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O mosaico de Unidades de Conservação da Serra da Mantiqueira
Criado pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio da Portaria nº
351 de 11 de dezembro de 2006, tem o objetivo de integrar e
ampliar as várias ações já existentes para a conservação do
patrimônio natural e cultural da região e é composto por 23
Unidades de Conservação (UC) públicas localizadas na região,
além de diversas Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(RPPN). A área do Mosaico Mantiqueira abrange cerca de
729.138 hectares nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e
Minas Gerais, sendo que 437.524,57 hectares correspondem à
Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira.

Unidades Componentes do Mosaico Mantiqueira
1 – Parque Nacional (Itaiaia);

2- APAs Federais (Mananciais do Rio Paraíba do Sul e
Mantiqueira;
2 – Florestas Nacionais (Lorena e Passa Quatro);
4 – Parques Estaduais (Campos do Jordão e Mananciais de
Campos do Jordão-SP, Pedra do Papagaio-MG e Pedra SeladaRJ;
5 – APAs Estaduais (Banhado, Campos do Jordão e Francisco
Xavier-SP, Sapucai Mirim e Fernão Dias-MG);
1 - APA Municipal (Serrinha do Alambari-Resende/RJ)

6 – Parques Municipais (Cachoeira da Fumaça/Jacuba e Rio
Pompo-Resende/RJ, Serra da Mantiqueira-Guaratinguetá/SP,
Trabiju-Pindamonhangaba/SP, Augusto Rushi-São José do
Campos/SP, Brejo Grande-Paraisópolis/MG;
1 - Monumento Natural Estadual (Pedra do Baú/SP);
2 - Monumentos Naturais Municipais (Pico do ItaguaréCruzeiro/SP e Pedra do Picu-Itamonte/MG);
56 – Reservas Particulares do Patrimônio Natural dos diversos
níveis, Federal, Estaduais e Municipais.
Total: 24 UCs Públicas e 56 Privadas = 80 Unidades de
Conservação compõem o Mosaico Mantiqueira

O estabelecimento de brigadas voluntárias para a prevenção e
combate aos incêndios florestais é mais um exemplo do
engajamento da sociedade local na proteção da Mantiqueira,
constituindo importante ferramenta de gestão participativa e
mobilização social, voltado principalmente a capacitação de
proprietários e funcionários de RPPNs, guias de montanha,
sindicatos rurais, prefeituras Municipais, produtores rurais e
sociedade civil organizada.

Ao término do curso de
capacitação as brigadas
voluntárias
recebem
equipamentos e proteção individual e ferramentas e
equipamentos de combate a incêndios florestais. O objetivo
maior desta proposta é dotar a sociedade civil no território do
Mosaico da Mantiqueira de brigadistas treinados e equipados
com vistas a realizar o primeiro combate aos incêndios. Este
resumo apresenta os dados do contingente de brigadistas
voluntários formados nos últimos anos pelo programa de
voluntariado do ICMBio executado pela APA da Serra da
Mantiqueira e Parque Nacional do Itatiaia.

O contingente de brigadistas voluntários capacitados ou
atualizados, além de equipados pelo ICMBio nos últimos
3 anos foi de 89 brigadistas, distribuídos pelos municípios de
Aiuruoca, Cruzeiro, Delfim Moreira, Itamonte, Itatiaia,
Marmelópolis e Resende, nos Estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo, abrangendo as bacias dos rios Grande e
Paraíba do Sul.
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Aiuruoca: 13 Brigadistas;
Cruzeiro: 4
Delfim Moreira: 6
Itamonte: 20
Marmelópolis 6
Resende: 29
Itaiaia: 11
Total: 89

Apesar do esforço institucional, os principais fatores
limitantes para o aumento do contingente de brigadistas são
a disponibilidade de equipamentos de proteção individual e
de combate para equipar as brigadas, além da obrigatoriedade
de atualização da documentação pessoal e institucional.
Doação pela Empresa EDP
Bandeirantes
de
20
mochilas flexíveis para
combate a incêndio a
serem distribuídas para as
brigadas voluntárias

OBRIGADO

