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Introdução: A Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala
(RPPN-FMA) está localizada na Fazenda Montes Claros, distrito de Santo Antônio do
Manhuaçu, no município de Caratinga, estado de Minas Gerais. A reserva possui 957
hectares e abriga a maior população conhecida de muriqui-do-norte ou monocarvoeiros
(Brachyteles arachenoides hipoxanthus) do Brasil. O maior primata das Américas se
encontra ameaçado de extinção. Além disso, a RPPN-FMA está inserida em uma das
áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica no Brasil e
abriga grande variedade de plantas e outras espécies de animais que também estão
ameaçados. A história desta unidade de conservação remonta ao ano de 1983, com a
criação da Estação Biológica de Caratinga (EBC) pelo proprietário da fazenda,
Feliciano Miguel Abdala, juntamente com a Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), o World Wildife Fund (WWF) e a Fundação Brasileira para a conservação
da natureza, buscando a proteção e o estudo científico da área. Além da ocorrência do
monocarvoeiro na reserva, principal atração (eco) turística e símbolo, outras espécies
de primatas, aves e mamíferos podem ser observados. Em razão do elevado número de
plantas endêmicas e da rica fauna a RPPN é considerada uma das áreas prioritárias
para conservação da biodiversidade na Mata Atlântica. A RPPN-FMA é de grande
importancia nos estudos de fragmentação de ecossistemas, um aspecto crucial em
biologia da conservação. As pesquisas nesta área fornecem informações sobre a
dinâmica das populações e ecossistemas, no qual tem sido de grande relevância para a
compreensão dos efeitos da fragmentação sobre a biodiversidade. Apesar de sua
inestimável importância, a RPPN enfrenta grandes problemas financeiros para sua
manutenção e crescimento, cabendo ao biólogo responsável buscar apoio de diversas
empresas, para custear a manutenção da estrutura física, pesquisas e estagiários.
Objetivo: O trabalho teve como objetivo analisar e relatar a importância da
RPPN-FMA,com base em uma visita feita à reserva,e uma entrevista com o biólogo
responsável sobre as dificuldades enfrentadas pela mesma. Conclusão: A RPPN-FMA
é indiscutivelmente importante para a preservação de espécies da flora e fauna
brasileira, mas vem enfrentando dificuldades financeiras que tem limitado suas ações
de conservação. É de extrema importância maior apoio financeiro de órgãos públicos e
privados para que a RPPN tenha melhores recursos para trabalhar a conservaçãO.
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