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Em seguimento à implementação da diretriz 4 do Plano de Gestão - MEIO AMBIENTE E USO DO 
SOLO, SANEAMENTO, ÁGUA, ABASTECIMENTO E MATA CILIAR , especificamente ítem 5 -
 Fomentar legislação para ocupação ordenada do solo no trecho de Bocaina  de Minas, a reunião 
do dia 16 de janeiro foi dedicada a conhecer e analisar a proposta de zoneamento da bacia do alto 
Rio Preto na área pertencente ao município de Bocaina de Minas, apresentada pelo arquiteto 
Felipe Castaño. A proposta envolve o estabelecimento das seguintes zonas, na ordem de 
ocupação mais intensa a menos intensa:  
1. zona de ocupação turística (ZOT) - Maringa MG;  
2. zona de interesse turístico (ZIT) - núcleos de casas e comércio que indicam um futuro 
adensamento que demanda controle - em frente ao lote 10 e logo após a Ponte dos Cachorros;  
3. zona especial de conservação de vida silvestre (ZECVS) - área predominantemente 
agropecuária e florestal, onde são toleradas residencias e hoteis; 
4. zona de conservação de vida silvestre (ZCVS) - área atualmente usada por atividades 
agropecuárias, com manchas de cobertura florestal.  
5. zona de vida silvestre (ZVS) - área de cobertura florestal densa, de uso restrito para atividades 
conservacionistas e ecoturismo controlado, acima de 1.200 metros e na vizinhança imediata ao 
PNI. 
  
Diversas sugestões foram discutidas e aprovadas pelos conselheiros presentes e incorporadas à 
proposta de zoneamento e plano de uso do solo. Haverá trabalho de campo em data a ser definida 
entre o arquiteto contratado e o conselheiro Alfredo Carvalho. 
  
Outros assuntos tratados: 
1. Informe sobre o estudo ambiental da RJ 163, em fase de apresentação ao Ibama pelo DER. 
2. Informe sobre a exploração emergencial da saibreira do Rio Preto: haverá vistoria no local dia 17 
de janeiro, com técnicos da Secretaria de Infraestrutura de Resende, AMAR e Ibama, conforme 
acordo com o Ministério Público Federal, para fins de estudo visando autorização de uso 
emergencial. 
3. Plano de Manejo do PNI: previsto para ser revisto neste ano, sendo importante a participação de 
entidades de Mauá, em especial devido às diversas trilhas que adentram o Parque de forma 
irregular. 
4. Informe da Mostra de Natal - 22/12 a 6/01: realizada no Centro de Gestão com sucesso, sob 
coordenação da conselheira Patricia Carvalho. 
5. Curso de turimo rural: os intessados devem preencher ficha de inscrição com a conselheira Vig 
ou no SENAR (Raquel Lima), tel 0800 2820020. 
  
Próxima reunião: 6 de fevereiro, no Centro de Gestão. 
 


