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Recuperação de Área Degradada para proposta de criação de Reserva Particular de 

Patrimônio Natural (RPPN) em Baldim – MG 

1. RESUMO 

No primeiro semestre de 2014, foi proposto do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) intitulado “Estudo da viabilidade de criação de Reserva  Particular do 

patrimônio Natural visando preservação de patrimônio espeleológico  na Fazenda 

Vargem do Lobo em Baldim – MG” (SILVA,  P.  V.  S.,  et  al.  2014)  que analisou 

uma importante caverna inserida na propriedade do último título que  trata-se de um 

local visitado pelo reconhecido naturalista dinamarquês Peter W. Lund em 1835 

(HOLTEN, 2012). Este TCC indicou que esta gruta pode ser referida  como uma 

cavidade de extrema relevância (INSTRUÇÃO NORMATIVA MMA N° 2, 2009), não 

apenas pelo seu caráter histórico mas também pelas suas dimensões, volume e, 

provavelmente, pelas espécies que abriga em seu interior que mostram  

características únicas para animais que vivam em um ambiente subterrâneo. No 

entanto, outro levantamento do estudo (SILVA,  P.  V.  S.,  et  al.  2014) indicou que  

para a criação da RPPN, o raio de proteção da caverna de 250m não poderia ser 

completamente cumprido dadas às ocupações e interferências externas do terreno 

que cerca a gruta, fatos que não permitem o tombamento em RPPN, apesar do 

interesse do proprietário em preservar este patrimônio. A isto se deve a existência 

do atual trabalho. Nele propõe-se a recuperação da área necessária nos entornos da 

caverna para que seja viável a criação da RPPN. 

2. INTRODUÇÃO 

O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta no que tange à fauna e à flora, 

necessitando esta  de  legislações  específicas  para  garantir  sua  preservação  

(MMA,  2007).  As Unidades de Conservação (UC´s) são estratégias utilizadas pelo 

Estado para proteger as áreas naturais do território nacional. Dentre os dois grupos 

de UC´s existentes (Unidade de proteção integral e de uso sustentável), tem-se a 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN. A RPPN é uma UC de uso 

sustentável que objetiva conciliar a preservação da natureza com a exploração dos 

seus recursos naturais (DECRETO Nº 5.746, 2006). O governo federal criou também 

legislações específicas para a preservação de cavidades naturais subterrâneas 

(CNS), visto que estas possuem grande potencial para abrigar grande quantidade de 



espécies da fauna assim como o ambiente epígeo (TRAJANO e BICHUETTE, 2006). 

A criação de UC´s é suportada não apenas por legislações federais, mas também 

por leis estaduais e municipais. Destaca-se que desde 1995 o estado de Minas 

Gerais, estabelecido pela Lei Estadual  nº  12.040,  adota  “critérios  de redistribuição  

de  recursos do ICMS, além do valor adicionado que reflete  o  nível  da  atividade 

econômica  nos  municípios  em  conjunto  com  a  preservação  do  meio  ambiente” 

(IEF). 

3. OBJETIVOS 

Pretende-se, com este projeto, o objetivo principal de analisar e recuperar uma área 

total de 6,3 hectares  previamente  reconhecido  pelo  TCC  “Estudo da viabilidade 

de criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural visando preservação de  

patrimônio espeleológico na Fazenda Vargem do Lobo em Baldim – MG” com 

espécies vegetais herbáceas e arbóreas e realizar com a proprietários e  

funcionários, além da comunidade local, ações de Educação Ambiental como 

ferramentas que apoiem a preservação da fauna e flora local. 

4. METODOLOGIA 

A metodologia a ser empregada neste trabalho baseia-se em Planos de  

Recuperação de  Áreas Degradadas (PRAD´s) de acordo como proposto por Corrêa 

(2007) que propõe a revegetação de área minerada em cerrado com espécies  

nativas, indicando o manejo de mudas, etapas de sucessão, acompanhamento de 

crescimento e práticas. Na parte de educação ambiental pretende-se abordar a  

população  local  e  funcionários da fazenda com panfletos e palestras alusivas a  

importância histórica do local, ao patrimônio espeleológico e às ciências correlatas a 

ela (arqueologia, paleontologia e biologia subterrânea). 

5. DESENVOLVIMENTO 

O(s) bolsista(s) e voluntário(s) selecionados estarão em contato constante com os 

orientadores, desde o levantamento bibliográfico em livros, revistas e sites de 

referências (Scielo, Google Acadêmico) até a etapa de campo. Além dos artigos e 

normas já consultados para a elaboração deste, uma busca em livros, visitas-

técnicas e a participação em eventos será imprescindível para a formação do aluno 

pesquisador. Nas etapas de campo os alunos colocarão em prática conteúdos 



ministrados em disciplinas como “Botânica e Ecologia” para identificar espécies e 

suas relações com o ambiente. Além disso, participarão diretamente na produção de 

mudas no viveiro existente no campus Buritis I com orientação de demais 

professores do curso de Engenharia Ambiental. A análise do solo permitirá tomar 

partido das principais técnicas para o plantio das mudas no terreno e, além disso os 

alunos serão treinados para realizar abordagem para educação ambiental com a 

população local. Na etapa final do projeto, os participantes se reunirão para a 

análise dos resultados obtidos e redação de material técnico descritivo (artigo). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Após levantamento da flora local, chegou-se à conclusão de que o trabalho de 

recuperação deveria ser iniciado através da reintrodução de espécies pioneiras, e 

intermediárias. Neste sentido, iniciou-se o trabalho de produção de mudas em 

viveiro. Foram plantadas 35 mudas de Ipê-amarelo (Handroanthus albus), 47 mudas 

Ipê-verde (Cybitax antisyphilitica), 60 mudas de Lobeira (Solanum lycocarpum), 9 

mudas de Ingá (Inga sp.), 8 mudas de Angico-jacaré (Anadenanthera colubrina) e 38 

mudas de Jerivá (Syagrus romanzoffiana). As mudas serão mantidas em viveiro até 

estarem aptas transplante. Além disso, o projeto de educação ambiental (em fase de 

elaboração pedagógica) já conta com a participação do prefeito de Baldim, João 

Antônio da Trindade e da Secretária de Educação.  
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