 incêndios em áreas rurais situadas no 
entorno da Flona de Passa Quatro. As bri-

 * Repetição de componentes a cada incêndio.

gadas que passaram por essa unidade par-
ticiparam de todos os combates.



7.1 Pessoal

O Quadro 7.1 lista os servidores 
lotados na Floresta Nacional de Passa 

7 Aspectos institucionais

Quatro, seus dados pessoais, formação e 
perfil.

Quadro 7.1 - Servidores da Floresta Nacional de Passa Quatro.

Nome Formação
Data de 

nascimento

1- Edgard de Souza 
Andrade Junior

Nível superior completo.
Administração de Empresas

15/9/1962 Técnico Administrativo Gestor

2- Vânia Aparecida 
Maia Pimentel

Nível superior – Assistente 
Social

17/5/1955 Analista Administrativo
Gestor substituto,
serviços 
administrativos

3- Fábio Luis Vellozo 
de Mello

Nível superior-
Administração de Empresas

14/9/1970 Analista Ambiental
Fiscalização e vistoria, 
educação ambiental

4- Johney Gonçalves 
Ferreira

Nível técnico 
técnico agrícola

29/11/1960 Técnico Ambiental

Fiscalização, vistoria, 
apoio administrativo, 
assessoria no viveiro e 
educação ambiental

5- Vito Gonçalves
Nível elementar

22/2/1947 Auxiliar administrativo Viveiro e horta

6- Mauro Ribeiro
Nível elementar

14/8/1947 Auxiliar administrativo Serraria

7- Moacir Felipe
Nível elementar

21/9/1952 Auxiliar administrativo Manutenção, jardins

8- Reinaldo Francisco 
Gonçalves

Nível elementar
30/1/1962 Auxiliar administrativo

Motorista e serviços 
gerais

9- José Raimundo
Nível elementar

18/10/1951 Auxiliar administrativo
Serviços gerais, 
truticultura

10- João Rodrigues de 
Souza

Nível elementar
2/10/1940 Auxiliar administrativo Roçadeira, bombeiro

11- Lazaro Inácio da 
Silva

Semi-analfabeto
17/8/1945 Auxiliar administrativo Serviços gerais

12- Marcos Francisco 
da Silva

Nível elementar
10/3/1948 Auxiliar administrativo Viveiro

A Flona de Passa Quatro tem 12 
servidores, sendo um analista ambiental, um 
analista administrativo, um técnico ambien-
tal, um técnico administrativo e oito auxi-
liares administrativos que desenvolvem ati-

vidades de campo, em sua maioria. Os ser-
vidores realizam atividades administrativas, 
de fiscalização, educação ambiental vistorias 
técnicas e outras atividades demandadas pela 
chefia. Além desses servidores permanentes, 
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a unidade conta ainda com dois vigilantes de 
empresa terceirizada, Concreta Serviços de 
Vigilância Ltda., cinco funcionários de empre-
sa terceirizada de limpeza, Minas Serviços 
Gerais Ltda., quatro funcionários da Prefeitu-
ra Municipal de Passa Quatro para trabalhos 
do viveiro e áreas verdes e 14 brigadistas do 
Prevfogo que executam serviços de prevenção 
e combate de incêndios florestais 6 meses por 
ano. Pela gama de atividades a serem desen-
volvidas e demandadas, a unidade é deficiente 
em pessoal técnico, sobretudo de analistas 
ambientais com perfil e conhecimento de ges-
tão ambiental em UCs.

7.2 Infra-estrutura e equipamentos

7.2.1 Edificações e benfeitorias

Esse imóvel está na entrada da Flona 
(Figura 7.1) e tem como função servir de apoio 
ao pessoal envolvido com as atividades de con-
trole de entrada e saída de visitantes e tam-
bém como abrigo para o pessoal da vigilância 
contratada para a segurança do patrimônio, 
principalmente em horário noturno. Construído 
em alvenaria, possui área de 19,4 m² divididos 
em sala, banheiro, cozinha e varanda aberta. 
Faz parte desse conjunto de instalações um 
portão e uma cancela de madeira, bem como o 
portal da Flona (Figura 7.2), que contém placa 
de identificação da UC.

Figura 7.1 - Vista da guarita.

Figura 7.2 – Vista do portal da Flona.

As vias de acesso interno da Flona 
são, na sua maioria, por terra, Figura 7.3, 
e permitem o tráfego de veículos durante 
todo o ano, em estado precário, exigindo 
constante manutenção do sistema de esco-
amento das águas pluviais e dos processos 
erosivos. Essas vias permitem o acesso de 
servidores e de visitantes à sede adminis-
trativa da UC, viveiro de mudas, residências 
funcionais, áreas de lazer, cachoeira e de-
mais locais permitidos. O acesso principal 
da Flona, entre a guarita de entrada e a 
Praça da Administração, num trecho com 
cerca de 600 m, é o único pavimentado com 
asfalto no interior da UC.

Figura 7.3 – Vista da via de acesso à cachoeira em estrada 
de terra.
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A Flona é também servida por rede 
de aceiros internos e externos que objetivam 
permitir o tráfego de tratores e de veículos 
tracionados envolvidos nas atividades 
de fiscalização, manutenção, limpeza, 
prevenção e combate a incêndios florestais, 
transporte de pesquisadores, etc.

Essa área possui, além de espaço 
gramado de 750 m², uma edificação de apoio 
provida de energia elétrica, água encanada, 
lavanderia, banheiros e pias em área construída 
de 77 m², Figura 7.4. É dividida em banheiros 
masculinos e femininos com os seguintes 
equipamentos cada: três duchas individuais, 
três vasos e quatro pias de lavabo, varanda 
equipada com cinco tanques para roupas e 
cinco pias para a lavagem de louças e utensílios 
domésticos, detalhe na Figura 7.5. 

Figura 7.5 - Tanques na varanda.

Edificação de tijolo aparente em 
boas condições gerais, ilustrada pela Figu-
ra 7.6, com uma área total de 378,30 m² 
divididos em garagem para o trator, galpão, 
almoxarifado, banheiro e depósito que é usa-
do como garagem de carros oficiais.

Dispõe dos seguintes equipamen-
tos: engenho composto com serra horizon-
tal para desdobro primário, plaina, desem-
penadeira, duas serras circulares, uma ser-
ra tico-tico, esmeril, furadeira de bancada e 
torno para madeira. Na serraria são feitos 
desde o desdobro da madeira até móveis, 
portas, janelas, mourões, bancos e uma 
gama de outros materiais para suprir as ne-
cessidades da Flona. As madeiras utilizadas 
são decorrentes do aproveitamento de ár-
vores provenientes da queda natural ou de 
eventuais retiradas de árvores em situação 
de risco (em cima da rede elétrica, próximo 
a prédios, etc.).

Figura 7.6 - Vista externa da serraria.

Localizado ao lado do escritório, 
conta com uma área de 9,18 m² que, 
anteriormente, servia como casa de força e 
que atualmente funciona como depósito para 
a guarda de ferramentas e de equipamentos 
em geral.

Localizada na Praça Central, a 
edificação possui 12,21 m². Serve como 
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abrigo para os equipamentos da Brigada de 
Incêndio da Flona de Passa Quatro.

-
tório, garagem, antigo abatedouro de tru-
tas, depósito

Com área de 116,64 m², a edifi-
cação está localizada ao lado do escritó-
rio e em frente do auditório, como mostra 
a Figura 7.7. Essa edificação divide-se em 
refeitório, onde os servidores fazem suas 
refeições, composta por uma cozinha com 
geladeira e fogão e uma sala com mesas. 
Há também garagem para um veículo e um 
antigo abatedouro de trutas, onde era feito 
o abate por ocasião da pesca esportiva. O 
abatedouro é azulejado até a metade das 
paredes e no centro possui quatro pias azu-
lejadas. O depósito é usado para a guarda 
das ferramentas utilizadas para a manuten-
ção das áreas verdes da Flona.

tório, biblioteca, cozinha, salas de apoio, 
banheiros

 
Com uma área de 342,16 m², a 

edificação possui auditório com 48 cadeiras 
estofadas (mas com capacidade estimada 
de até 120 lugares) e equipado com TV, 
equipamento multimídia (datashow), sistema 
de som, etc., Figura 7.9; uma biblioteca, 
sala de convivência, cozinha de apoio a 
eventos e sala de funcionários. A biblioteca 
possui considerável acervo relacionado ao 

meio ambiente e às ciências biológicas, sendo 
aberta para servidores, pesquisadores, 
estudantes e o público em geral, Figura 7.8.

Figura 7.8 – Vista externa da biblioteca.

Figura 7.9 - Vista interna do auditório.

Os tanques em alvenaria e concreto 
ocupam área de 750 m², estando hoje ocio-
sos, e faziam parte da Estação de Pesquisa 
de Trutas que funcionou na Flona até 2000 
e foi desativada após os danos causados por 
uma tromba d’água que destruiu o laborató-
rio e demais instalações. Os tanques eram 
utilizados para a reprodução e o armazena-
mento de trutas, por ocasião dos festivais 
de truta e de pesca esportiva que ocorriam 
anualmente na UC. A Floresta Nacional de 
Passa Quatro foi pioneira na criação e na 
disseminação de tecnologia de trutas da re-
gião. 
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O viveiro da Flona possui área cer-
cada de aproximadamente 1 ha, sendo uma 
parte com tela  e outra com cerca de bam-
bu. Atualmente, destina-se à produção de 
mudas de espécies exóticas, algumas espé-
cies de frutíferas e, principalmente, mudas 
de espécies nativas da região, Figura 7.10. 

Figura 7.10 - Viveiro de mudas.

O local possui uma edificação de al-
venaria com escritório, banheiro e almoxari-
fado com área de 35 m² destinada ao apoio 
administrativo do setor. Além das áreas 
ocupadas com canteiros de produção e de 
sementeiras, existe também outra cons-
trução, próxima aos canteiros, que serve de 
apoio às atividades de campo e de produção 
das mudas, com pequeno refeitório, cozinha 
e almoxarifado de ferramentas, medindo 
aproximadamente 40 m². Para a produção 
de compostagem e o preenchimento dos 
saquinhos plásticos é utilizado um barraco 
rústico de pau-a-pique.

O sistema de irrigação utilizado no 
viveiro é por aspersão convencional e fun-
ciona por gravidade com a utilização de uma 
caixa d’água abastecida através de duto 
instalado em um córrego da Flona. 

A área possui aproximadamente 60 
m², Figura 7.11, com capacidade para 20 
veículos de passeio, não sendo permitido o 
acesso de ônibus e de caminhões, existindo 
no local edificação com instalações sanitá-
rias para uso dos visitantes, Figura 7.12.

ma de telecomunicações

A UC é abastecida de energia elé-
trica pela Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig), contemplando todas as edi-
ficações, residências funcionais, algumas 
vias de acesso e principais espaços públi-
cos.

Quanto ao sistema de telecomuni-
cação, apenas a sede administrativa dispõe 
de internet via satélite e uma linha telefôni-
ca com um ramal na guarita da entrada. As 
edificações residenciais e as áreas de uso 
público não dispõem desses serviços. Por-
tanto, é imprescindível rever o sistema de 
telecomunicações da Flona de Passa Qua-
tro, prevendo a instalação de telefones pú-
blicos para uso dos visitantes e de linhas 
telefônicas para atender aos servidores e 
moradores da Flona.

Figura 7.11 - Estacionamento da cachoeira.

Figura 7.12 - Banheiros da cachoeira.
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Rede de abastecimento de água e 
de esgoto

A Flona é abastecida por minas de 
água que são distribuídas precariamente 
por meio de tubulações emborrachadas ou 
de plástico, enterradas no solo, exigindo 
constante manutenção e reparos em virtude 
de enxurradas das águas pluviais. O siste-
ma de esgotamento sanitário da UC é todo 
de fossa negra, não havendo qualquer trata-
mento básico. O sistema de escoamento do 
restaurante do lago não possui fossa para 
despejo de água servida ou dejetos.

Sinalização turística

O sistema de sinalização turística 
da UC, em sua maioria, é caracterizado por 
placas de madeira confeccionadas artesa-
nalmente na serraria. Alguns locais são si-
nalizados com placas de metal e na via de 
acesso principal há placas, também de me-
tal, com sinalização de trânsito. Não existe 
padrão adotado na sinalização da UC.

A pousada é de alvenaria, com 
142,37 m² de área construída, localizada 
na via de acesso principal da Flona, pos-
suindo varanda, refeitório, quartos e cozi-
nha, com capacidade para 16 pessoas.  A 
hospedagem objetiva atender servidores do 
Ibama, ICMBio e outros, em trânsito, para 
pesquisadores e entidades de pesquisa liga-
das ao ICMBio. Encontra-se em bom estado 
de conservação, Figura 7.13.

Figura 7.13 - Vista externa da pousada.

A Casa do Pesquisador está locali-
zada na estrada que leva à cachoeira, próxi-
ma ao Santuário de São Francisco de Assis 
e  das residências funcionais. A edificação 
em alvenaria, medindo 69,04 m², antes des-
tinada à moradia de funcionários, divide-se 
em seis cômodos, sendo três quartos, sala, 
cozinha e banheiro. Possui varanda na fren-
te e atrás. Serve de apoio à pousada, com 
capacidade máxima para nove pessoas. Ge-
ralmente, é cedida para hospedar grupos de 
pesquisadores e funcionários de outras uni-
dades do Ibama e do ICMBio.  Encontra-se 
em médio estado de conservação, de acor-
do com a tabela de avaliação patrimonial do 
Ibama.

A Flona conta com sete edificações 
residenciais funcionais que se localizam na 
estrada da vila. Uma dessas edificações 
está localizada junto à guarita de entrada e 
as outras seis em um setor mais acima da 
administração da Flona, formando uma vila. 
Todo o lixo produzido nessas edificações, 
bem como o da UC, é coletado e enviado 
para o aterro da prefeitura de Passa Quatro 
para ser reciclado.

Escritório
Construído em 1948, 2 anos após 

a implantação da UC, em alvenaria, possui 
área total de 120 m² dividida em uma va-
randa na entrada, um hall, três escritórios, 
uma sala de reuniões, banheiro e cozinha. 
Funciona como sede da administração da 

Figura 7.14 - Escritório.
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Foi construída em 1983 para cele-
brar a comunhão das famílias que habitavam 
as edificações residenciais localizadas na 
Flona, naquela época. A edificação de alve-
naria, conforme ilustra a Figura 7.15, conta 
com uma área total de 40 m².

Figura 7.15 - Vista externa da capela.

Figura 7.16 - Vista aérea do lago central.

Possui em seu entorno ampla área 
gramada e ornamentada com aproximada-
mente 120 m², contando com cinco quios-
ques, restaurante e dois sanitários. O lago 
é propício para a prática de pesca esportiva 
e a estrutura do local tem potencial para a 
realização de eventos socioambientais.

Construído em alvenaria com uma 
área total de 87,36 m², Figura 7.17, conta 

com cozinha, balcão com banquetas e es-
tante, fogão a lenha e área com mesas para 
refeições. A cozinha é equipada com fogão 
industrial de duas bocas, forno industrial a 
gás e utensílios domésticos. Possui capaci-
dade máxima para 40 pessoas sentadas. O 
local é usado eventualmente para cursos e 
não é oferecido nenhum serviço de alimenta-
ção aos visitantes.

Figura 7.17 - Restaurante do lago.

Localizada em frente dos prédios 
do setor administrativo da Flona, possui 
área de aproximadamente 100 m². Chama a 
atenção pela ornamentação e o paisagismo 
das áreas vizinhas e adjacentes, Figura 
7.18, totalmente gramada, contando com 
banquinhos para descanso, lazer, caminhadas 
e contemplação da natureza, Figura 7.19.

Figura 7.18 - Vista da praça central.
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Figura 7.19 – Recantos para descanso.

 
Localizada na Praça Central, a fonte 

de água mineral potável encontra-se cober-
ta por pequena construção de alvenaria com 
uma área de 9 m², com o ponto da bica em 
local  azulejado e em ladrilho, Figura 7.20. 
O consumo da água disponibilizada aos usu-
ários e visitantes é uma atração na UC em 
virtude da sua qualidade e características, 
cuja análise e monitoramento é realizado 
pela Prefeitura Municipal de Passa Quatro, 
por meio de acordo de cooperação técnica.

Figura 7.20 - Fonte de água mineral.

Localizado em setor adjacente à 
Praça Central da Flona, o local é agradável 
com paisagens bem ornamentadas, limpas e 
bem cuidadas, presença de pedras naturais, 
existindo pequeno lago e ponte de madeira 
sobre o córrego em um dos acessos. 

O parque possui equipamentos volta-
dos para uso infantil, constando de duas me-
sinhas com cadeiras de madeira para crian-
ças, três mesas, também de madeira e com 
banquinhos, para adultos, lixeiras, casinha 
de boneca confeccionada com madeira, ca-
deira giratória para duas pessoas, também 
em madeira, uma gangorra, dois balanços de 
madeira e um balanço integrado de metal. 
Cabe salientar que todos os equipamentos 
de madeira foram confeccionados na Serra-
ria da UC, de modo a integrarem um conjunto 
harmonioso com as diversas pedras graníti-
cas e areníticas que ali se encontram.

Próximo à praça central foi instalado 
um monjolo antigo confeccionado em madeira 
e bambu, cujo funcionamento se dá com a 
força e o peso da água. É um ponto de atra-
ção para os visitantes e usuários, situado em 
local bem ornamentado e bem cuidado, como 
mostra a Figura 7.21. Segundo relatos de 
servidores mais antigos, o monjolo está no 
local desde a implantação da UC. 

Figura 7.21 - Monjolo ao fundo e área de lazer.
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É um dos atrativos naturais que 
mais chama a atenção dos visitantes na 
Flona, aberto à visitação durante todo o 
ano, porém indicado para banhos apenas no 
verão, sendo propício para lazer e contem-
plação. O local possui barragem de cimento 
que forma piscina natural rasa, com uma 
queda de água medindo aproximadamente 
cinco metros de altura, como mostra a Fi-
gura 7.22.

No curso do rio, logo abaixo da ca-
choeira, há muitas pedras, sendo que nas 
áreas vizinhas e adjacentes abundante ve-
getação natural nativa e plantios antigos de 
pinus formam conjunto aprazível e singular 
em virtude do barulho da queda d’água, que 
encanta o lugar.

Figura 7.22 - Cachoeira de Iporã.

A infra-estrutura de visitação da 
Cachoeira de Iporã é composta por cinco 
bancos de madeira e um pequeno quiosque 
com capacidade para 15 visitantes.

7.2.2 Equipamentos e veículos

placa GMF 4324

1995, placa GMF 1319

2002, placa GMF 4202

ano 2002, placa KEV 0903

7.3 Estrutura organizacional

Atualmente, a Floresta Nacional de 
Passa Quatro trabalha com estrutura infor-
mal, em que os servidores desempenham 
suas atividades sem ter designação forma-
lizada. Por ter poucos servidores, eles se 
desdobram para atender todas as deman-
das.

A Flona de Passa Quatro conta ainda 
com o Conselho Consultivo, constituído por 
meio da Portaria nº 11 de 2/5/2003, cujas 
entidades componentes são: Prefeitura Mu-
nicipal de Passa Quatro, Ordem dos Advo-
gados do Brasil/Seccional de Passa Quatro, 
Empresa Mineira de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater) MG, Associação 
Comercial, Industrial e Agropecuária de 
Passa Quatro (ACIAPQ), Associação Terras 
Altas da Mantiqueira (Atam), Sindicato dos 
Produtores Rurais de Passa Quatro e Fun-
dação Educacional de Ensino.   Atualmen-
te, o conselho consultivo está passando por 
reestruturação com incorporação de novas 
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instituições, buscando o fortalecimento e 
maior participação social para a gestão da 
Flona. Os membros do conselho consultivo 
possuem agenda de reuniões predetermina-
das e são realizadas assembléias extraor-
dinárias quando necessário. Cópias da por-
taria de criação do conselho consultivo e da 
aprovação do regimento interno, em vigor, 
são apresentados nos Anexos 3 e  4 do En-
carte III.

Nos últimos anos, os serviços de 
vigilância patrimonial, como a portaria de 
entrada e a área administrativa, serviços 
de limpeza e manutenção de áreas verdes 
são terceirizados com empresas contra-
tadas pela Supes/Ibama/MG. As atividades 
do viveiro são realizadas por funcionários da 
Prefeitura Municipal de Passa Quatro desig-
nados por Termo de Cooperação Técnica. 

Até o exercício de 2007 a execução 
orçamentária e financeira da Flona de Pas-
sa Quatro era feita pela Unidade Gestora 
da Superintendência do Ibama em Minas 
Gerais. Na estrutura do ICMBio a UG exe-
cutora da Flona é o Parque Nacional de Ita-
tiaia. Nos últimos anos, a Flona tem rece-
bido recursos orçamentários/financeiros, 
conforme o Quadro 7.2, em valores que 
viabilizam apenas sua manutenção. E para 
a elaboração do seu Plano de Manejo, foi 
liberado aproximadamente R$ 40.000,00, 
contabilizando recursos do PNUD. Esse 
valor só viabilizou a elaboração do referi-
do plano, pois contou com parcerias como 
universidades e pesquisadores/servidores 
da própria instituição que, muitas vezes, 
não receberam diárias para desempenhar 
suas funções.

Quadro 7.2 - Recursos orçamentários, recebidos e executados pela UC. 

Recursos orçamen-
tários

Recebidos (R$) Executados (R$) Contingenciados (R$) Total (R$)

Exercício 2004 31.400,00 31.400,00            ---- 31.400,00

Exercício 2005 87.400,00 47.400,00 40.000,00 87.400,00

Exercício 2006 41.100,00 41.100,00 ---- 41.100,00

Exercício 2007 47.000,00 47.000,00 ---- 47.000,00

Total 206.900,00 166.900,00 40.000,00 206.900,00



8.1 Atividades apropriadas

8.1.1 Visitação pública

O uso de unidades de conservação 
com propósito recreativo tem suas primei-
ras iniciativas estabelecidas no século XVI e 
“concretizadas” em 1872 com a criação do 
primeiro parque nacional, Yellowstone Natio-
nal Park, nos Estados Unidos da América.

Com o passar do tempo, novos va-
lores e meios recreativos foram agregados 
à atividade de visitação em áreas protegi-
das, bem como atividades de interpretação 
e educação ambiental.

Pode-se entender como visitação 
em uma unidade de conservação as ativida-
des educativas, recreativas e as de inter-
pretação ambiental, realizadas em contato 
com a natureza e seus atributos culturais, 
em que o principal objetivo é proporcionar 
ao visitante oportunidade de conhecer, de 
forma lúdica, os valores protegidos da uni-
dade.

Entre os objetivos estabelecidos 
pelo Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação da Natureza (Snuc), as atividades 
educativas, recreativas e de interpretação 
ambiental devem ser promovidas nas unida-
des de conservação, de acordo com os pro-
pósitos de cada categoria e seu potencial 
de uso.

A visitação é importante ferramen-
ta para a concretização dos objetivos de 
conservação do meio ambiente e de desen-
volvimento social, econômico e político de 
uma unidade de conservação e seu entorno, 

8 Atividades em andamento na Floresta Nacional 

se utilizado com critérios técnicos bem es-
tabelecidos, visto que o contato direto das 
pessoas com o ambiente natural fortalece o 
sentido de pertencimento à natureza, além 
de propiciar maior valorização das áreas 
protegidas. Essa atividade vem ocorrendo 
na Flona desde sua implantação.

Atualmente, a UC tem fluxo médio de 
visitantes em torno de 1.500 a 2.000 pes-
soas ao mês, número relativamente grande, 
considerando que não existe planejamento 
formal da atividade turística na Flona. Os 
visitantes são, em sua maioria, da cidade 
de Passa Quatro e de São Paulo, interior de 
Minas Gerais e Belo Horizonte.

O local mais visitado, segundo pes-
quisas de identificação do perfil do turista, 
é a Cachoeira do Iporã. 

Com relação ao quadro de pessoal 
disponibilizado para as atividades de apoio à 
visitação, pode-se dizer que todos os ser-
vidores, voluntários e funcionários traba-
lham, de uma maneira ou de outra, visando 
ao atendimento e à melhoria da experiência 
vivenciada pelo visitante.

Áreas abertas à visitação: 
a) Capela Nossa Senhora das Mer-

cês
b) Lago central
c) Praça central
d) Fonte de água mineral
e) Playground infantil
f) Monjolo
g) Santuário São Francisco
h) Cachoeira de Iporã
i) Pousada
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8.1.2 Educação ambiental 

A atividade de educação ambiental 
com grupos de estudantes ocorre desde 
2003. Os grupos são, em sua maioria, de 
escolas da cidade de Passa Quatro, de ou-
tras localidades do interior de Minas Gerais, 
São Paulo e Rio de Janeiro. Esses grupos 
apresentam perfis diferentes entre si tanto 
em relação ao tamanho quanto em relação à 
idade e aos objetivos da visita. Alguns gru-
pos chegam a ter mais de 100 estudantes 
e, algumas vezes, solicitam a presença de 
um acompanhante ou palestras educativas, 
e em outras realizam apenas visitas con-
templativas.

8.1.3 Produção de mudas nativas e exóticas 

O viveiro da Flona tem área de 1 
hectare para a produção de mudas nativas 
e exóticas.  Desenvolve atividade compatí-
vel com a categoria de unidade denominada 
Floresta Nacional. Está localizado em área 
estratégica dentro da UC, pois é contem-
plado por vias de fácil acesso tanto para o 
transporte de material quanto para a co-
mercialização de mudas. 

A produção anual é estimada em 
80.000 (mudas nativas para arborização, 
frutíferas e ornamentais) e 50.000 (mudas 
exóticas), embora tenha capacidade para a 
produção anual de 1 milhão de mudas exó-
ticas com embalagem pequena e 350.000 
com embalagem grande. 

Conta com quatro funcionários que 
são responsáveis pela produção e manuten-
ção das mudas e do local.

A infra-estrutura do viveiro é um 
escritório em alvenaria, em bom estado de 
conservação, um cômodo em madeira e ba-
nheiro. 

Com relação à comercialização de 
mudas, no ano de 2006 foram vendidas 
15.341 mudas nativas, 303 frutíferas, 
5.856 exóticas e 53 ornamentais. A esse 
total, somam-se 20% referentes às mudas 
que foram doadas. A taxa é recolhida dire-
tamente para a União. Da relação de mudas 
que são produzidas constam:

a) nativas: aldrago, angico-branco, 
angico-cangalha, angico-preto, 
araucária, aroeira, aroeira-do-
sertão, baru, café, castanha-
mineira, cajá-mirim, candeão, 
cássia-mimosa, cinamomo, cho-
rão, chorão-erectus, dedaleiro, 
escumilha-africana, escumilha-
resedá, erectrina, falso-pau-
brasil, flamboyant-mirim, guar-
gantã, ipê-amarelo, ipê-mirim, 
ipê-tabaco, jacarandá, cabiúna, 
jacarandá-mimoso, quaresmei-
ra, leucena, magnólia, murta, 
pau-brasil, pocova-de-macaco, 
sibipiruna, sombreiro, sucupira, 
unha-de-vaca, uva-japonesa.

b) ornamentais: acalifa, azaléia, 
bougaivíllea, dracena, hibisco, 
hortência, tuia, tuia-rabo-de-pa-
vão.

c) frutíferas: amora, ameixa, araçá, 
araticum-cagão, goiaba-branca, 
goiaba-vermelha, jabuticaba, 
mamão, maracujá, tamarindo, 
uvaia.

d) exóticas: cipreste e pinus.
 

8.1.4 Fiscalização e vistoria

A vistoria e a fiscalização são fei-
tas no entorno da UC para concessão de 
anuência, atendendo à Resolução Conama 
n° 13/90 que estabelece normas referentes 
ao entorno das unidades de conservação e 
delimita um raio de 10 km das áreas circun-
dantes da UC, até que seja elaborado seu 
plano de manejo e seja definida sua zona de 
amortecimento. Atende, esporadicamente, 
solicitações do Ministério Público e da Polí-
cia Federal. 

8.1.5 Realização de eventos

A Flona freqüentemente realiza con-
gressos, reuniões, fóruns e outros eventos 
de cunho socioambiental. Esses eventos 
são promovidos tanto pela UC quanto por 
outras unidades de conservação e institui-
ções parceiras.  
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Existem dois eventos com edições 
anuais em parceria com as escolas e a co-
munidade local.  Outros eventos ocorrem 
conforme demandas de parceiros ou da UC.  
Eventos com edições anuais: 

a) Dia da água: a Flona, em parceria 
com as escolas de ensino funda-
mental de Passa Quatro, realiza 
evento com o tema “água”. São 
realizadas palestras sobre sua 
importância e o consumo cons-
ciente da água, e as crianças 
desenvolvem redações e dese-
nhos com temas propostos e 
visitam a UC.

b) Semana do Meio Ambiente: a 
UC, em parceria com a Secre-
taria de Educação da Prefeitura 
de Passa Quatro, realiza com 
as escolas de ensino médio e 
fundamental atividades duran-
te toda a semana, como visita 
monitorada à UC, palestras, 
desenvolvimento de textos e 
desenhos. No final da semana 
acontece desfile das escolas, 
representando diversos temas 
relacionados ao meio ambiente, 
com distribuição de mudas para 
a população.

8.1.6 Atividades técnicas

Administração e gestão da UC

Funciona no escritório central da UC 
com equipe composta por um Analista Am-
biental, um Técnico Ambiental, uma Analista 
Administrativa e o chefe da UC. Os serviços 
prestados são de caráter administrativo e, 
na maioria das vezes, o atendimento à popu-
lação é sobre informações relativas ao meio 
ambiente. É também o local onde são agen-
dadas as visitas escolares e a hospedagem 
na UC. 

O escritório é dividido em três sa-
las, uma sala de reuniões, um salão prin-
cipal, cozinha e banheiro. Os equipamentos 
encontrados no escritório são: três compu-
tadores, um laptop, telefone e fax, internet 

via satélite, além dos equipamentos usuais 
de escritório. 

Manutenção da UC

Envolve a limpeza e a manutenção 
das áreas de uso público e uso especial e 
seu entorno, tubulações e redes de água 
e esgoto, postes e fiação elétrica, edifica-
ções, limpeza das trilhas e áreas verdes, 
limpeza da área da  cachoeira, manutenção 
e limpeza da estrada de acesso. Todos os 
funcionários contribuem para as atividades 
de manutenção.

Serraria 

Opera com a função de manutenção 
dos equipamentos e edificações internas e 
eventualmente atende pedidos de institui-
ções públicas de ensino e outras. Na ser-
raria são confeccionados mesas, cadeiras, 
bancos, placas, mourões para cerca, por-
tões, engradamento e suporte para edifica-
ções, portas e janelas, entre outros. Estão 
lotados dois servidores nesse setor para a 
execução de todos os serviços.

Incentivo à pesquisa

Existem algumas pesquisas em anda-
mento na UC, de alunos e professores da Uni-
versidade de Lavras (MG), sobre entomologia. 

Projetos em desenvolvimento

a) Mosaico: a Flona está inserida no 
Mosaico da Mantiqueira, onde o 
conselho consultivo da UC tem 
participação ativa.

b) Corredor Ecológico da Mantiquei-
ra: a UC está inserida no contex-
to do corredor, em suas diversas 
atividades. 

c) Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Rural Sustentável: a Flo-
na faz parte desse conselho. O 
objetivo da parceria é promover 
maior interação com os produto-
res rurais do entorno.
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d) Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Ambiental (Codema): a 
Flona faz parte do Codema, cujo 
principal objetivo é fazer cumprir 
as leis ambientais em vigor no 
município de Passa Quatro.

Termo de cooperação técnica

Esse termo foi firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Passa Quatro e a 
Floresta Nacional de Passa Quatro.  A UC 
fornece mudas para arborizar a cidade, 
recuperar nascentes e matas ciliares e a 
prefeitura disponibiliza  quatro funcionários 
para atuarem no viveiro.

8.1.7 Atividades conflitantes

Estrada vicinal

Existe uma estrada municipal que 
margeia o Ribeirão Carlos Tibúrcio, dentro 
dos limites da Flona, aproximadamente 1,5 
km, utilizada por algumas propriedades 
rurais, a sudeste da UC.

Atividades ilegais

Como atividades consideradas ilegais 
ocorrem ocasionalmente a caça e a retirada 
eventual de arvoretas, para a confecção de 
cabos de ferramentas, e bambus.



Os ecossistemas, quando em equi-
líbrio, são responsáveis por uma série de 
atributos essenciais à vida no planeta, entre 
os quais se destacam: a regulação da com-
posição química da atmosfera; a regulação 
do clima; a formação de solos; o controle da 
erosão do solo e a retenção de sedimentos; 
a regulação dos fluxos hidrológicos e o su-
primento de água; a regulação de distúrbios 
como secas, tempestades e inundações; a 
produção de alimentos; a produção de ma-
térias-primas diversas; a regulação dos ci-
clos de nutrientes; a polinização; o contro-
le biológico e a regulação de populações; o 
refúgio para populações faunísticas; o ban-
co de recursos genéticos; a absorção e a 
reciclagem de resíduos gerados pela ação 
humana, entre outros.

A interferência abrupta do homem 
nos ecossistemas afeta os ciclos de auto-
regulação ou homeostase do ambiente na-
tural, provocando uma série de impactos ao 
meio ambiente como um todo, afetando se-
veramente as condições de vida no planeta. 
A ocupação e o uso do solo por atividades 
agropecuárias são capazes de alterar sen-
sivelmente os processos biológicos, físicos 
e químicos. Da mesma forma, a industria-
lização e o crescimento desordenado das 
áreas urbanas podem causar impactos ao 
meio ambiente e à biota das unidades de 
conservação.  Para avaliar entre as ativi-
dades, atualmente em execução, quais são 
impactantes promoveu-se um levantamento 

9 Potencial de impactos ambientais das atividades 
realizadas na área de entorno da Flona de Passa 
Quatro

in loco do entorno da UC para a proposição 
de ações que promovam um equilíbrio entre 
o potencial ecológico e a exploração dos re-
cursos e que não promovam desgaste am-
biental, tornando-se insustentáveis.

Figura 9.1 - Área do entorno da Floresta Nacional de Passa Qua-
tro e as atividades econômicas.
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9.1 Cultura da batata

Essa atividade agrícola ocupa lugar 
de destaque na economia rural do municí-
pio. Normalmente cultivada em terrenos de 
declividade acentuada, propicia condições 
para que ocorra erosão no solo, por meio 
das operações de preparo do terreno e da 
supressão da vegetação natural. Entre os 
problemas oriundos dos processos erosivos 
pode-se destacar a sedimentação de reser-
vatórios de água e de mananciais lóticos, 
desequilíbrio no balanço de oxigênio dissolvi-
do e redução da intensidade de luz necessá-
ria ao crescimento de espécies aquáticas, 
morte de espécies, por ocasião da altera-
ção dos ecossistemas aquáticos, e quebra 
da cadeia alimentar, entre outros. 

Outro problema que precisa ser 
considerado na cultura da batata é o do uso 
de defensivos químicos que, normalmente, 
é feito de maneira muito intensa nessa cul-
tura. Conhecidos como agrotóxicos, esses 
produtos são tóxicos não apenas para os in-
setos, microorganismos e plantas daninhas, 
mas também para grande variedade de or-
ganismos. O homem pode ser afetado pelos 
agrotóxicos de forma direta, bem como indi-
retamente, através da acumulação dessas 
substâncias nas cadeias alimentares.

Os agrotóxicos podem ser arras-
tados pela água das chuvas ou pela irri-
gação, em escoamento superficial. O uso 
dessas substâncias pode provocar a con-
taminação dos solos, de lençóis freáticos 
(através da lixiviação) e de águas super-
ficiais, provocando sérios impactos aos 
ecossistemas aquáticos e às águas de 
abastecimento às populações. Conclui-se, 
então, que são produtos altamente im-
pactantes e que seu uso, principalmente 
a montante da unidade de conservação, 
deve ser suspenso.

O uso de corretivos e fertilizantes, 
quando carreados para os cursos d’água 
pode provocar a eutrofização e a contami-
nação de mananciais hídricos.

Conforme estudo da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
(Epamig), se a cultura da batata for irriga-

da, a demanda por água na produção chega 
à ordem de 8.000 m3/ha, o que, sem dúvi-
da, é fator capaz de gerar impactos ao meio 
ambiente, podendo causar efeitos negativos 
nos ecossistemas aquáticos superficiais, 
seja pelo alto volume captado no manancial 
ou pelas águas de retorno contaminadas.

9.2 Bovinocultura de corte

Os sistemas de produção de proteína 
bovina (carne e leite), quando explorados de 
forma intensiva, podem gerar significativos 
impactos ao meio ambiente, através da 
contaminação por produtos químicos, acú-
mulo de dejetos, degradação dos solos e 
contaminação de mananciais hídricos, entre 
outros.

A bovinocultura de corte realizada 
nas proximidades da Flona de Passa Quatro 
é caracterizada pela exploração de áreas de 
pastagens em regime de exploração exten-
siva. Nesse caso, o potencial poluidor é bas-
tante reduzido pelo fato de não haver gran-
des aglomerações de animais e concentra-
ção de dejetos dentro de pequenos limites 
utilizados para o trato animal. No tipo de 
criação em tela, o manejo de animais é mui-
to eventual e, assim, as áreas utilizadas não 
sofrem com grandes cargas de matéria or-
gânica, não havendo necessidade de limpeza 
das instalações com grande freqüência.

9.3 Bovinocultura de leite

Ocorre em algumas propriedades do 
entorno, principalmente em propriedades a 
montante da Flona. 

Nesse tipo de sistema de produção, 
e devido às próprias peculiaridades da pecu-
ária leiteira, é preocupante a carga de ma-
téria orgânica produzida e concentrada nas 
instalações e nos arredores das salas de 
ordenha. Os dejetos de animais, as sobras 
de alimentos, restos culturais e os resíduos 
de leite, assim como os produtos utilizados 
na limpeza de instalações e equipamentos, 
constituem fatores capazes de gerar pro-
blemas de poluição, principalmente para os 
sistemas aquáticos.
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Na pecuária leiteira as vacas são 
estabuladas em instalações com pisos im-
permeáveis e por isso os dejetos tendem a 
se mover com facilidade para pontos de dre-
nagem do terreno, por ocasião da limpeza.

De natureza orgânica e com eleva-
do percentual de nutrientes, os resíduos da 
atividade são responsáveis por processos 
que podem causar impactos aos ecossis-
temas aquáticos, aumentando a demanda 
bioquímica por oxigênio e provocando a eu-
trofização dos corpos d’água.

  
9.4 Culturas forrageiras para a alimenta-
ção de rebanhos bovinos

Semelhante a outras culturas, os 
problemas oriundos do cultivo de culturas 
anuais estão relacionados ao preparo fre-
qüente dos solos com máquinas agrícolas, 
que pode contribuir para a degradação.

Quando isso acontece, devido à uti-
lização indevida ou excessiva de máquinas 
e equipamentos, pode ocorrer redução da 
produtividade agrícola atribuída à compac-
tação, pulverização e ao esgotamento do 
solo.

A compactação é resultante das 
pressões de contato das máquinas sobre 
o terreno. Com a quebra dos agregados de 
solo, proveniente desse processo, ocorre 
redução dos poros, acarretando na diminui-
ção da troca de oxigênio e de dióxido de car-
bono, redução das taxas de infiltração de 
água no solo e limitação do movimento de 
nutrientes.

 O esgotamento do solo é relativo 
à diminuição da sua condição de fertilidade 
natural, devido ao arrasto de sua camada 
mais rica pela ação da erosão. 

O solo pulverizado aumenta a possi-
bilidade de erosão laminar e de carreamento 
de partículas para os pontos de drenagem 
da bacia hidrográfica.

Outro problema relacionado a essa 
questão é o uso de corretivos e fertilizan-
tes. Esses insumos são substâncias quí-
micas minerais ou orgânicas que contêm 
nutrientes, mas que também podem trans-
portar substâncias indesejáveis. A princípio 

não constituem fator de poluição dos solos, 
mas principalmente o nitrogênio e o fósforo, 
através de escoamento superficial ou per-
colação, podem atingir cursos d’água, pro-
vocando a eutrofização dos ecossistemas 
aquáticos.

Com relação à irrigação, se efetiva-
da, uma cultura anual como a do milho, se-
gundo estudos da Epamig, chega a deman-
dar cerca de cinco mil metros cúbicos de 
água por hectare. Isso equivale ao abasteci-
mento de uma cidade com aproximadamente 
25.000 habitantes.

Caso essas atividades agrícolas não 
sejam cercadas das devidas precauções 
com o meio ambiente, terão como efeitos 
mais prováveis os itens enunciados com o 
esgotamento e a degradação dos recursos 
naturais. E, exclusivamente no que se refere 
à deposição de sedimentos nos mananciais 
hídricos, como já citado, as conseqüências 
poderão trazer diversos problemas que vão 
desde o assoreamento dos corpos d’águas 
até a morte de espécies por ocasião da al-
teração dos ecossistemas aquáticos. 

9.5 Arrendamento de pastagens para a 
criação de eqüinos

Como na produção pecuária extensi-
va, os problemas de possível ocorrência são 
a degradação da vegetação e a conseqüente 
exposição do solo, quando em condições de 
superpastejo. 

Quando esse tipo de problema ocor-
re em áreas de preservação permanente 
(APP) pode significar prejuízo à regeneração 
natural da vegetação, deposição de dejetos 
de animais sobre coleções hídricas e com-
pactação de olhos d´água em locais de nas-
centes e áreas de recarga, prejudicando as 
vazões dos mananciais.

O solo exposto fica mais susceptível 
à erosão. Sua compactação reduz a possi-
bilidade de infiltração da água das chuvas, 
tendo como conseqüência o aumento do vo-
lume da água escoada superficialmente, o 
que aumenta as possibilidades de enchen-
tes nas estações chuvosas e escassez de 
água no período das secas. Além disso, pode 
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ocorrer assoreamento nos rios e córregos, 
pelo arrasto de sedimentos.

Outro destaque seria com relação à 
possibilidade de desenvolvimento de condições 
favoráveis à reprodução excessiva de parasi-
tas desse tipo de rebanho doméstico, aumen-
tando a sua população e trazendo problemas 
de infestação sobre a fauna silvestre.   

Entretanto, não foi identificada situ-
ação de rebanhos muito numerosos e nem 
o excesso de animais em pequenas áreas. 
Isso reduz consideravelmente as possibilida-
des de impactos mensuráveis, ou de maior 
expressão, sobre a Flona de Passa Quatro.

9.6 Visitação turística

Apenas uma propriedade limítrofe 
à Floresta Nacional pratica atividade de vi-
sitação turística. Nesse exemplo, a visita-
ção ocorre de forma eventual e, conforme 
análise anterior, os problemas que poderiam 
advir dessa atividade, relacionados à capaci-
dade de carga e à intensidade do fluxo turís-
tico, não são significativos. Logo, pode-se 
considerar que a atividade não produz gran-
des impactos à unidade de conservação.

9.7 Olericultura orgânica

Apenas uma propriedade nos arre-
dores da Flona de Passa Quatro trabalha 
com o processo orgânico de produção de 
alimentos.

Nessa atividade, dado o modelo pro-
posto originalmente pelos que defendem a 
agricultura orgânica, o potencial de impac-
tos ao meio ambiente é muito tênue. E, nes-
se caso, a propriedade rural está localizada 
a jusante da unidade de conservação.

 
9.8 Produção convencional de verduras 
e de hortaliças

Essa atividade tem pouca expres-
são nas propriedades em que é cultivada 
e foi identificada basicamente como sendo 
apenas de subsistência, só comercializando 
o excedente da produção.

Os problemas diagnosticados se-
riam semelhantes aos apresentados pela 
cultura da batata em grau bastante reduzi-
do e em proporções bem menores.

Isso decorre do fato de que estão 
sendo utilizadas áreas mais planas (apenas 
arredores de residências) e pequena escala 
de produção.

Aparentemente, a quantidade de 
defensivos utilizada é mínima, reduzindo o 
potencial de impactos gerados ao meio am-
biente.

No entanto, dadas as característi-
cas e o potencial poluidor da atividade, há 
que se disciplinar a produção com relação 
à irrigação e ao uso de corretivos, fertili-
zantes e defensivos, principalmente quando 
situada a montante da Flona de Passa Qua-
tro.

9.9 Pomares domésticos

Essa atividade agrícola possui pouca 
expressão no entorno da UC e tem potencial 
de impacto reduzido, visto que a produção 
não ocorre em escala comercial. Outro ate-
nuante é que, como a produção é realizada 
para consumo próprio, normalmente existe 
tendência de o proprietário utilizar produtos 
mais seguros do ponto de vista ambiental e 
menos tóxicos à saúde.

9.10 Lavanderia e confecções

Nesse tipo de indústria, as opera-
ções de limpeza, tingimento e acabamento 
constituem grande potencial de impactos 
ao meio ambiente no que diz respeito ao 
lançamento de efluentes em cursos d’água. 
Deve haver preocupação com os odores e 
a coloração dos efluentes, bem como com 
a poluição térmica e a turbidez provocados 
aos mananciais hídricos.

Quanto à elevação da temperatura 
da água causada pelos despejos industriais, 
observa-se que esse fato, além de causar 
danos às espécies existentes no curso 
d’água, estimula as atividades biológicas, 
tendo como conseqüência maior consumo 
de oxigênio (que também é menos solúvel 
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em água quente) e, de forma cíclica, redu-
ção, ainda mais, das condições de vida no 
meio aquático.

Pode ocorrer também, em virtude 
do uso de caldeiras, a possibilidade de im-
pactos ao meio ambiente devido à emissão 
de particulados.  

9.11 Indústrias de papel

Nas indústrias de papel, os impactos 
ao meio ambiente podem ocorrer, sobretudo 
através da utilização da água no processo 
de fabricação ou na reciclagem de papel. Em 
função desse processo, pode acontecer o 
carreamento de pequenas fibras e outros 
materiais, gerando uma carga de poluição 
que terá como conseqüência mais imedia-
ta a contaminação de corpos hídricos, com 
aumento da Demanda Biológica de Oxigênio 
(DBO), formação de blocos de lodo com pro-
dução de odores desagradáveis e transmis-
são de cor e turbidez à água.

Todavia, a recuperação desse mate-
rial é prática padrão, haja vista o alto custo 
da matéria-prima contida na água que, nor-
malmente, irá passar por processo de re-
ciclagem e voltará ao procedimento inicial, 
retornando ao ciclo de produção.

No entanto, o crescimento de limo 
na água recirculada cria sérios problemas 
na fabricação do papel e é necessária a ado-
ção criteriosa de medidas para que esses 
resíduos não sejam eliminados sem trata-
mento adequado.

Outro aspecto a ser observado em 
algumas das indústrias desse gênero diz 
respeito ao lançamento de efluentes atmos-
féricos provenientes da utilização de caldei-
ras.  

9.12 Indústrias de laticínios

Essa categoria produz grande va-
riedade de produtos e a quantidade de resí-
duos poluentes gerados pelas atividades de-
pendem da escala de produção e do controle 
exercido sobre eles.

Seus despejos são altamente bio-
degradáveis e compatíveis com efluentes 

de redes de esgotos domésticos, mas em 
não havendo rede de esgotos tratada pela 
prefeitura, esses devem ser tratados pela 
própria indústria.

Entre as operações que geram des-
pejos de efluentes destaca-se a lavagem e 
a desinfecção de utensílios e equipamentos. 
Esses despejos podem ser constituídos por 
leite e materiais derivados, detergentes e 
desinfetantes e até, em alguns casos, por 
lubrificantes.

A maior preocupação decorre do re-
síduo líquido, denominado soro, devido a sua 
significativa taxa de matéria orgânica. Além 
disso, os despejos apresentam elevado nível 
de acidez em virtude da formação de ácido 
lático.

Os despejos podem conter também 
sólidos suspensos, gorduras, fosfatos e clo-
retos. Podem provocar aumento da Deman-
da Biológica de Oxigênio (DBO) e da Deman-
da Química de Oxigênio (DQO), além do risco 
de serem lançados em altas temperaturas.

Desse modo, evidencia-se que im-
pactos podem ser provocados aos ciclos da 
natureza, a exemplo do oxigênio que sofrerá 
redução no meio aquático, e do fósforo pre-
sente na carga poluente de rejeitos de lati-
cínios, bem como oriundos de detergentes 
usados na lavagem de instalações e equi-
pamentos. O excesso de fósforo despejado 
contribui para a eutrofização dos cursos 
d’água.

Também nessa atividade, em virtude 
da lenha utilizada nas caldeiras para o pro-
cessamento dos derivados de leite e limpe-
za de equipamentos e instalações, ocorre 
a possibilidade da emissão de efluentes at-
mosféricos.

9.13 Alambiques

Os alambiques produzem como prin-
cipal resíduo a vinhaça, composta por 93% 
de água, podendo ser considerado fertilizan-
te orgânico com alto teor de potássio, apre-
sentando cálcio, magnésio, fósforo, nitrogê-
nio e matéria orgânica.

Como fertilizante, se utilizado em 
excesso, pode acarretar aumento da pres-
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são osmótica da solução do solo devido à 
elevação da porcentagem de sais solúveis, 
ocasionando maior sensibilidade das plantas 
no período da seca.

A vinhaça promove modificações fí-
sicas do solo. Apesar de sua acidez, exis-
tem estudos que defendem que, com o 
passar do tempo, pode ocorrer acréscimo 
de pH no solo que, junto com a elevação da 
fertilidade, trazida pela calda, origina sensí-
vel aumento da população microbiana. Além 
disso, os efeitos físicos da vinhaça sobre a 
estrutura do solo podem resultar em maior 
resistência à erosão. 

Outra possibilidade para a destina-
ção da vinhaça é seu emprego na alimenta-
ção de rebanhos bovinos. 

No entanto, deve ser avaliado o limi-
te de utilização em cada caso, considerando 
a saturação do solo, a possibilidade de in-
toxicação dos animais e a contaminação de 
cursos d’água subsuperficiais e cursos de 
drenagem natural do terreno. 

Esse fato decorre das caracterís-
ticas da calda, que possui alta carga de 
nutrientes. Assim, entende-se que os prin-
cipais impactos que podem ser gerados ao 
meio ambiente estariam atrelados ao pro-
blema de despejo ou da lixiviação de nutrien-
tes para os corpos hídricos.

Outro fator a ser considerado seria 
relativo à água utilizada no processo de lim-
peza de equipamentos e instalações, com 
as respectivas substâncias químicas utili-
zadas, normalmente ricas em fósforo e de 
variados graus de acidez. As empresas de-
verão possuir adequado sistema de depura-
ção desses efluentes.

Os resíduos sólidos (bagaço de cana) 
também constituem problema capaz de ge-
rar impactos ao meio ambiente, portanto 
devem receber destinação adequada. Uma 
boa possibilidade é sua utilização nas cal-
deiras do alambique, para aproveitamento 
de seu potencial calorífico, proporcionando 
economia de custos, substituição da lenha 
e de outras fontes de energia.

Com relação à utilização de lenha, 
que deverá ser adquirida de fornecedores 
devidamente licenciados, a possibilidade de 

impactos ao meio ambiente seria em função 
de efluentes atmosféricos com a emissão 
de particulados.  

Entre os principais itens capazes 
de gerar impactos ao meio ambiente, em 
unidades de produção de cachaça, figuram 
também a poluição térmica (vinhaça e água 
de resfriamento da destilaria) e os esgotos 
domésticos da indústria.

9.14 Granjas de aves poedeiras

Nesse tipo de atividade, o potencial 
de impactos ao meio ambiente é marcante 
no que se refere à alta carga de material 
orgânico produzido devido à grande concen-
tração de animais em pequenas áreas.

É interessante destacar que uma 
única granja tem produção de aproximada-
mente dois milhões de ovos por dia. Acres-
cida a essa quantia, uma projeção de produ-
ção dos demais estabelecimentos situados 
no entorno da Flona, que totaliza cerca de 
3,5 milhões de ovos/dia, compreende o po-
tencial de impactos ambientais gerado por 
essa atividade na região.    

Dejetos de aves, restos de material 
oriundos da quebra dos ovos produzidos e 
a umidade contribuem para a ocorrência de 
focos de reprodução de moscas, que, junta-
mente com aos odores oriundos da criação, 
pode trazer inconvenientes extremamente 
desagradáveis para a população e para os 
empreendimentos localizados nos arredo-
res.

Outro fator de destaque é que, além 
do elevado consumo de água pelas matrizes 
poedeiras, a lavagem e a desinfecção de 
equipamentos e instalações poderão consti-
tuir efluentes líquidos com grande potencial 
poluidor.

Com relação aos excrementos pro-
duzidos pelas aves, apesar da elevada quan-
tidade de matéria orgânica e de nutrientes, 
constituem, invariavelmente, grande fonte 
de renda para os avicultores e, por isso, 
são intensamente aproveitados e comercia-
lizados. Assim sendo, o risco de que esses 
materiais venham a se dispersar e atingir 
mananciais hídricos é bem reduzido.



I n s t i t u t o  C h i c o  M e n d e s  d e  C o n s e r v a ç ã o  d a  B i o d i v e r s i d a d e

181

A mortandade de aves e a respectiva 
destinação, considerada a taxa de mortali-
dade normal da criação, em virtude do eleva-
do número de aves por criatório, igualmente 
devem ser observados como problema capaz 
de gerar impactos ao meio ambiente. 

9.15 Postos de combustíveis

Os riscos de impactos ambientais 
inerentes a essa atividade estão voltados 
principalmente para a possibilidade de vaza-
mento de combustíveis no subsolo e no der-
ramamento de combustíveis e lubrificantes 
nas áreas ao redor das ilhas de abasteci-
mento, pistas de troca de óleo e da lavagem 
de veículos.

Outro aspecto que gera grande pre-
ocupação ao avaliar esse tipo de empreen-
dimento é que os óleos lubrificantes podem 
resultar na formação de compostos aromá-
ticos polinucleares potencialmente carcino-
gênicos, ácidos orgânicos, resinas e lacas. 
Esses óleos são considerados resíduos pe-
rigosos por apresentarem elevada toxidade 
e seu descarte inadequado promover con-
taminações do solo (por metais pesados) 
ou de cursos d’água, gerando graves danos 
ambientais.

9.16 Engarrafadoras de água mineral e 
de refrigerantes

As empresas do ramo apresentam 
como possibilidades de impactos ambientais, 
basicamente, a geração de efluentes indus-
triais do processo de lavagem de vasilhames e 
efluentes oriundos das instalações sanitárias 
utilizadas pelos seus empregados.

Os dois empreendimentos situados 
no município de Passa Quatro, na área de 
entorno da Flona, promovem tratamento 
de ambos os tipos de efluentes, devolvendo 
as águas utilizadas aos cursos d’água e/ou 
rede de esgotos da prefeitura em condições 
regulamentares.

Pelo uso de caldeiras, utilizadas para o 
processo de higienização de recipientes, pode 
ocorrer algum lançamento de particulados na 
atmosfera, porém, em pequena escala.

Nenhuma das duas empresas está 
situada na mesma zona hidrogeodinâmica da 
Flona de Passa Quatro.

9.17 Reciclagem de plástico

A indústria de reciclagem de plás-
ticos está instalada no município  de Passa 
Quatro desde 1989 e ocupa  área cedida 
pela prefeitura no Bairro Pé do Morro. Está 
situada a pouco mais de 2 km de distância 
da Flona de Passa Quatro, posicionada em 
plano inferior à UC.  A indústria processa e 
produz cerca de 250 toneladas de material 
reciclado, por mês, e trabalha em sua plena 
capacidade de produção.

Foi informado também que a água 
utilizada para a lavagem do plástico é 
tratada por meio de Estação de Trata-
mento de Água (ETA) e que o descarte 
de resíduos sólidos é destinado a aterro 
sanitário localizado em Pindamonhanga-
ba (SP). 

9.18 Produção de sacolas plásticas

Representada por uma única empre-
sa (duas unidades de produção), cuja sede 
está situada na área urbana do município, 
distante 1,8 km da Flona de Passa Quatro, 
não foi possível identificar impactos expres-
sivos ao meio ambiente em decorrência des-
sa atividade.

A produção é desenvolvida apenas 
com o corte de sacolas plásticas, a partir 
de rolos de bobinas de plástico que, adquiri-
das para essa finalidade, constituem maté-
ria-prima desse processo produtivo.

Os resíduos sólidos provenientes 
do corte das sacolas são diretamente en-
caminhados para aproveitamento em outras 
empresas, não permanecendo vestígios ou 
sobras de resíduos da produção.

Assim sendo, como impactos ao 
meio ambiente, poderiam ser considerados 
os ruídos emitidos pelos equipamentos de 
produção e os efluentes gerados pelas ins-
talações sanitárias destinadas ao uso dos 
funcionários da indústria.   
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9.19 Indústria de artefatos metálicos

Essa indústria, situada a quase 6 
km da Flona de Passa Quatro, trabalha no 
processamento de metais em operações de 
corte, dobra e pintura eletrostática.

O trabalho é feito de maneira prati-
camente artesanal e todo o resíduo sólido 
é vendido como sucata, sem que haja des-
carte no meio ambiente, conforme dados da 
empresa.

Segundo a empresa, todo o exce-
dente de tinta é reaproveitado, não sendo 
utilizado nenhum tipo de solvente, e não há 
qualquer emissão de resíduo para a atmos-
fera. Os esgotos sanitários são lançados na 
rede de coleta do município.

Não foram identificados fatores que 
pudessem provocar impactos ambientais di-
retos à unidade de conservação.   

9.20 Indústria de parafusos, porcas, fixa-
dores e similares

Essa indústria processa cerca de 
20 toneladas por mês em peças. Foi infor-
mado ainda que no processo de produção 
acontece a emissão de ácido nítrico, que 
é neutralizado após tratamento com cal, 
e que esse efluente gerado não ultrapassa 
dez litros por dia.

Os efluentes sanitários são despe-
jados na rede de esgoto sanitário do municí-
pio de Passa Quatro. 

9.21 Indústria de aros de alumínio e de 
peças para bicicletas

Essa indústria produz cerca de 
3.500 peças/dia e sua capacidade de pro-
dução é de 6.500 peças. Segundo dados 
da empresa, os tanques de anodização 
que haviam na indústria foram desativados 
e os únicos efluentes, atualmente gera-
dos, são os oriundos de instalações sani-
tárias.

Quanto aos resíduos sólidos, a em-
presa aproveita alumínio reciclado e as so-
bras são totalmente reaproveitadas e en-

viadas para outra indústria, que irá reciclar 
novamente o material descartado.

9.22 Lançamento de efluentes sanitários 
domésticos

Com relação ao lançamento de 
efluentes domésticos, observa-se que 
nos núcleos urbanos e em praticamente 
todos os lugares onde são desenvolvidas 
atividades produtivas, existe preocupa-
ção da contaminação de mananciais hí-
dricos. É necessário que o problema seja 
trabalhado em toda sua magnitude, pois 
requer especial atenção pela sua capaci-
dade de gerar impactos em vários pontos 
das bacias hidrográficas. Quanto a esses 
efluentes gerados no interior da Flona 
(residências e prédios públicos) preocupa 
a falta de infra-estrutura de saneamento 
básico rural. 

Nesse aspecto, concluída a fase 
de estudos do Plano de Manejo, deverá ser 
contemplada a obrigatoriedade de instala-
ção de fossas sépticas e/ou outros siste-
mas eficazes para tratamento de efluentes, 
em todos os prédios da Flona e proprieda-
des rurais, cujas águas servem à unidade.

9.23 Outras informações relevantes 

No planejamento das atividades a 
serem executadas pela Floresta Nacional de 
Passa Quatro, no que concerne ao levanta-
mento de impactos ambientais no entorno, 
é necessário levar em consideração a pre-
sença de antigo lixão municipal em terreno 
próximo a jusante da Flona.

Outra situação que merece des-
taque é a grande quantidade de olarias no 
Bairro de Tronqueiras, distando 3,5 km da 
unidade, em plano topográfico inferior. São 
pequenas unidades artesanais de produção 
e que, até o momento, não foram diagnos-
ticados problemas na remoção da matéria-
prima (argila), que normalmente é trazida de 
outras localidades. É interessante observar 
o incremento dessa atividade econômica que 
prolifera e que já mantém grande número de 
famílias naquela comunidade.  
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9.24 Propostas para o planejamento da 
Flona de Passa Quatro

Estando situada em espaço geográ-
fico privilegiado com belezas cênicas incontá-
veis, riquíssima flora, importantes espécies 
da fauna, clima favorável, terras férteis e apa-
rência de possuir fonte inesgotável de recur-
sos hídricos, essa região, que integra o com-
plexo da Serra da Mantiqueira e suas imedia-
ções tem impossibilitado a muitos perceber 
os sérios problemas emergentes e transcen-
dentes que ameaçam e comprometem a sus-
tentabilidade do setor produtivo e o equilíbrio 
necessário entre o homem e a natureza.

Direcionando a análise apenas para 
o entorno da Flona, no que diz respeito à 
presença antrópica nesse espaço, percebe-
se que há variações nos tipos de populações 
que ocupam seu atual entorno. Parte da co-
munidade está concentrada na zona rural, 
parte na zona urbana, parte em pequenos 
núcleos habitacionais, além de outros locais 
com características de distritos industriais 
de pouca expressão.

Ao se observar a forma de influên-
cia recíproca entre os habitantes e a área 
protegida, identifica-se que esse cenário 
projeta-se sobre diversas perspectivas. O 
envolvimento de seus atores em suas re-
lações com a unidade de conservação está 
intrinsecamente ligado à leitura que se pode 
fazer dos problemas locais. Para que os ob-
jetivos da unidade de conservação sejam al-
cançados, deve-se considerar as demandas 
sociais das comunidades do entorno.

É evidente que há incremento na efi-
ciência das atividades desenvolvidas por uma 
instituição quando existem apoio e envolvi-
mento dos atores sociais locais. Todavia, a 
maioria das pessoas engajadas em ativida-
des produtivas impactantes, que depende 
do emprego para se manter, muitas vezes 
não vê a UC como algo positivo, porque inibe 
e restringe algumas atividades econômicas 
da região.

Os moradores e as comunidades do 
entorno devem ser levados a refletir sobre a 
realidade que contempla a unidade. O envol-
vimento desses atores sociais é importante 

para o êxito do cumprimento da missão da 
Flona quanto à conservação da biodiversida-
de e à melhoria da qualidade de vida dessa 
população.  Para tanto, deverá buscar par-
cerias e formalizar acordos de cooperação 
entre a Flona e esses atores para o desen-
volvimento de ações que promovam o de-
senvolvimento sustentável do ponto de vis-
ta socioeconômico e ambiental, de forma a 
reduzir os impactos ambientais no entorno 
da unidade.

Quando se considera que o proble-
ma que infere maior pressão sobre os re-
cursos ambientais, desde a gênese do pro-
cesso de interferência antrópica nos ciclos 
da natureza e em seus ecossistemas, está 
ligado à produção de bens econômicos, res-
ta, inevitavelmente, sugerir que a conserva-
ção ambiental promova alternativas ao atual 
modelo de desenvolvimento, com propostas 
que viabilizem a geração de emprego e renda 
para as comunidades, de forma a favorecer 
as características do ambiente natural.

Estando a população fragilizada é di-
fícil voltar sua preocupação para a conser-
vação ambiental, uma vez que a prioridade 
dessas populações dificilmente sairá do ní-
vel das necessidades básicas.

Nesse aspecto, torna-se determi-
nante que se desenvolvam ações para que 
as necessidades da população sejam supri-
midas e daí, então, levar a preocupação da 
conservação das áreas protegidas para que 
possa ser prioridade. Nesse aspecto, deve-
se considerar a busca por fontes gerado-
ras de renda ou emprego, trabalhar o for-
talecimento das comunidades do entorno, 
bem como incentivá-las e mobilizá-las para 
a busca das melhorias na educação, saúde, 
transporte, comunicação, etc.

Reconhecidas essas necessidades, 
é nesse ponto que deve ser mantido o foco 
nas relações interinstitucionais, promoven-
do a conexão entre instituições que fomen-
tam o desenvolvimento socioeconômico aos 
responsáveis pela proteção do meio ambien-
te, agregando trabalhos, unificando metas e 
chamando a comunidade para maior partici-
pação na construção de propostas de con-
servação para a região. 



P l a n o  d e  M a n e j o  –  F l o r e s t a  N a c i o n a l  d e  P a s s a  Q u a t r o ,  M i n a s  G e r a i s

184

Assim como é grande o nível de in-
fluência da população nas questões relati-
vas à conservação da UC e de seu entorno, 
a área protegida tende a impor limites às 
atividades da população. 

Deve-se ressaltar que as atividades 
desenvolvidas no entorno são relevantes e 
possuem importância direta na manutenção 
da integridade biológica da unidade de conser-
vação. A verdade é que o sucesso das ações 
de conservação de uma área protegida depen-
de visceralmente da integração com o entor-
no e da forma com que são explorados os re-
cursos naturais e o uso do espaço agrícola.

Com relação às áreas agrícolas, de-
ve-se construir um modelo de desenvolvimen-
to rural sustentável, buscando soluções para 
os principais problemas encontrados em seu 
sistema produtivo. É relevante evidenciar os 
problemas decorrentes do monocultivo, do 
uso de agroquímicos, da falta de cuidados 
com a conservação de solos, dos sistemas de 
agricultura intensiva, dos sistemas de produ-
ção com criação de animais em confinamento, 
etc., principalmente quando praticados em 
ambientes ecologicamente frágeis.

O manejo da zona ripária também 
é extremamente importante para reduzir a 
carga poluente, que é encaminhada para os 
corpos d’água através do deflúvio superficial. 
É consenso que, para cumprir essa função, 
é necessária a recomposição da mata ciliar. 
Além disso, é importante que, em locais 
mais sujeitos à pressão de carga poluidora, 
seja estabelecida densa faixa de vegetação 
junto à mata ciliar, a fim de reforçar a ab-
sorção e funcionar como filtro, controlando 
o fluxo de elementos poluentes que normal-
mente alcançariam os mananciais hídricos.

No entanto, pondera-se que a pres-
são econômica sobre os agricultores faz com 
que venham a explorar intensivamente suas 
áreas, sem observar maiores cuidados com 
vistas à proteção de áreas ecologicamente 
frágeis, independentemente do potencial de 
uso de suas terras. Na região da Flona, por 
exemplo, agricultores invariavelmente cul-
tivam solos em áreas declivosas e frágeis, 
portanto, de baixa aptidão agrícola.

Vislumbra-se a adoção de estraté-
gias para a redução da poluição, tendo como 
meta resgatar o conhecimento de tecnolo-
gias menos intensivas, no uso de agroquí-
micos, e mais intensivas no uso do conhe-
cimento agronômico e da compreensão das 
interações dos ecossistemas agrícolas. 
Buscar a redução do deflúvio superficial e o 
manejo adequado dos efluentes produzidos 
pelos sistemas de criação de animais em 
confinamento ou semiconfinamento.

Como proposta de relevância, deve 
ser avaliado o esforço para desenvolver as 
comunidades rurais do entorno, tendo como 
base de produção a agroecologia, uma vez 
que esse sistema é fundamentado no uso 
de tecnologias de produção de baixíssimo 
impacto aos recursos hídricos.

Outro foco interessante de trabalho, 
para que se consigam resultados benéficos 
à conservação, é colaborar com o desenvol-
vimento do entorno, buscando sua susten-
tabilidade socioeconômica, com estratégia 
de conservação dos remanescentes flores-
tais nas propriedades ao redor, de modo que 
daí se obtenha o sustento de famílias, seja 
através de atividades compatíveis, como a 
meliponicultura, seja através de atividades 
não-agrícolas, como o ecoturismo.

Com relação à apreciação da esfera 
industrial e urbana, ainda que esses setores, 
dadas às características da UC e do entor-
no, possuam tendência de não mais integrar 
a área de entorno da Flona de Passa Quatro, 
cabe destacar que, para a própria permanên-
cia das indústrias em um mercado cada vez 
mais seletivo, é necessária a adoção progres-
siva de tecnologias de produção menos im-
pactantes. Todavia, é preciso, urgentemente, 
tratar os efluentes domésticos do município e 
das demais aglomerações urbanas.

Acredita-se, inclusive, que em se 
tratando de cidade turística, os empreendi-
mentos de maior vulto deveriam ter a inicia-
tiva de se unir para tratar os esgotos muni-
cipais, em parceria com a prefeitura, poden-
do ser estudada a possibilidade de obtenção 
de alguma redução na carga de impostos, 
ou outras formas análogas de incentivo.



A grande pressão sobre uma 
unidade de conservação vem de fora. Para 
minimizar os impactos negativos, o Snuc 
considerou que o entorno das unidades de 
conservação deve estar sujeito a normas e 
restrições específicas. O limite de 10 km 
definido pela Resolução Conama nº 13/90 ao 
redor da unidade deve ser o ponto de partida 
para a definição da zona de amortecimento 
da unidade. A partir desse limite, aplica-se 
critérios para a inclusão de áreas, como 
sub-bacias dos rios que fluem para a UC, 
áreas naturais preservadas ocorrentes no 
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entorno e com potencial de conectividade 
como RPPNs, corredores ecológicos, e 
critérios para a exclusão, como área urbana 
já estabelecida e ajuste de áreas, como 
estradas e limites físicos.

Os limites da zona de morteci-
mento da Floresta Nacional de Passa Quatro 
foram amplamente discutidos e definidos na 
Oficina de Planejamento Participativo (OPP), 
ocorrida de 12 a 14 de dezembro de 2007, 
e estão detalhados no Volume VI deste plano 
de manejo.





Localizada no estado de Minas Ge-
rais em áreas montanhosas das vertentes 
setentrionais da Bacia do Paraná, a Floresta 
Nacional de Passa Quatro resguarda amos-
tras significativas da biodiversidade da Mata 
Atlântica, caracterizando-se como área de 
contato entre a Floresta Ombrófila Densa 
e a Floresta Ombrófila Mista, com ocorrên-
cia da Floresta Estacional Semidecidual nas 
áreas de menores altitudes.

A Flona está localizada no Corre-
dor Ecológico da Serra da Mantiqueira, que 
se estende por 41 municípios do estado de 
Minas Gerais. Nesse corredor localizam-se 
importantes unidades de conservação como 
o Parque Nacional do Itatiaia, o Parque Na-
cional do Papagaio, a APA Serra da Manti-
queira e a APA Fernão Dias. Além dessas 
unidades de conservação públicas, existem 
na região seis RPPNs averbadas e 15 em 
processo de criação. Esse corredor eco-
lógico é importante porque abriga porções 
significativas dos ecossistemas naturais, 
atuando também como instância de mo-
bilização e educação em prol da natureza. 
Em áreas que sofreram intenso processo 
de fragmentação, como a Mata Atlântica, 
para que os corredores ecológicos desem-
penhem satisfatoriamente seus objetivos é 
necessária a recuperação das áreas de flo-
restas. Assim, é possível reconectar áreas 
permitindo o trânsito de espécies da fauna, 
o equilíbrio dos ecossistemas e o bem-estar 
humano e, nesse contexto, a Flona de Pas-
sa Quatro é considerada área prioritária de 
conservação, classificada como de extrema 

11 Declaração de significância 

importância para o estado de Minas Gerais, 
pois apresenta espécies endêmicas da Mata 
Atlântica e ameaçadas de extinção tanto na 
lista do Ibama quanto na lista do estado de 
Minas Gerais. 

Por causa de áreas reflorestadas 
nas décadas de 1950 e 1960 com araucá-
ria, pinus e eucalipto, que não foram explo-
rados economicamente, a Flona de Passa 
Quatro mostra-se de grande importância 
ecológica regional, possuindo vegetação na-
tiva de sub-bosque em regeneração natural 
e florestas jovens que abrigam significativa 
riqueza de espécies em franco processo de 
sucessão natural, com alto índice de diver-
sidade para os remanescentes de floresta 
nativa pura.

O fragmento florestal protegido 
pela Flona de Passa Quatro há mais de meio 
século representa enormes ganhos em ter-
mos de biodiversidade e recursos naturais 
quando comparado com propriedades ru-
rais adjacentes da UC que, apenas, mantêm 
pastagens ou desenvolvem usos agrícolas 
tradicionais, constituindo a área da Flona 
num dos poucos remanescentes florestais 
da região sul de Minas Gerais que abran-
ge importantes espécies da flora regional 
como a Araucaria angustifolia, o Eremanthus 
erythropappus, a Nectandra rigida, o Aspi-
dosperma sp., a Copaifera langsdorffii, o 
Prunus selleowii, a Tabebuia serratifolia e a 
Cedrela fissilis.

Nos levantamentos florestais re-
centes efetuados na Flona, as áreas ava-
liadas apresentam comunidades vegetais 
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eqüitativas, mostrando que não há clara do-
minância de uma espécie sobre as demais 
e, mesmo nos setores com maior densidade 
de indivíduos de candeia, no trecho de maior 
altitude, os levantamentos da dominância 
da espécie não apontaram a existência de 
um “candeial”, constatando haver regene-
ração natural de mata nativa, com grande 
diversidade de espécies, sendo área com 
características únicas na Flona, merecendo 
mais atenção e estudos ecológicos adicio-
nais, principalmente, no sentido de permitir 
melhor entendimento do estágio sucessio-
nal e sua tendência natural de evolução. Es-
ses estudos terão como objetivos entender 
a dinâmica desse sistema, bem como defi-
nir modelos de recuperação ambiental para 
áreas contíguas e próximas que apresentam 
as mesmas condições geográficas e edafo-
climáticas da Flona.

Estudos de fauna são extremamen-
te importantes para conduzir programas de 
manejo e conservação de áreas com influ-
ência antrópica, onde os animais ocupam 
diferentes níveis nas cadeias tróficas ter-
restres, pois muitos, além de predadores, 
são polinizadores, dispersores de sementes 
e auxiliam para o equilíbrio ambiental. Nos 
levantamentos de fauna efetuados, a Flona 
tem representatividade zoológica de 31 es-
pécies de mamíferos, distribuídas em 17 fa-
mílias, representando 12,7% das espécies 
de mamíferos registradas para o estado de 
Minas Gerais, com uma comunidade domi-
nada por roedores, correspondendo a 29%, 
seguida de morcegos, 23%, primatas e car-
nívoros, 13%, marsupiais, 6%, e cervídeos 
e lagomorfos com 3% dos registros.

Entre as espécies registradas para 
a unidade, 23 foram confirmadas através de 
captura, vestígios ou visualização. Entre as 
espécies capturadas sete foram mamíferos 
voadores e sete pequenos mamíferos não-
voadores. Entre as espécies identificadas 
temos o mico-de-tufos-brancos (Callithrix 
aurita) que consta na Lista Oficial da Fau-
na Brasileira Ameaçada de Extinção, sendo 
considerado um dos dez primatas mais ame-
açados do Brasil. O bugio (Alouatta guariba 
clamitans) foi registrado e a região coincide 

com a área de distribuição geográfica da es-
pécie, que é endêmica de Mata Atlântica, 
considerada ameaçada de extinção para o 
estado de Minas Gerais e para o Brasil. 

Os estudos de fauna revelaram, ain-
da, que duas espécies de carnívoros consi-
deradas ameaçadas de extinção no estado 
de Minas Gerais foram confirmadas através 
de vestígios de lobo-guará (Chrysocyon bra-
chyurus) e de jaguatirica (Leopardus parda-
lis). Essas espécies precisam de grandes 
áreas de vida e se deslocam muito, podendo 
ocorrer em toda a Flona, e utilizam o local 
como área de passagem entre fragmentos 
florestais. 

A avifauna é um dos grupos mais 
bem estudados do Brasil e a maioria das 
espécies conhecidas possui distribuição ge-
ográfica já delineada de forma razoável. Os 
levantamentos realizados na  Flona de Pas-
sa Quatro resultaram na identificação de 
191 espécies de aves, pertencentes a 45 
famílias de 17 ordens, ou seja, 19,7% das 
780 espécies de aves conhecidas para Mi-
nas Gerais. Quanto ao status de conserva-
ção, apenas três espécies consideradas em 
perigo de extinção foram identificadas para 
a Flona, todas elas em nível estadual. São 
elas: Campephilus robustus (pica-pau-rei) 
(em perigo), Pyroderus scutatus (pavó) (vul-
nerável) e Sicalis flaveola (canário-da-terra) 
(vulnerável).

Do ponto de vista de endemismos, 
entre as 682 espécies de aves ocorrentes 
na Mata Atlântica, 207 são exclusivas desse 
bioma e a maioria depende de habitats flo-
restais, sendo que pelos estudos recentes 
foram encontradas 39 espécies na Flona, ou 
18,8%, que é um percentual expressivo pela 
condição de “ilha” em que se encontra a Flo-
na, considerando a proximidade da unidade 
ao perímetro urbano do município de Passa 
Quatro, e por ser circundada por proprie-
dades rurais com intensa ação antrópica, 
especialmente no que tange à formação de 
pastagens para a agropecuária. 

A área da Flona de Passa Qua-
tro encontra-se na Serra da Mantiqueira 
e seus principais cursos d’água são o Rio 
da Cachoeira e o Ribeirão Carlos Tibúrcio, 
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que compõem a Bacia do Rio Grande. Suas 
nascentes encontram-se na zona de amor-
tecimento da Flona e nos dias atuais não 
há qualquer informação acerca da ictiofau-
na de seus cursos d’água. Nos estudos de 
fauna recentes, a revisão da literatura con-
firmou a ausência de dados sobre a região, 
não sendo possível citar uma lista de espé-
cies de peixes do Rio Cachoeira e do Ribei-
rão Carlos Tibúrcio, e nem mesmo avaliar a 
área, em relação às espécies, com algum 
grau de ameaça de extinção, do potencial de 
encontrar espécies novas, espécies raras, 
de interesse comercial, endêmicas e exóti-
cas. Tal situação, portanto, exige estudos e 
pesquisas que conduzam a um diagnóstico 
sobre o quadro atual da ictiofauna da Flona, 
para definir ações que possam minimizar os 
impactos em andamento e medidas de recu-
peração ambiental. 

A completa ausência de dados re-
força a importância em investir no mapea-
mento da biodiversidade da Flona de Passa 
Quatro como passo inicial para sugerir dire-
trizes para a conservação e manejo da ictio-
fauna.  Entre as principais recomendações 
que visam eliminar lacunas de conhecimento 
e conservação da ictiofauna estão o incenti-
vo a pesquisas e o inventário. 

Os répteis apresentam ampla radia-
ção adaptativa, vivendo em sua maior parte 
nas zonas tropicais e temperadas. A maio-
ria das espécies provavelmente ocorre em 
ambientes tropicais e, atualmente, o grupo 
Reptilia está representado por aproximada-
mente 8.000 espécies no mundo e, apesar 
de o Brasil possuir a fauna e a flora mais 
ricas de toda a América Central e do Sul, a 
maioria das informações sobre répteis é ain-
da preliminar e inventários em novas áreas, 
freqüentemente, revelam novas espécies. 
Minas Gerais representa um grande centro 
de biodiversidade no País e, no que diz res-
peito à diversidade de espécies de anfíbios, 
nota-se carência de informações.

        Os dados preliminares indi-
cam que a Floresta Nacional de Passa Qua-
tro apresenta baixa diversidade de espécies 
de anfíbios e de répteis. Uma das prováveis 
causas para essa baixa diversidade é a frag-

mentação e a reduzida área da unidade de 
conservação, que é, em geral, cercada por 
propriedades formadas por pastagens de 
Brachiaria decumbens. Outro fator é a pro-
ximidade com a área urbana do município de 
Passa Quatro e a antropização ao seu re-
dor. Não obstante, os fragmentos de mata 
nativa da Floresta Nacional de Passa Qua-
tro, com 67 ha no total, ainda cumprem im-
portante papel na conservação de algumas 
espécies de répteis e de anfíbios e é pos-
sível que até contribua na conservação de 
espécies endêmicas de Mata Atlântica, ou 
mesmo exclusivas da Serra da Mantiqueira, 
que exijam altitudes superiores a 1.000 m 
em termos de habitat.

O zoneamento, buscando ampliação 
e interligação entre os fragmentos de mata 
nativa, por regeneração natural, e a amplia-
ção da área da unidade de conservação se 
constituem em possíveis estratégias a se-
rem adotadas para aumentar a contribuição 
da Floresta Nacional de Passa Quatro em 
termos de conservação da biodiversidade da 
Mata Atlântica, em consonância com o Pro-
jeto Corredor de Biodiversidade da Serra do 
Mar do Programa Corredores Ecológicos do 
Ministério do Meio Ambiente.

A ampliação da área da Flona pode 
ser proposta para os setores adjacentes à 
mata nativa, com predominância de candeia 
em altitude de 1.440 m, abrangendo priori-
tariamente grande grota com nascente que 
se localiza próxima da divisa da unidade, a 
sudeste, e também a incorporação de áreas 
com declive acentuado em encostas e de al-
titudes superiores a 1.400 m, em direção 
ao Pico do Cotovelo, à Serra Fina e ao Pico 
da Pedra da Mina (2.797 m). Essa ampliação 
deverá aumentar a área protegida de mata 
nativa e possibilitar a conservação de espé-
cies endêmicas da Serra da Mantiqueira 
e mais próprias de altitudes superiores a 
1.000 metros.

A unidade também apresenta gran-
de potencial para o desenvolvimento de ati-
vidades, tais como: visitação, pesquisa cien-
tífica, educação ambiental e implantação de 
modelos demonstrativos de produção com 
sustentabilidade ecológica e econômica.





Abiótico – é o componente não-vivo do 
meio ambiente. Inclui as condições físicas e quí-
micas do meio.

Aceiro – consiste numa faixa de terra 
aberta em volta da área a ser queimada, ou que 
se quer proteger, mantida livre de vegetação, 
com capina ou poda, a qual impede a invasão do 
fogo.

Aeróbico - ser ou organismo que vive, 
cresce ou metaboliza apenas em presença do 
oxigênio.

Agroflorestas - sistemas produtivos 
nos quais a produção de bem (ns) florestal (is) 
está associada à produção de alimentos para 
o homem. São constituídas numa determinada 
área, por várias espécies perenes, envolvendo 
espécies arborescentes madeiráveis (para uso 
local ou abastecimento de indústrias do setor 
florestal), espécies frutíferas, condimentares, 
medicinais, melíferas, café, cacau, espécies de 
uso múltiplo, etc.

Antrópico - (1) relativo à humanidade, à 
sociedade humana, à ação do homem. Termo de 
criação recente empregado por alguns autores 
para qualificar um dos setores do meio ambien-
te, o meio antrópico, compreendendo os fatores 
sociais, econômicos e culturais; um dos subsis-
temas do sistema ambiental, o subsistema an-
trópico; (2) relativo à ação humana (Resolução 
Conama nº 12/94); (3) refere-se à ação humana 
sobre a natureza.

Aqüífero - formação geológica capaz de 
armazenar e transmitir água em quantidades 
apreciáveis.

Assoreamento – Processo em que la-
gos e rios, baías e estuários vão sendo aterra-
dos pelos solos e outros sedimentos neles depo-
sitados pelas águas das enxurradas, ou outros 
processos.

Autóctone - diz-se da espécie, do indi-
víduo ou da população originária do próprio local 
onde ocorre naturalmente.

Avifauna – conjunto de espécies de 
aves que vivem numa determinada região. 

Bacia hidrográfica - (1) área limitada 
por divisores de água dentro da qual são drena-
dos os recursos hídricos, através de um curso 
de água, como um rio e seus afluentes. A área 
física, assim delimitada, constitui-se em impor-
tante unidade de planejamento e de execução de 
atividades socioeconômicas, ambientais, cultu-
rais e educativas; (2) toda a área drenada pelas 
águas de um rio principal e de seus afluentes; (3) 
área total de drenagem que alimenta determina-
da rede hidrográfica; espaço geográfico de sus-
tentação dos fluxos d’água de um sistema fluvial 
hierarquizado; (4) toda a área de terra drenada 
por um determinado curso d´água e seus tribu-
tários, limitada perifericamente pelos chamados 
divisores de águas; (5) área na qual um aqüífero 
ou um sistema fluvial recolhe sua água; (6) con-
junto de terras drenadas por um rio principal e 
seus afluentes, onde normalmente a água se es-
coa dos pontos mais altos para os mais baixos.

Bacia sedimentar - (1) área geologi-
camente deprimida, contendo grande espessura 
de sedimentos no seu interior e podendo chegar 
a vários milhares de metros e pequena espessu-
ra (dezenas a centenas de metros) nas porções 
marginais. Depressão enchida com detritos car-
regados das águas circunjacentes. As bacias 
sedimentares podem ser consideradas como 
planícies aluviais que se desenvolvem, ocasional-
mente, no interior do continente.

Banco de germoplasma – o mesmo que 
banco genético. Expressão genética para desig-
nar uma área de preservação biológica com gran-
de variabilidade genética. Por extensão, qualquer 
área reservada para a multiplicação de plantas 
a partir de um banco de sementes ou mudas, ou 
laboratório.

Biodiversidade – representa o conjunto 
de espécies animais e vegetais viventes. 

Bioma - (1) comunidade principal de 
plantas e animais associada a uma zona de vida 
ou região com condições ambientais, principal-
mente climáticas, estáveis; (2) amplo conjunto 
de ecossistemas terrestres, caracterizados 

13 Glossário
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por tipos fisionômicos semelhantes de vegeta-
ção com diferentes tipos climáticos. São gran-
des ecossistemas que compreendem várias co-
munidades bióticas, em diferentes estágios de 
evolução, em vasta extensão geográfica. Por 
necessidade ecológica, os biomas apresentam 
intensa e extensa interação edáfica e climática, 
definindo assim as condições ambientais carac-
terísticas. É a unidade ecológica imediatamente 
superior ao ecossistema. 

Biorregião - é um espaço geográfico 
que abriga integralmente um ou vários ecos-
sistemas. Caracteriza-se por sua topografia, 
cobertura vegetal, cultura e história humana, 
sendo identificável por comunidades locais, go-
vernos e cientistas. 

Biota – conjunto de seres vivos que ha-
bitam determinado ambiente ecológico, em es-
treita correspondência com as características 
físicas, químicas e biológicas desse ambiente.

Biótico – é o componente vivo do meio am-
biente. Inclui fauna, flora, vírus, bactérias, etc.

Cabeceiras – lugar onde nasce um cur-
so d’água.

Corredor ecológico - porções dos 
ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 
unidades de conservação e outras áreas natu-
rais, possibilitando entre elas o fluxo de genes 
e o movimento da biota, facilitando a dispersão 
de espécies e a recolonização de áreas degra-
dadas, bem como a manutenção de populações 
que demandam, para sua sobrevivência, áreas 
com extensão maior do que aquela das unidades 
individuais.

Conservação ex situ - é a conservação 
de ecossistemas fora do seu habitat natural.

Conservação in situ - é a conservação 
de ecossistemas e habitats naturais e a manu-
tenção e recuperação de populações viáveis de 
espécies em seus meios naturais e, no caso de 
espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios 
onde tenham desenvolvido suas propriedades 
características.

Dano ambiental - qualquer alteração 
provocada por intervenção antrópica.

Degradação - é a destruição, remo-
ção ou expulsão da vegetação nativa e da fau-
na, ocorrendo perda da camada fértil do solo e 
a alteração da qualidade de regime de vazão do 
sistema hídrico.

Desenvolvimento sustentado – modelo 
de desenvolvimento que leva em consideração, 
além dos fatores econômicos, aqueles de cará-
ter social e ecológico, assim como as disponi-
bilidades dos recursos vivos e inanimados, as 

vantagens e os inconvenientes em curto, médio 
e longo prazos, de outros tipos de ação.

Diversidade biológica - é a variabilidade 
de organismos vivos de todas as origens, com-
preendendo, entre outros, os ecossistemas ter-
restres, marinhos e outros ecossistemas aquá-
ticos, e os complexos ecológicos de que fazem 
parte; compreendendo ainda a diversidade dentro 
de espécies, entre espécies e de ecossistemas.

Ecossistema - conjunto integrado de fa-
tores físicos e bióticos (referente aos seres vi-
vos) que caracterizam determinado lugar, esten-
dendo-se por determinado espaço de dimensões 
variáveis. Unidade que, abrangendo o conjunto de 
seres vivos e todos os elementos que compõem 
determinado meio ambiente, é considerada um 
sistema funcional de relações interdependentes 
no qual ocorre constante reciclagem de matéria 
e constante fluxo de energia.

Ecótono - (1) região de transição en-
tre dois ecossistemas diferentes; (2) transição 
entre duas ou mais comunidades diferentes; é 
uma zona de união ou um cinturão de tensão que 
poderá ter extensão linear considerável, porém 
mais estreita que as áreas das próprias comu-
nidades adjacentes. 

Ecoturismo - (1) turismo feito em pe-
quena escala, respeitando o meio ambiente na-
tural; (2) atividade turística que utiliza, de forma 
responsável, o patrimônio natural e cultural, in-
centiva sua conservação e busca a formação de 
consciência ambiental através da interpretação 
do ambiente, estimulando o desenvolvimento so-
cioeconômico das populações envolvidas.

Edafologia - ciência que trata da influ-
ência dos solos sobre os seres vivos, particu-
larmente plantas, incluindo o uso dos solos pelo 
homem para o crescimento das plantas.

Educação ambiental - processo de 
aprendizagem e comunicação de problemas re-
lacionados à interação dos homens com seu am-
biente natural. É o instrumento de formação de 
uma consciência, através do conhecimento e da 
reflexão sobre a realidade ambiental. 

Estacional - relativo ou pertencente à 
determinada estação do ano, ou que nela ocorre; 
sazonal.

Extrativismo - sistema de exploração 
baseado na coleta e extração, de modo susten-
tável, de recursos naturais renováveis.

Evaporação - passagem lenta e insen-
sível de um líquido (exposto ao ar ou colocado no 
vazio) ao estado de vapor.

Evapotranspiração - é o fenômeno que 
corresponde à evaporação das águas acumula-
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das nas retenções e nas camadas superficiais 
do solo, acrescida da evaporação da água da 
chuva interceptada pela folhagem da cobertura 
vegetal e da transpiração natural que os vege-
tais executam. 

Fator abiótico - fator ou elemento não-
vivo, como temperatura, luz, pH entre outros 
fatores.

Fator biótico - fator ou elemento vivo, 
como animais, vegetais e outros componentes 
vivos.

Fauna – conjunto de animais que habi-
tam determinada região.

Fitogeografia - ramo diferenciado da 
Botânica que trata do modo de distribuição das 
plantas no globo e das razões dessa distribui-
ção; biogeografia das plantas. Que compreende 
a vegetação de uma determinada região, sem 
qualquer expressão de importância individual.

Flora – totalidade das espécies vege-
tais.

Forma primitiva de recreação - são 
as não-beneficiadas por infra-estrutura, como 
trilha e caminhada rústica, e acampamento pri-
mitivo para trilhas que exijam pernoite. Essas 
atividades devem ser orientadas por guias e/ou 
folhetos explicativos.

Geomorfologia - ciência que estuda as 
formas de relevo. Estudo das formas de relevo 
atuais e investigação da sua origem e evolução.

Habitat – ambiente que oferece um 
conjunto de condições favoráveis para o desen-
vovimento, a sobrevivência e a reprodução de 
determinados organismos. Os ecossistemas, ou 
parte deles, nos quais vive um determinado or-
ganismo são seu habitat.

Hidrografia - ciência e descrição dos 
mares, lagos, rios etc., com referência espe-
cial ao seu uso para fins de navegação e co-
mércio.

Hidrologia - ciência que tem como ob-
jeto de estudos a água na Terra, sua circulação, 
ocorrência, distribuição, assim como suas pro-
priedades físicas e químicas, além de suas rela-
ções com o meio em que circulam.

Ictiofauna - é a fauna de peixes de uma 
região.

Indicadores ecológicos – referem-se a 
certas espécies que, devido a suas exigências 
ambientais bem definidas e à sua presença em 
determinada área ou lugar, podem se tornar in-
dício ou sinal de que existem as condições ecoló-
gicas para elas necessárias.

Impacto ambiental – qualquer altera-
ção das propriedades físico-químicas e bioló-

gicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das ati-
vidades humanas que, direta ou indiretamente, 
afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população, as atividades sociais e econômicas, 
a biota, as condições estéticas e sanitárias do 
meio ambiente, enfim, a qualidade dos recursos 
naturais.

Litologia - parte da geologia que estu-
da a constituição das rochas.

Manancial – todo corpo d’água utiliza-
do para o abastecimento público de água para 
consumo.

Manejo – aplicação de programas de 
utilização dos ecossistemas, naturais ou artifi-
ciais, baseada em teorias ecológicas sólidas, de 
modo a manter, da melhor forma possível, nas 
comunidades, fonte úteis de produtos biológicos 
para o homem, e também como fonte de conhe-
cimento científico e de lazer.

Mastofauna - fauna composta de ani-
mais mamíferos.

Meliponicultura - cultura de insetos 
himenópteros.

Microclima – conjunto das condições 
atmosféricas de um lugar limitado em relação às 
do clima geral.

Monitoramento ambiental - acompa-
nhamento, através de análises qualitativas e 
quantitativas, de um recurso natural com vista 
ao conhecimento das suas condições ao longo do 
tempo. É um instrumento básico no controle e 
na preservação ambiental. 

Paleontologia - é a parte das ciências 
naturais que se ocupa do estudo dos fósseis, 
isto é, dos seres que habitaram a Terra antes 
dos tempos geológicos atuais.

População tradicional - grupo humano 
distinto da sociedade nacional por suas condi-
ções sociais, culturais e econômicas, que se or-
ganiza total ou parcialmente por seus próprios 
costumes ou tradições ou  por uma legislação 
especial e que, qualquer que seja sua situação 
jurídica, conserva seus próprios costumes ou 
tradições sociais, econômicas, culturais ou por 
parte  delas. 

Recursos genéticos - variabilidade de 
espécies de plantas, animais e microorganismos 
integrantes da biodiversidade, de interesse so-
cioeconômico atual e potencial para a utilização 
em programas de melhoramento genético, bio-
tecnologia e outras ciências afins.

Restauração - é o retorno ao estado 
original antes da degradação: situação quase 
que impossível de ser conseguida.
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Sistema Nacional de Meio Ambien-
te (Sisnama) - instituído pela Lei nº 6.938 de 
31/8/81, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, o Sisnama reúne os órgãos e 
entidades da União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral, dos Territórios e dos Municípios que este-
jam envolvidos com o uso dos recursos ambien-
tais ou que sejam responsáveis pela proteção e 
melhoria da qualidade ambiental. 

Sucessão ecológica – seqüência de co-
munidades que se substituem, de forma gradati-
va, num determinado ambiente, até o surgimen-
to de uma comunidade final, estável, denominada 
comunidade-clímax.

Tensão ecológica - encontro entre duas 
ou mais regiões ecológicas, ou entre tipos de 
vegetação que interpenetram-se sob a forma de 
enclave ou mistura.

Unidades de conservação de proteção 
integral - são áreas que têm como objetivo bási-
co preservar a natureza, sendo admitido apenas 
o uso indireto dos seus recursos naturais, com 
exceção dos casos previstos na lei.

Unidades de conservação de uso sus-
tentável - são áreas que têm como objetivo bá-
sico compatibilizar a conservação da natureza 
com o uso sustentável de parcela dos seus re-
cursos naturais.

Zona de amortecimento - o entorno de 
uma unidade de conservação onde as atividades 
humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os im-
pactos negativos sobre a unidade.

Zoneamento - definição de setores ou 
zonas em uma unidade de conservação com ob-
jetivos de manejo e norma específicos, com o 
propósito de proporcionar os meios e as con-
dições para que todos os objetivos da unidade 
possam ser alcançados de forma harmônica e 
eficaz.

Fontes:

Lima e Silva, P. P. 2002. Dicionário Brasileiro de 
Ciências Ambientais. Editora Thex, Rio de Janei-
ro (RJ).
Dicionário ambiental – Ibama. Disponível em: 
http://www.ecolnews.com.br/dicionarioambien-
tal/, consultado em 8 de setembro de 2008.
MMA/SFB, 2004. Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação (Snuc), Lei n° 9.985, de 18 
de julho de 2000; Decreto n° 4.340, de 22 de 
agosto de 2002. 5 ed. Aum. Brasília: MMA/SFB, 
56 p. 
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