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                                    PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO 

           

 A palestrante falou sobre zoneamento da Gruta Rei do Mato e suas particularidades

temática “prática de escalada”, com enfoque em áreas com sítios 

áreas intangíveis e por esse motivo necessit

precisam estar a par destes assuntos delicados que ainda

para o uso público. 

No dia 18 de fevereiro aconteceu a

tivemos uma palestra ministrada pela 

Baeta, que prontamente atendeu ao pedido da gerente Maria Honorina

conselheiros. 

Fotos 1 e 2: Reunião do Conselho – Palestra ministrada por Alenice Baeta.
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zoneamento da Gruta Rei do Mato e suas particularidades

, com enfoque em áreas com sítios e vestígios 

áreas intangíveis e por esse motivo necessita de uma atenção muito especial e 

precisam estar a par destes assuntos delicados que ainda será pauta de outras reuniões voltadas 

aconteceu a primeira reunião do Conselho Consultivo

tivemos uma palestra ministrada pela Arqueóloga, Historiadora, pesquisadora, Maria 

Baeta, que prontamente atendeu ao pedido da gerente Maria Honorina

ministrada por Alenice Baeta.  
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zoneamento da Gruta Rei do Mato e suas particularidades abordando a 

e vestígios arqueológicos que são 

a de uma atenção muito especial e os conselheiros 

será pauta de outras reuniões voltadas 

primeira reunião do Conselho Consultivo-MNEGRM deste ano, 

Arqueóloga, Historiadora, pesquisadora, Maria Alenice Motta 

Baeta, que prontamente atendeu ao pedido da gerente Maria Honorina, para falar aos 

Fotos 3 e 4: 

Demonstração de 

prática de escalada na 

UC. 
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                TRANSFORMAÇÕES INCRÍVEIS NO AMBIENTE CAVERNÍCOLA

  

 

  

            Foto 6: formação “Couve-flor” com escorrimentos

 

Foto 5: Formação de coraloides (“Couve-Flor”)
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flor” com escorrimentos. 

O ambiente cavernícola exerce 

grande fascínio pelas suas 

características tão peculiares.

Estas despertam 

especialmente

curtem turismo de aventura. 

Neste período de chuvas 

constantes

ambiente ganha nova face. São 

observados escorrimentos e 

gotejamentos por toda parte 

este é um

a afirmação de que 

uma caverna

transformação.

esta circulação hídrica que vai 

esculpindo ao longo dos anos as 

formações no interior da gruta 

(estalagmites), que são os 

depósitos em caverna, num 

processo contínuo de dissolução 

e depósito. Tais depósitos 

contribuem também com a 

presença de nutrientes nas 

cavidades e condutos para 

manutenção da fauna 

cavernícola.

 com intenso gotejamento.                                                  
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ambiente cavernícola exerce 

grande fascínio pelas suas 

acterísticas tão peculiares. 

despertam curiosidade, 

especialmente naqueles que 

curtem turismo de aventura. 

Neste período de chuvas 

constantes, este fabuloso 

ambiente ganha nova face. São 

observados escorrimentos e 

gotejamentos por toda parte e 

é um dos fatores que faz jus 

a afirmação de que “trata-se de 

uma caverna viva”, em constante 

transformação. É exatamente 

esta circulação hídrica que vai 

esculpindo ao longo dos anos as 

formações no interior da gruta 

(estalagmites), que são os 

depósitos em caverna, num 

processo contínuo de dissolução 

e depósito. Tais depósitos 

contribuem também com a 

presença de nutrientes nas 

cavidades e condutos para 

manutenção da fauna 

cavernícola. 
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Foto 8: remoção da vegetação invasora, 12/2013.

    Foto 4: Remoção da vegetação invasora 12/2013.

Foto 9: Árvores já desenvolvidas, em 04/2015.

NOSSO PRAD – PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Foto 7: Prad antes da limpeza da área. Mês 05/2013.

                        

                  

Desde 2013, vem sendo implementado o 

Projeto de Recuperação de Área 

Monumento NE Gruta Rei do Mato. 

PRAD, tem a meta de recuperar uma área de 5ha. Este 

projeto é um compromisso firmado por termo de 

cooperação mútua celebrado entre o IEF e a empresa 

Cossisa - Agroindustrial. O local escolhido para

recuperado fica do lado direito do receptivo, 

Leste da UC. Neste local se desenvolvia uma densa 

vegetação invasora de “capim elefante

o que deixa o local mais propício ao fogo e

sufoca a vegetação nativa. Na área já é possível 

observar muitos pássaros e árvores com mais de 3m 

de altura. A área que compreende a UC, é composta 

por 141ha. Nestes, existem várias faixas de terra

no passado já foram utilizadas

tanto com presença maçante de vegetação invasora. 

Em uma destas áreas (onde se encontra o “Prad”)

desenvolve sub-bosque, onde até 2012 só havia capim 

e o mesmo vinha abafando a vegetação nativa e 

favorecendo os incêndios florestais

estiagem. 

remoção da vegetação invasora, 12/2013.                                                              

emoção da vegetação invasora 12/2013. 

em 04/2015. 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Mês 05/2013.                                                                          
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esde 2013, vem sendo implementado o 

Projeto de Recuperação de Área Degradada do 

onumento NE Gruta Rei do Mato. A execução do 

tem a meta de recuperar uma área de 5ha. Este 

projeto é um compromisso firmado por termo de 

cooperação mútua celebrado entre o IEF e a empresa 

Agroindustrial. O local escolhido para ser 

recuperado fica do lado direito do receptivo, porção 

este local se desenvolvia uma densa 

capim elefante” e “braquiária” 

o que deixa o local mais propício ao fogo e ainda 

sufoca a vegetação nativa. Na área já é possível 

observar muitos pássaros e árvores com mais de 3m 

A área que compreende a UC, é composta 

existem várias faixas de terra que 

no passado já foram utilizadas com pastagens e por 

tanto com presença maçante de vegetação invasora. 

(onde se encontra o “Prad”) já se 

, onde até 2012 só havia capim 

e o mesmo vinha abafando a vegetação nativa e 

favorecendo os incêndios florestais na época de 

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 


